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A última fotografia de Paramhansa Yogananda, tirada poucos minutos antes de 
sua  morte,  mostra  a  esposa  do Embaixador  da  Índia  fazendo um respeitoso 
pronam  para  o  Mestre.  Dessa  forma,  através  dela,  a  Índia  simbolicamente 
expressou sua carinhosa gratidão a seu grande filho no Ocidente.
Coronel A. R.  Steinberg está  aqui retratado próximo à  tribuna do orador  (à  
esquerda),  onde Yoganandaji,  sete  ou  oito  minutos  depois,  entraria  no  seu 
mahasamadhi (a última vez que um iogue abandona conscientemente o corpo).
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O Mahasamadhi de um Mestre Universal
Em 7 de março de 1952, Paramhansa Yogananda trocou o corpo pela Onipresença

Pela Irmã Lauru [Laurie Pratt, posteriormente Tara Mata]
Da Ordem Monástica da Self-Realization

Em 7 de março de 1952, a encarnação de Paramhansa Yogananda chegou a um final perfeito. 
Uma vida impoluta terminou em mahasamadhi (quando um iogue abandona o corpo, de maneira 
consciente  e  definitiva).  O  desenlace  ocorreu  às  9:30  da  noite,  poucos  momentos  após 
Paramhansaji ter  pronunciado  as  palavras  finais de  um discurso,  no  Hotel  Biltmore  de  Los 
Angeles. Irrestritamente, ele se dedicou até o fim, até o último alento de sua vida.

Nascido como xátria (membro da segunda casta hindu, originalmente de reis e guerreiros), 
Yoganandaji morreu como viveu: um guerreiro divino contra o principal inimigo do homem, a 
ignorância.

Os últimos dias de Paramhansaji foram literal e simbolicamente vinculados à visita do então 
embaixador da Índia a Los Angeles, Sr. Binay Ranjan Sen. O grande guru não pôde ir à Índia, 
logo a Índia – na pessoa do seu maior representante no estrangeiro – veio ao guru.

A última fotografia de Yoganandaji, tirada poucos minutos antes de seu desenlace, mostra a 
esposa do embaixador fazendo pronam1 para dele, enquanto ele se levantava do seu assento para 
se  dirigir  à  tribuna.  Por  meio  desse  último  e  belo  gesto,  uma  mulher  indiana  expressou, 
simbolicamente, o respeito de sua nação pelo homem que, mais do que qualquer outro filho da 
Índia, tornou a perene sabedoria dos rishis2 conhecida e amada no Ocidente.

Milagre após a morte

Neste fascículo aparece um artigo intitulado “O Milagre do Forest Lawn”, acompanhado de 
uma carta enviada pelo diretor do  Forest Lawn Memorial-Park,  um dos maiores e mais belos 
cemitérios da América. Ele atesta a verdade de que o corpo de Yoganandaji permaneceu “em um 
estado fenomenal de imutabilidade”. Durante semanas, após o falecimento do Mestre, seu rosto, 
inalterado, brilhava com o divino fulgor da incorruptibilidade. Esse milagre parece ter ocorrido 
pela  graça  do  Pai  Celestial,  para  que  as  pessoas  pudessem conhecer  o  valor  da  missão  de 
Yoganandaji  na  terra.  O  maravilhoso  fenômeno  que  acompanhou  a  morte  de  Paramhansaji 
despertou no mundo o interesse nas possibilidades que a ioga tem para revelar a alma.

Yoganandaji viera à América para cumprir uma missão específica: disseminar no Ocidente o 
conhecimento de técnicas da ioga, pelas quais o homem pode entrar em comunhão consciente 
com o  Criador.  Paramhansaji foi  o  último  de  uma linhagem de  quatro  gurus,3 divinamente 
inspirados  – diretamente ordenados  por  Deus – a ensinar abertamente  ao  mundo moderno a 
secreta ciência iogue da autolibertação, que constituía a glória da antiga Índia.

“Kriya Yoga, a técnica científica para a realização divina acabará por difundir-se em todos os 
países e ajudará a harmonizar as nações por meio da percepção pessoal e transcendente que, do 

1 Pronam (literalmente, “nome sagrado”) é um gesto de cumprimento entre os hindus; consiste em juntar as palmas 
das próprias mãos. Na Índia, o pronam corresponde ao apertar de mãos dos ocidentais.
2 Os rishis (lit., “videntes”) foram os antigos sábios da Índia a quem os Vedas foram revelados.
3 A linhagem de quatro gurus: Mahavatar Babaji, que ainda vive no Himalaia; Lahiri Mahasaya (1828-1895), que 
iniciou em Kriya Yoga 5 mil discípulos, na Índia; Sri Yukteswar (1855-1936), que treinou Yoganandaji para sua 
missão no Ocidente; e Paramhansa Yogananda.
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Pai Infinito, o homem alcançará.” Com estas palavras, Mahavatar Babaji enviou Yoganandaji ao 
Ocidente, em 1920.

O jovem monge – treinado durante dez anos para a alta incumbência, no eremitério de seu 
guru Sri Yukteswarji – trabalhou com amor por mais de 30 anos, no Novo Mundo, honrando a 
confiança dos grandes mestres humanitários que o apoiavam. A eles e a Deus, o Mestre1 dava 
todo o crédito pela execução bem-sucedida de sua missão.

“Depois que eu me for”, disse Paramhansaji, “os ensinamentos da SRF serão o guru.” Com 
essas  palavras,  e  de  muitas  outras  maneiras,  ele  indicava que  o  interesse  prático  pela  ioga, 
interesse que ele havia despertado  no Ocidente,  continuaria a crescer após sua morte.  Como 
todos  os  outros  homens  de  Deus,  o  Mestre  não  destacava  a  importância  de  sua  própria 
personalidade, mas sim a necessidade do esforço pessoal de cada um para alcançar a vida perfeita.

“‘A união  divina’,  proclamou  o  Yogavatar  [Lahiri Mahasaya],  ‘é  possível por  meio do 
esforço pessoal e não depende de crenças teológicas nem da vontade arbitrária de um Ditador 
Cósmico.’ Pelo uso da chave de  Kriya,  as pessoas que não podem acreditar  na divindade de 
homem algum contemplarão, por fim, a plena divindade de si mesmas.”2

Durante seus últimos três anos, Paramhansaji retirou-se cada vez mais da vida pública para 
dedicar-se plenamente ao trabalho literário: editar e revisar seus primeiros livros e concluir novos 
escritos. Pouco antes de sua morte,  ele disse a uma discípula: “O trabalho de minha vida está 
concluído”.

Dizem-nos as escrituras hindus que os grandes devotos de Deus têm a premonição da hora 
em que  deixarão  esta  terra.  O iogue autêntico,  diferente  do  homem não-iluminado,  jamais é 
rudemente surpreendido pela Morte. Yoganandaji estava ciente do plano geral de sua vida, desde 
os anos de sua juventude, na companhia de seu onisciente guru Sri Yukteswar. O Mestre bem 
sabia que sua vida não seria longa.  “Não viverei até  uma idade avançada”,  dissera ele a  um 
discípulo, em 1924.

Paramhansaji deu a certo número de discípulos próximos muitas insinuações de que morreria 
em março de 1952.  Eles não compreenderam a plena implicação de suas palavras.  Para eles, 
parecia impossível que se aproximava rapidamente uma manhã em que o sol não nasceria no 
Ocidente. 

Divino “visto de permanência”
Em muitas ocasiões, durante seus últimos anos, o Mestre indicou que sua hora de partir já 

havia passado há muito tempo, mas ele pudera conseguir de Deus a permissão para prorrogar o 
“visto de permanência” sobre a terra.  O santo,  qual criança, amiúde conversava com Deus no 
aspecto de Mãe Divina.

“Eu sabia que iria acontecer logo”, escreveu o Sr. Cuarón, líder do centro da SRF na Cidade 
do México, após o falecimento de Yoganandaji. “O Mestre me disse em várias conversas: ‘Estou 
vivendo com tempo emprestado. A Mãe Divina já me pediu mais de uma vez para eu deixar esta 
terra, já que meu tempo terminou, e se eu não o fizer voluntariamente, Ela me arrancará à força.’ 
O  Mestre  acrescentou  que  estava  muito  agradecido  a  Ela,  que  várias  vezes  lhe  dera 
consentimento para prorrogar sua estadia na terra a fim de concluir algum trabalho importante.”

1 Yoganandaji  é  chamado  “Mestre”  por  seus  discípulos.  Na  Índia,  o  sufixo  ji  (“vencedor”  de  si  mesmo)  é 
acrescentado aos nomes de pessoas respeitadas;  portanto,  Paramhansaji,  Yoganandaji,  Swamiji,  Guruji,  etc.  O 
Guru Gita,  estrofe 17, refere-se ao significado de guru como gu,  “escuridão”, e  ru,  “o que dissipa”,  quer dizer, 
“aquele que dissipa a escuridão”.
2 Trecho da “Autobiografia de um Iogue”, capítulo 35.
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“Ninguém tem maior amor”
Ao ajudar  a  carregar  o  fardo  cármico dos  discípulos,  um guru  às vezes resgata  em seu 

próprio corpo parte do carma deles.1 “Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por 
seus amigos” (João 15:13). Em seu misericordioso amor, Paramhansaji aliviou o fardo de muitos 
discípulos e, por essa razão, o grande mestre sofreu certas enfermidades físicas durante os últimos 
dois anos de sua vida. Mas nunca se queixou. Sua paciência e alegria angelicais eram sempre uma 
inspiração para os que estavam à sua volta. Jamais disse “não” a qualquer que precisasse de seu 
auxílio espiritual.

Que sua enfermidade tinha origem metafísica prova-se pelo fato de que, toda vez que alguma 
ocasião exigia sua presença,  ele podia sempre “sair do  leito e caminhar”. O Mestre  concedia 
muitas entrevistas a visitantes que nem notaram que ele havia se levantado da cama para recebê-
los, tão bem disposto e radiante aparentava.

O “começo do  fim” pode ser  situado  em 17 de novembro de  1951.  Essa foi a  data  do 
falecimento de sua discípula mais adiantada, Irmã Gyanamata, de 82 anos. O Mestre conduziu os 
serviços fúnebres em honra dela, no eremitério da SRF em Encinitas. Ele disse a uma discípula: 
“Agora que a Irmã se foi,  nada mais me prende aqui”.  Em 1940,  Yoganandaji dissera a  um 
pequeno residente em Encinitas, que estava sob a responsabilidade de Gyanamata: “Não viverei 
muito tempo depois da Irmã”.

Após o funeral dela, o Mestre foi a um retiro da SRF no deserto, a mais de 300 quilômetros 
de Los Angeles. Ele amava o deserto, sua vastidão e seu silêncio.

Embaixador Sen, Yoganandaji, Sra. Sen, Sr. Bhandari,  na festiva ocasião da visita de Sua Excelência,  com sua 
comitiva  de  Washington,  à  Sede  Central  da  SRF no  dia  4  de  março  –  três  dias  antes  do  mahasamadhi  de 
Paramhansaji. 
Esta sala com várias janelas foi construída no terceiro andar em 1934 para servir como sala de recepção. Foi lá, na 
cadeira em que ele está sentado na foto, que o Mestre concedeu entrevistas a milhares de visitantes no Ashram de 
Mount Washington.

“Tudo que a Mãe Divina quiser!”
Ele regressou a Los Angeles em 18 de dezembro, onde ficou na sede central da SRF (Mt. 

Washington Center) durante a época do Natal. Muitas vezes ele se referiu àquele Natal como 

1 “Ninguém tem maior  amor  do que aquele que dá  a  vida  pelos amigos.(…) Chamei-vos amigos,  porque vos 
comuniquei tudo quanto ouvi de meu Pai” (João 15:13-16).
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sendo, talvez, o último. “Tudo que a Mãe Divina quiser!” dizia. No dia do Natal, ele presidiu o 
banquete na sede central. Sentado a seu lado, estava seu amado discípulo Rajasi Janakananda. No 
decorrer de uma palestra nesta ocasião, o Mestre disse:

“Ao sofrer as conseqüências dos desejos errôneos, o homem aprende a escolher os desejos 
corretos. Se não há desejo, não há atividade, e ser indolente é ser abandonado por Deus e pelos 
homens! O homem espiritual trabalha muito mais arduamente do que o homem mundano – mas 
que grande privilégio é trabalhar para Deus! Vocês precisam sempre se orgulhar disto. Lembrem-
se de que a renúncia aos desejos egoístas é o caminho para a felicidade.”

Paramhansaji fez um esforço especial para que os dias santos fossem ocasiões felizes para 
todos os discípulos e visitantes. Ele dava muitas entrevistas. Embora sua saúde não estivesse tão 
boa em Los Angeles quanto estivera no deserto, ele não se poupava. Disse aos discípulos: “Eu 
sabia o que me aconteceria se viesse do deserto para cá, mas se estou fazendo os outros felizes, 
sou feliz. Este corpo não é nada. Quanto mais cedo eu o abandonar, tanto melhor.” Quando os 
discípulos expressavam preocupação, ele apenas abanava a cabeça e dizia: “Vocês não sabem o 
que a Mãe Divina está planejando para mim.”

Uma noite, depois de ter conversado com visitantes até muito tarde, um discípulo perguntou 
se seu corpo não estava cansado.

– Não, não! – o Mestre exclamou. – Sinto-me exultante. Quando falo de Deus aos outros, 
esqueço o corpo e suas limitações.

Livraria da SRF
Na manhã de 5 de janeiro, aniversário de Yoganandaji, um grupo de discípulos se reuniram 

no Centro da SRF de Hollywood para a cerimônia de inauguração da primeira Livraria da SRF. O 
edifício, que está sendo construído por trabalhadores da SRF, está situado nos terrenos do India 
Hall da SRF, na Sunset Boulevard. As novas salas servirão assim como um local de reuniões 
convenientemente  localizado  para  aqueles  que  buscam conhecer  os  livros  do  Mestre  e  os 
ensinamentos da SRF.

“Escolhemos  o  aniversário  de  Paramhansaji para  esta  cerimônia”,  disse  o  Rev.  Donald 
Walters  à  assembléia,  em  5  de  janeiro,  “para  mostrar  modestamente  a  nosso  Mestre  o 
reconhecimento que sentimos pelo trabalho altruísta e irrestrito que ele fez por nós durante toda a 
sua vida.”

Bênçãos de aniversário
Na noite do aniversário do Mestre, os discípulos celebraram uma antiga cerimônia indiana em 

honra do  guru.  Cantando  Om Guru,  passaram diante dele, em fila única, para receberem sua 
bênção. Ele se sentava na capela de Mt. Washington, usando no pescoço uma linda guirlanda que 
lhe fora presenteada. Amorosamente, abraçou muitos monges e deu uma bênção fervorosa a cada 
uma das  125  pessoas  presentes,  a  maioria  delas  discípulos  residentes  nos  ashrams de  Los 
Angeles, Hollywood, Pacific Palisades, Encinitas e San Diego. Após o banquete, com um bolo de 
aniversário, Paramhansaji fez uma palestra, em que disse:

“O Senhor tem tudo que Ele quer, exceto nosso amor. E quando dizemos: ‘Tu és meu Pai, eu 
sou Teu filho’, Ele responde com Seu grande amor. Jesus disse: ‘Escondeste estas coisas dos 
sábios e prudentes, e as revelaste às criancinhas’.1 Diante Dele eu sou uma criança, como o sou 
diante de todos que são bondosos comigo. O amor e a bondade que vocês me dão, eu dou a 
Deus.(…) Eu presenteei vocês todos a Ele como um ramalhete de almas.”

1 Mateus 11:25.
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Último dia em Encinitas
Em 10 de janeiro, o Mestre deixou Los Angeles e foi para Encinitas, onde passou a noite, no 

Eremitério da SRF. Na manhã seguinte, foi cumprimentar Rajasi Janakananda, que exclamou:

– Que feliz surpresa!

– Eu não planejava vir a Encinitas – replicou Paramhansaji – mas o desejo de ver você é uma 
atração forte demais para resistir.

Naquela noite, Yoganandaji jantou com Rajasi, Dr. e Sra. Lewis e diversos outros discípulos. 
O grupo saboreou “croquetes de Calcutá”,  uma entrada feita com batatas,  criação do próprio 
Mestre.

No fim desse dia, Yoganandaji viu, pela última vez, os prédios e lindos terrenos da Golden 
World Colony da SRF, de Encinitas, fundada por ele em 1937. Admirando os jardins, elogiou o 
trabalho de Durga Ma, sua discípula desde 1929 e residente no ashram. Pedindo para ser levado 
ao restaurante Encinitas Cafe, da SRF, cumprimentou todos os amigos e discípulos presentes.

Yoganandaji retornou para o deserto em 11 de janeiro. Ali, sua saúde melhorou. Todavia, ele 
se tornou cada vez mais recluso, entrando freqüentemente em samadhi (transe superconsciente). 
Às vezes, pedia que um discípulo o vigiasse para que ele não caísse do assento de meditação 
(como às vezes acontece, quando a consciência do iogue se retira do corpo).

Raramente dormia
Ele pouco ou nunca dormia; tal abstinência, porém, era habitual por muitos anos. E cada vez 

mais não se preocupava em comer. Poucas semanas antes de seu desenlace, ele abandonou a dieta 
simples que estava seguindo há anos. Quando o convenciam para que comesse, tinha de ser da 
culinária hindu: “Tenho um motivo para isto”, dizia aos discípulos surpresos.

O Mestre era um cozinheiro magnífico; na verdade, era habilidoso e notável em tudo que 
fazia. Durante os passados anos, tentara duas ou três vezes fazer um perfeito singhara, um pastel 
indiano  recheado  de  batata.  Mas  os  resultados  não  o  contentaram;  disse  que  não  eram 
“exatamente iguais aos dos bazares indianos”. Em fevereiro, porém, no deserto, tentou mais uma 
vez e os singharas saíram exatamente como queria.

– Bem – disse ele – este é mais um pequeno desejo satisfeito. Só falta um.

Mais tarde, os discípulos perceberam que o pequeno desejo não-satisfeito “que faltava” era o 
de beber água de coco – e a Mãe Divina providenciou a realização desse desejo na véspera do dia 
em que ele deixou o corpo.

O Mestre  costumava contar  aos discípulos histórias dos grandes santos que,  absortos  no 
Romance Infinito, viam a satisfação de todos os seus pequenos desejos inocentes. Santa Teresa de 
Lisieux,  por  exemplo,  que  gostava  de  neve,  percebeu  que  um pouco  de  neve  caía  no  dia 
ensolarado de seus votos finais.

Em 28 de janeiro, o Mestre retornou a Los Angeles, para uma permanência de quatro dias. 
No  Centro  de  Mt.  Washington,  travou  longas conversas a  respeito  de  filosofia e  o  caminho 
espiritual com o Professor David White, do Macalester College, em St. Paul, Minnesota, o Sr. J. 
R. Raymer, de St. Paul, e o Sr. Herbert Freed, de Phoenix, Arizona. Yoganandaji voltou para o 
deserto em 1o de fevereiro.

Paramhansaji sentia grande alegria e  contentamento  em escrever.  No  deserto,  devotou  a 
maior parte do tempo em trazer à luz, do inesgotável oceano de suas percepções divinas, raras 
pérolas de sabedoria que inspirariam a todos os que buscam a Deus. Horas transcorriam como 
minutos.  Muitas, muitas vezes, já era dia claro quando ele pensava em parar.  “Estou ditando 
cartas e interpretações das escrituras o  dia inteiro”,  escreveu a um estudante,  “com os olhos 
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fechados para o mundo, mas sempre abertos no céu.” Ele tinha de ser lembrado que era hora de 
fazer isso ou aquilo; do contrário, esquecia-se completamente do corpo e suas necessidades.

Apenas uma noite ou duas, antes de deixar o deserto pela última vez, ele foi persuadido a 
parar de trabalhar, e estava prestes a sair para sua caminhada noturna quando falou de repente:

– Tragam a máquina de escrever. Vou ditar algo. – Os discípulos protestaram, insistindo para 
que descansasse, mas ele estava inflexível. Várias horas de ditado se seguiram, e o céu estava 
começando a clarear, quando ele terminou. Os que escutaram estavam fascinados pela beleza e 
profundidade da explicação que ele dera às escrituras, mas expressaram preocupação por isto o 
ter retido por tanto tempo. Ele replicou, muito firmemente:

– Se eu não tivesse feito isto nesta noite, nunca mais teria feito.

Inspiração direta
Era costume do Mestre ditar o texto de seus novos livros para as discípulas, que transcreviam 

suas  palavras  na  máquina  de  escrever.  Mais  tarde,  ele  lia  as  folhas  datilografadas  e  fazia 
correções,  acréscimos,  etc.  Suas  obras  literárias  eram  todas  criativas  e  inspirativas. 
Diferentemente da maioria dos intérpretes das escrituras, os livros de Yoganandaji não eram uma 
compilação erudita das opiniões de outros homens. Suas palavras brotavam espontaneamente das 
profundezas da Auto-realização.  Em seus comentários à Bíblia, ao  Bhagavad Gita e a outros 
textos  sagrados,  Paramhansaji só  começava  a  ditar  após  receber  a  permissão  dos  Grandes 
Mestres, a quem contemplava em visão interior. Freqüentemente dizia a seus discípulos: “Cristo 
(ou Krishna, ou Sri Yukteswarji) está aqui nesta sala, abençoando com um sorriso.”

Lia poucos livros
O Mestre podia conversar com raro descortino sobre qualquer assunto,1 por isso muita gente 

pensava que ele obtinha seu conhecimento dos livros.

– O senhor deve ler muito – comentou um visitante, certo dia.

– Não – Yoganandaji respondeu – duvido se li vinte livros nos últimos vinte anos.

Os últimos meses de  Yoganandaji no  deserto  foram passados  em reclusão.  Todavia,  ele 
recebeu duas visitantes: a Sra. Paul d’Otrenge Seghers, de Huntington, Nova Iorque, e sua amiga 
Dra. Grace Jennings, de Pacific Palisades, Califórnia. Em 1938, a Sra. Seghers fundou a Helios 
Foundation Inc., que advoga a observância do Dia “Eu Sou Americano”, no terceiro domingo de 
maio.  Paramhansaji passou a  tarde  de  18 de fevereiro com as visitantes.  Após um jantar  de 
comida indiana, conversaram durante horas sobre as condições do mundo e métodos práticos para 
alcançar a harmonia internacional. Yoganandaji deu à Sra. Seghers uma instrução espiritual.

Sobre esse dia, uma discípula escreveu em seu diário: “É maravilhoso ver o  Mestre  com 
visitantes; ele é tão gracioso, descontraído e natural. A Sra. Seghers recitou alguns poemas de 
Sussurros da Eternidade. ‘São tão belos quanto os de Shelley’, ela disse.”

Durante  as  últimas semanas no  deserto,  o  Mestre  falava com crescente  ênfase  sobre  a 
irrealidade, a substância ilusória do mundo. “Vejam aquela montanha lá adiante”, ele dizia. “Deus 
nos  faz  pensar  que  são  toneladas  e  mais toneladas  de  pedra,  erguendo-se  ali,  solidamente. 
Contudo, não passa de uma aparência ilusória, produto do sonho divino. Esta terra, uma esfera de 
barro rodopiando no espaço, é mantida coesa apenas por uma idéia na mente do Criador.”

1 Quando assim o desejava, o Mestre podia instantaneamente sintonizar-se com a mente de qualquer pessoa (um 
poder iogue mencionado nos Yoga Sutras III:9, de Patânjali). Que Yoganandaji podia ler os pensamentos alheios é 
um fato bem conhecido a muitos de seus discípulos próximos. Como todos os grandes mestres, ele nunca exibiu 
esse poder, nem o exercia a menos que houvesse alguma razão particular para isso. Os santos não têm desejo de se 
intrometer nos pensamentos dos homens: os segredos de Deus são muito mais interessantes.
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Uma noite, enquanto fazia sua caminhada usual, na intensa quietude do deserto, ele fitou a 
escuridão e rezou à Mãe Divina que o libertasse do corpo.

– Minha hora está-se aproximando – disse ele, depois. – Deus reservou coisas melhores para 
nós.

“Compromisso importante” – uma das muitas insinuações
Em várias ocasiões, durante a última semana de fevereiro, o Mestre deu aos discípulos que 

estavam à sua volta uma insinuação muito clara (e que nenhum deles compreendeu na época) de 
que  partiria  em março.  Ele  ficava  dizendo:  “Tenho  um compromisso  muito  importante  em 
março”.

Os discípulos pensavam que março seria importante por outras razões. O ilustre M. R. Ahuja, 
cônsul-geral  da  Índia  em San  Francisco,  providenciara  para  que  o  embaixador  da  Índia  na 
América, Sr. Binay Ranjan Sen, visitasse os centros da SRF em Los Angeles, Hollywood e Pacific 
Palisades, em 4 de março. O Sr. Ahuja queria que Sua Excelência visse a imensa obra espiritual 
que Paramhansaji criara  neste  país, 32 anos antes.  O embaixador  Sen já conhecia a  obra  de 
Yoganandaji na Índia, e tinha visitado a sede da  Yogoda,1 o  Yogoda Math,  em Dakshineswar, 
Bengala.

Além disso, no dia 7 de março, a  India Association of America, uma organização de Los 
Angeles, estava planejando um banquete no Hotel Biltmore, em honra de Sua Excelência e Sra. 
Sen. Yoganandaji fora convidado como um dos oradores.

No dia em que o Mestre disse pela primeira vez: “Tenho um compromisso muito importante 
em março”, uma discípula indagou:

– Refere-se ao dia em que o embaixador o visitará em Mt. Washington?

– Não – ele respondeu – embora esse dia seja importante também.

– Refere-se ao banquete de 7 de março? – insistiu a discípula.

Paramhansaji apenas olhou para longe, sem responder. Sua atitude era distante, reservada.

A morte do guru do Mestre, Sri Yukteswar, ocorrera em 9 de março de 1936. Sempre que 
Yoganandaji se  referia à  iminente celebração  no  Hotel  Biltmore,  dizia “o  banquete  de  9  de 
março”. Os discípulos reiteradamente recordavam-lhe que a data correta era o dia 7. “Oh, sim, é 
verdade”, ele replicava. Mas ao voltar a se referir à data,  dizia de novo “o banquete de 9 de 
março”.

Havia tantas demandas de seu tempo e atenção que parecia impossível a Paramhansaji, em 
suas  viagens entre  um e  outro  ashram  da  SRF,  sair  antes  do  anoitecer.  Ele  sempre  falava, 
simulando desgosto,  dessa situação.  Quando se preparava para retornar  a  Los Angeles, para 
participar da recepção ao embaixador, ele decidiu deixar o deserto durante o dia. Partiu de carro 
às 3 horas da tarde, em 1o de março, e expressou diversas vezes sua felicidade ao ver as variadas 
paisagens do deserto à luz do sol.

Na tarde seguinte, enquanto saía da sede de Mt. Washington para um curto passeio de carro, 
ele  viu  os  monges  reunidos  para  cumprimentá-lo.  A  alguns,  ele  disse  palavras  de  ajuda  e 
encorajamento pessoal, estimulando-os a serem firmes e meditarem mais. A um monge que tivera 
consideráveis dificuldades físicas, uma após a outra, ele disse: “Sempre mais problemas, não é 
mesmo? Mas isso é bom! Você tem muito trabalho para fazer nesta vida, e Deus quer fazê-lo 
forte e resistente. Aqui produzimos muito mais do que os doutores em teologia, que obtêm seu 
diploma de  ensino  após  um curso  de  estudo  intelectual.  Nossos  ‘teólogos’  conquistam sua 
espiritualidade no fogo da provação.”

1 A Self-Realization Fellowship é conhecida na Índia como Yogoda Satsanga Society of India.
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Preparando iguarias indianas
O Mestre quase que invariavelmente cozinhava parte dos doces que eram sempre preparados 

para os hóspedes. Na noite de 3 de março, segunda-feira, ele orientou e ajudou no preparo de 
doces indianos para o embaixador e outros convivas. Disse a uma das discípulas que o ajudavam 
na cozinha:

– Não estarei aqui por muito tempo. Pode ser apenas uma questão de dias, até mesmo horas. 
Compreende? Até mesmo horas!

O leitor pode perguntar por que, face à freqüência e clareza das observações de Paramhansaji 
acerca do abandono de seu corpo, os discípulos de fato não “compreendiam”. Em parte, isto se 
devia a que, recentemente, ele dizia essas coisas com tanta freqüência – como o menino da fábula 
gritando “Lobo! Lobo!” – que o sentido completo do que pretendia passou despercebido. Era 
como se a mente de cada um estivesse nublada; ninguém jamais sonhava com a partida iminente 
do Mestre. Com efeito, era difícil para os discípulos imaginar a possibilidade de tal calamidade 
mundial que era a morte de Paramhansaji, quando o observavam, ativo e alegre, cumprimentando 
os membros da comitiva do embaixador, quando chegaram na manhã de 4 de março, ao Centro de 
Mt. Washington.

O Embaixador da Índia visita Mt. Washington
A comitiva era formada de Sua Excelência e Sra. Sen, vindos da Embaixada da Índia em 

Washington, D.C.; o cônsul-geral Ahuja; Sr. P. L. Bhandari, primeiro-secretário do Serviço de 
Informações do Governo da Índia, em Washington, D.C.; Professor M. W. Sundaram, primeiro-
secretário do Departamento de Educação do Governo da Índia, em Washington, D.C.; Dr. J. N. 
Sharma,  ex-presidente  da  India  Association  of  America;  Sra.  Sharma  e  Srta.  J.  Campbell, 
secretária do embaixador. Outros convidados presentes nesta ocasião foram Sr.  Dick Haymes, 
notável cantor; Coronel A. Ralph Steinberg, ex-membro da United States Mint Commission; e Sr. 
Omar Garrison, do Los Angeles Mirror, famoso jornalista que morou em vários centros da SRF-
YSS, nos Estados Unidos e na Índia.

O  dia  estava  agradável  e  ensolarado,  embora  a  brisa  estivesse  fria.  Yoganandaji 
cumprimentou  seus  visitantes  no  pórtico  de  entrada,  onde  estavam expostas  bandeiras  dos 
Estados Unidos e da Índia. A tradicional recepção hindu foi dada: soprar de búzios, chuva de 
pétalas de  rosas,  enquanto  o  Mestre  oferecia guirlandas de  flores coloridas.  Em resposta  ao 
cumprimento do embaixador, Paramhansaji disse com um sorriso de criança: “Sou seu humilde 
servo”.

O reconhecimento do cônsul-geral pela obra do Mestre
Discípulos  da  SRF  conduziram os  ilustres  hóspedes  a  um passeio  pelos  aposentos  do 

primeiro  andar:  a  sala  de  recepção,  a  capela,  a  gráfica e  os  amplos  escritórios  de  onde  os 
ensinamentos da SRF eram enviados a diversas partes do mundo. Na oficina gráfica, o cônsul-
geral Sr. Ahuja cumprimentou um dos monges que, no ano anterior, demonstrara algumas das 
asanas (posturas de ioga) que são ensinadas aos estudantes da SRF que lá residem. O Sr. Ahuja 
comentou com a comitiva:

– Em toda a Índia, jamais vi as  asanas  serem executadas com tanta facilidade e com tão 
pouca tensão.

O grupo então se reuniu com Paramhansaji numa conversa informal na sala de recepção, no 
terceiro andar. Yoganandaji e os hóspedes falaram sobre a Índia e os ideais da SRF. O cônsul-
geral Ahuja, que chegara a conhecer bem o Mestre nos 18 meses precedentes, e que viajara de 
San Francisco para estar presente à consagração do India Hall, em 1951, disse com apreciação:

– Embaixadores vêm e vão, mas o senhor, Paramhansaji, é o verdadeiro embaixador da Índia.
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A face do Mestre  encheu-se de grande doçura e humildade; ele inclinou a cabeça, como 
costumava fazer quando alguém lhe prestava uma homenagem, e sorriu.

Após receberem cestas de frutas e outros presentes, os visitantes subiram até o terraço do 
prédio de 60 quartos. Foram recompensados com a visão panorâmica da cidade de Los Angeles. 
O Mestre e todos os convivas desceram até o vestíbulo e ficaram de pé, ouvindo com alegria a 
gravação do hino nacional da Índia, Jana Gana Mana.

Paramhansaji fala a um microfone que um de seus discípulos segura diante de seus lábios, enquanto dá as boas-vindas 
à comitiva do embaixador que chegava à propriedade Mount Washington em Los Angeles, Sede Central Internacional 
da Self-Realization Fellowship. (à esquerda) Sua Excelência Sr. Sen, Sra. Sen e o Cônsul-Geral Ahuja. A Sra. Vera 
Brown [Mira Mata] do SRF India Hall (à direita) com duas guirlandas que o Mestre mais tarde presenteou aos demais 
membros da comitiva do embaixador. 

O embaixador visita o templo de Hollywood
A comitiva estava partindo para o Centro da Self-Realization em Hollywood, onde se daria o 

almoço. Os carros esperavam na via de acesso. Sua Excelência perguntou a Paramhansaji onde 
ele gostaria de se sentar. “Onde o senhor me colocar”, disse o Mestre. Pouco antes de o Sr. Ahuja 
entrar no automóvel, ele se voltou para um dos indianos e perguntou:

– Está vendo a maravilhosa organização, cooperação e devoção deste lugar?

Os hóspedes visitaram o  lindo Templo de Hollywood,  antes de entrarem no  India Hall, 
adjacente.  O  embaixador  disse  que  estava  muito  impressionado  pela  dignidade  e  beleza  do 
edifício, e pelos jardins pitorescos. O almoço foi servido 1:30 da tarde, na biblioteca do  India 
Hall. O Mestre e seus convidados saborearam uma refeição indiana à base de curry de couve-flor 
com channa (queijo de coalhada fresca), croquetes de Calcutá (bolinhos de batata), dal de lentilha 
(uma sopa espessa condimentada), singharas (pastel com recheio de batata), berinjela frita, luchis 
(pão  indiano estufado),  chutney e  arroz.  Foram servidos  um suco  gelado  de  limão e  quatro 
sobremesas indianas: pasta de manga e três doces (rasagulla,  sandesh  e  channa bora),  todos 
feitos de channa e saboreados com óleo de keora importado.

Visita ao Santuário do Lago
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A comitiva do embaixador partiu às 3 horas da tarde, a fim de atender a outro compromisso. 
No final da tarde, Sua Excelência e Sra. Sen, Sr. Ahuja, Sr. Bhandari e Professor Sundaram foram 
de carro a Pacific Palisades, para uma visita de uma hora ao “Santuário do Lago” da SRF. O Rev. 
Stanley juntamente com Sr.  Nosek receberam a  comitiva e  presentearam Sra.  Sen com uma 
guirlanda de camélias vermelhas e brancas. Os hóspedes foram escoltados para um circuito em 
torno da linda lagoa de dois acres, e viram a casa flutuante, o Golden Lotus Temple a céu aberto, 
a casa do moinho de vento e sua tranqüila capela, a casa do moinho d’água (onde se localiza o 
Museu Yogananda) e o Monumento à Paz Mundial, que contém parte das cinzas do Mahatma 
Gandhi. No final do passeio, Sr. Stanley perguntou ao embaixador se não estava cansado.

–  Não  –  respondeu  Sua  Excelência  –  este  foi  um dia  que  sempre  me lembrarei.  –  E 
acrescentou:

– É um lindo lugar. Espero, algum dia, vê-lo na companhia de Paramhansaji.

Em 5 de março, o embaixador Sen escreveu a Yoganandaji a seguinte carta:

Prezado Paramhansaji,

É muito difícil expressar meu reconhecimento pela hospitalidade e amabilidade que recebemos em 
nossa  visita  de ontem a  Mount  Washington.  O  mais  interessante  e instrutivo para  mim foi  ver  o 
maravilhoso  trabalho  que o  senhor  está  fazendo nesta  parte  do  mundo,  e  estou  muito  grato  pela 
oportunidade de conhecer sua obra.

Em nome de toda a minha comitiva, quero agradecer-lhe e desejar o melhor a todos vocês, no seu 
excelente trabalho de interpretar a Índia e sua filosofia ao povo deste país.

Muito atenciosamente,

B. R. SEN
Embaixador da Índia

Depois que a comitiva do embaixador saiu do  India Hall,  por volta das 3 da tarde (4 de 
março), Yoganandaji continuou ali até às oito horas. Foi sua primeira visita, em seis meses, a esta 
sua última instituição da SRF. Conversou com Dick Haynes, Eunice Richardson (uma discípula de 
Encinitas), a mãe dela, a Sra. T. Ratliff e Sra. Vera Brown [Mira Mata], a discípula responsável 
pelo India Hall.

– Vocês devem amar e servir uns aos outros,  assim como têm servido a mim. Eu sou o 
servidor de todos – disse o Mestre no fim de uma fala sobre o trabalho da SRF.

Em seguida,  Yoganandaji convidou Vera para que fosse ao banquete de 7 de março,  no 
Hotel Biltmore.

– Mestre – perguntou ela – o senhor quer realmente que eu vá?

– Por que pergunta? – replicou ele. – Você precisa ir. Todos os olhos estarão postos em 
você.

(Vera, vestida com um sari de seda bordado a ouro, compareceu ao banquete. Depois que o 
Mestre  caiu  ao  chão,  na  conclusão  de  seu  discurso,  muitos  estudantes  da  Self-Realization  
Fellowship que  estavam sentados  nas  diversas  partes  do  amplo  salão,  correram em pânico, 
chorando, até a mesa de Vera,  que estava exatamente na frente do lugar de Paramhansaji, na 
grande mesa dos oradores. Mais uma predição foi, assim, cumprida.)

No India Hall, naquela terça-feira, o Mestre concedeu entrevistas a diversos discípulos.

Enquanto  conversava com uma delas –  a  Srta.  Dolores  de la Cruz,  mexicana –,  contou 
algumas histórias de suas férias no México. (Foi em 1929; ele foi recebido no palácio da capital 
pelo presidente do México, e visitou os lagos Chapala e Xochimilco, e outros belos lugares.) Com 
espírito jovial, Paramhansaji contou que tinha conseguido perfeitamente bem passar três meses no 
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México, com um vocabulário de apenas uma dúzia de palavras espanholas. “As pessoas eram 
muito bondosas e amáveis”, ele comentou. E acrescentou, rindo: “Estavam sempre me dizendo: 
‘Si, si, señor!’… enquanto eu olhava tudo!”

Ao anoitecer, o Mestre percorreu o corredor entre a biblioteca e o refeitório. Voltando ao 
grupo, disse, devagar:

– Finalmente consegui percorrer as salas do  India House. – (Em suas visitas anteriores ao 
belo  edifício,  que  foi  construído  em  1950-51  sob  sua  supervisão,  ele  não  teve  muitas 
oportunidades de percorrê-lo.)

A “Última Ceia”
O Mestre passou o dia seguinte, quarta-feira, 5 de março, em reclusão no seu apartamento, 

no terceiro andar do Centro de Mt. Washington. Falou ao Rev. M. W. Lewis, à Sra. Lewis e a um 
pequeno grupo de irmãs da Ordem da SRF que planejava um jantar para eles às cinco horas. 
Normalmente, essas refeições eram totalmente informais. Nessa quarta-feira, porém, prevaleceu 
uma certa  atmosfera  cerimoniosa.  Paramhansaji pediu  que  se  preparasse  uma mesa  em sua 
pequena sala de estar, e foi muito específico na arrumação das cadeiras e outros detalhes. Pediu 
que se levassem pratos a duas discípulas que não puderam ser convidadas por falta de espaço.

Foram servidos pratos indianos, preparados, sob a supervisão do Mestre, em sua pequena 
cozinha: arroz,  curry  de couve-flor,  singharas,  channa  frito,  luchis,  doces indianos e suco de 
limão gelado. Era, de fato, uma refeição suntuosa para os discípulos, acostumados como estavam 
a uma dieta muito simples.

Durante  a  refeição,  todos  os  devotos  notaram que  Yoganandaji estava  muito  calado  e 
pensativo. Antes do jantar acabar, o telefone tocou na sala vizinha. Uma discípula atendeu ao 
chamado, que era do Sr. J. Oliver Black, de Detroit. Ela respondeu às perguntas de Sr. Black e 
estava para desligar o telefone, quando o Mestre perguntou:

– Ele vai ligar de novo?

– Não, senhor – respondeu ela.

– Então é melhor eu falar com ele. Posso não ter outra chance – comentou Paramhansaji, 
enquanto se levantava da cadeira.

Poucas  horas  antes  do  falecimento  da  Irmã  Gyanamata,  em 17  de  novembro  de  1951, 
Yoganandaji  deu  um  jantar  em  Encinitas  para  alguns  devotos.  Mais  tarde,  ele  disse:  “Os 
discípulos não sabiam por que dei aquele jantar. Foi em honra da Irmã. Eu sabia que ela estava 
partindo.  É  costume na Índia,  quando  as grandes almas deixam esta  terra,  celebrar  com um 
banquete sua libertação em Deus.”

Leitores da “Autobiografia de um Iogue” (capítulo 27) recordarão a história do banquete de 
despedida dado pelo Swami Pranabananda,  “o santo  de dois corpos”.  Depois que ele e  seus 
discípulos alimentaram 2 mil pessoas, o grande mestre fez um discurso sobre o Infinito e depois, 
conscientemente, abandonou o corpo.

Senhor  Jesus  também, pouco  antes  de  sua  morte,  observou  o  costume oriental,  quando 
enviou Pedro e João para prepararem, para ele e os 12 discípulos, a Última Ceia.1

Os devotos  que estavam com Paramhansaji na noite de 5 de março compreenderam mais 
tarde que, em honra de seu mahasamadhi iminente, ele também providenciou sua Última Ceia.

1 Lucas 22:7-14.
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A fotografia à esquerda foi tirada no SRF India Hall, Hollywood, em 4 de março, quando Paramhansaji (ao fundo,  
na ponta da mesa) foi o anfitrião de um almoço para o Embaixador e sua comitiva. 

(à direita) Yoganandaji e discípulos almoçando – a última ceia do Mestre no Santuário do Lago, Pacific Palisades,  
6 de março.

Café da manhã com o Embaixador

Sua  Excelência  convidara  Yoganandaji  para  participar  do  café  da  manhã  que  estaria 
oferecendo a 35 membros da comunidade indiana do sul da Califórnia. O Mestre, portanto,  foi 
para o café da manhã no Hotel Ambassador de Los Angeles por volta das 8 horas da manhã, na 
quinta-feira,  6  de  março.  Um discípulo  que  estava  visitando  a  sede  central  por  alguns  dias 
acompanhou Paramhansaji no passeio matinal. Ele escreveu:

“Juntei-me ao Mestre enquanto ele caminhava para o carro. Ele aconselhou os discípulos a 
terem um cuidado especial no manuseio do chutney e dos doces indianos, feitos por ele e várias 
discípulas, e que estava levando de presente para o embaixador Sen e o cônsul-geral Ahuja. O 
Mestre estava muito alegre durante o percurso. Contou algumas histórias sobre seus primeiros 
anos neste país: sua primeira viagem transcontinental de conferências, em 1924, de carro, quando 
três  rapazes  o  acompanharam; sua visita ao  inspirador  Pico  Pikes,  próximo de  Denver; suas 
experiências com diferentes estilos de automóveis (‘Prefiro um Ford a um Rolls-Roice’).

“Ele estava borbulhando de amor divino. As vibrações de paz e de bem-aventurança que dele 
emanavam eram avassaladoras. Segurando minha mão, disse: ‘Se vocês todos trabalharem juntos, 
com  amor,  harmonia,  bondade  e  humildade,  esta  obra  inundará  o  mundo’.  Ele  se  referia, 
naturalmente, aos ensinamentos de autolibertação da SRF por meio da Kriya Yoga.

Consideração por todos

“O Mestre falou a Cliff, que estava guiando, e a mim que podíamos fazer nosso desjejum na 
cafeteria do  Hotel Ambassador,  enquanto ele cumpria seu compromisso com Sua Excelência. 
Dando-nos algum dinheiro,  perguntou:  ‘Têm certeza de que é suficiente? Quero  que os  dois 
comam bem.’ Asseguramos que  tínhamos dinheiro suficiente  para  o  café da  manhã,  mas ele 
insistiu em nos dar mais.

“O Mestre começou a caminhar devagar pelo lindo hotel, com Cliff e eu ajudando-o, já que 
tinha  dificuldade  de  caminhar.  O  Sr.  Bhandari,  da  comitiva  de  Sua  Excelência  vinda  de 
Washington, encontrou-nos a meio caminho e conduziu o Mestre à sala reservada para o café da 
manhã. O embaixador e o cônsul-geral estavam à porta,  esperando cortesmente, não querendo 
entrar na sala até que o Mestre chegasse.
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“A mente pode fazer qualquer coisa”
“Após nossa própria refeição, Cliff e eu voltamos à sala do café da manhã e encontramos o 

Mestre acabando de sair, com Sr.  Bhandari a seu lado.  Após caminhar um pouco pelo hotel, 
todos  nós paramos diante de uma grande mostra de antúrios,  as lustrosas flores do Havaí. O 
Mestre sorriu e comentou como eram bonitos. Eu disse:

“– O senhor está caminhando demais; posso pedir uma cadeira e ajudá-lo a se sentar?

“Ele sacudiu a cabeça negativamente, mas eu insisti. Ele me fitou, com olhar penetrante, e 
disse:

“– A mente pode fazer qualquer coisa.

“O Mestre e Sr. Bhandari deram início a uma vívida conversa a respeito da Índia até que 
chegamos ao carro.

Última visita ao Santuário do Lago
“Fomos então de carro ao Santuário do Lago da SRF, em Pacific Palisades, para vermos 

como estavam andando as obras de reparação, depois das recentes chuvas pesadas. Foi a primeira 
visita do Mestre ao Santuário depois de 6 meses. Cumprimentou a todos, expressando satisfação 
pelo trabalho que estava sendo feito. Nós o conduzimos a um passeio em torno do lago. ‘Quero 
ver tudo’, ele disse, e seus olhos observadores não deixaram escapar um único detalhe em todo o 
caminho. Freqüentemente parávamos para que ele pudesse dar uma boa olhada nas diferentes 
plantas, árvores e arbustos.

“Galgamos a prancha que dá acesso à casa flutuante, estilo Mississipi. O Mestre sentou-se na 
sala de estar e conversou longamente com os discípulos do Santuário do Lago, todos agrupados, 
felizes, a seu redor. Estávamos absortos numa discussão sobre a grave situação mundial, quando 
o Mestre disse: ‘É tudo um jogo de Deus’ – e fez um discurso sobre a ilusão cósmica e como o 
Senhor usa diferentes atores, no palco do tempo, para representarem certos papéis.

“Stanley anunciou que o almoço estava servido, logo deixamos a casa flutuante. Enquanto 
caminhávamos, o Mestre comentava continuamente sobre itens que deveriam ser consertados e 
receber nova pintura, e coisas novas a serem acrescentadas aos terrenos, incluindo-se um viveiro 
de peixes. Ele nos disse para tratar de protegê-los dos ‘caçadores-de-souvenirs’, a fim de que os 
peixinhos  não  terminassem como  hóspedes  involuntários  de  uma frigideira.  Rimos  muito,  e 
Stanley garantiu que os peixes seriam bem vigiados.

“Um momento  depois,  estávamos  descendo  uma ladeira  e  caminhando  um pouco  mais 
depressa que antes. Dois de nós correram muito à frente do Mestre. Ele disse: ‘Tenham calma. 
Comida vocês sempre terão, mas a mim nem sempre.’

“Logo chegamos à casa do moinho de vento, para almoçar. O Mestre comeu e nos contou 
alguns casos sobre alimentos, dizendo que a dieta ‘proper-eatarian’1 é a melhor. ‘Há muitos bons 
substitutos da carne’, comentou.

Último sankirtan (canto devocional)
“Após,  o  Mestre  sentou-se  ao  órgão  e  tocou  vários  de  seus  cânticos  e  outras  canções 

indianas. Repetidamente ele cantou a antiga canção bengali, para a qual Tagore escreveu a letra: 
‘Em meu lar, com Tuas próprias mãos, acende a lâmpada do Teu amor.(…) Muda em luz as 
minhas trevas, muda em luz as minhas trevas.’ Ele e os discípulos cantamos repetidamente, e 

1 Para distinguir suas recomendações dietéticas dos numerosos modismos e fanatismos que circulam sob a bandeira 
do  vegetarianismo,  Paramhansaji  referia-se  a  seu  regime  com  o  neologismo  “proper-eatarian”  (de  proper, 
“próprio,  adequado”;  e  eatarian,  “nutriente  ou  nutricional”).  A  dieta  recomendada  por  ele  nas  Lições  é 
ovolactovegetariana, isto é, inclui ovos e laticínios. – N.T.
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nossos corações estavam plenos de êxtase. Um verdadeiro devoto de Deus cantava à Mãe Divina, 
e nós sentíamos o amor, a devoção e a bem-aventurança que emanavam de seu templo aureolado. 
Ele tocou  o  órgão  por  uma hora,  talvez mais. Suor  escorria pelo rosto;  seus olhos estavam 
radiantes de alegria.

“Saímos para a beira do lago, e Stanley chamou os patos. O Mestre lançou pão e milho para 
eles. Discutimos qual seria o  lugar certo  para colocarmos um dos tesouros  de arte  da  Self-
Realization Fellowship: uma grande reprodução, em madrepérola, de Cristo com os discípulos na 
Última Ceia.1

“Nenhum  de  nós  percebemos  –  enquanto  conversávamos  sobre  o  melhor  local  para 
colocarmos a reprodução – que, na casa do moinho, acabáramos de participar da Última Ceia que 
o Mestre comeria, num ashram, com seus jovens discípulos homens.

“O Mestre, Cliff e eu partimos de carro às 4h45m da tarde, tendo estado no ‘Santuário do 
Lago’ por quase seis horas. Assim que entramos no carro, o Mestre ficou interiormente retirado. 
Durante a maior parte da viagem, estava sério e silencioso – o oposto de seu ânimo na manhã.

Contemplando a Sede Central de longe, pela última vez
“Quando chegamos à entrada da sede central da SRF, o Mestre disse:

“– Oh, já estamos aqui? Vamos retornar e dar uma volta. Quero ter uma boa vista do prédio. 
Eu lhe mostrarei aonde ir. – Cliff desceu a Avenida San Rafael até o local de onde, além de um 
declive coberto de mato, a sede de Mt. Washington podia ser vista perfeitamente, erguendo-se 
imponente contra o céu. O sol estava quase se pondo. O edifício parecia grandioso e muito alvo. 
O Mestre disse:

“– Nosso trabalho de pintura está magnífico. Foi necessário. – Ele me contou que os próprios 
estudantes da SRF tinham feito o trabalho, assim poupando uma enorme despesa. Entrando em 
devaneio, murmurou, com um suspiro:

“– Parece um castelo.

“– É o nosso castelo, senhor – disse Cliff. O Mestre sorriu e replicou:

“– Sim, um castelo para homens e mulheres de Deus.

“Em seguida, mirou o centro de Mt. Washington por longo tempo, em silêncio.

“Voltamos  para  a  sede  central,  onde  alguns  monges,  tendo  terminado  seu  período  de 
exercício  na quadra  de  tênis,  estavam esperando  para  cumprimentar  o  Mestre.  Ele  fez uma 
maravilhosa preleção  sobre o  caminho espiritual e  como nos  mantermos firmes nele,  mesmo 
depois de sua partida. Fiquei um pouco triste, pensando que, em algum dia distante, sua presença 
física não mais estaria aqui; mas o tremendo fervor e o dinâmico entusiasmo que agora emanavam 
dele pareciam reanimadores. Eu nem suspeitava que ele deixaria esta terra tão cedo. Compreendo 
agora que estava nos preparando para isso. Na hora,  não associei todas as suas observações, 
como o fiz mais tarde, depois que ele partiu.

“Ele abordou numerosos tópicos e nos aconselhou a ser mais sérios, embora alegres.

“– Não desperdicem tempo – disse ele. – Ninguém mais lhes pode dar o desejo por Deus; 
vocês mesmos precisam cultivá-lo. Nem o Próprio Senhor lhes pode dar esse desejo. Aprendam a 
querê-Lo. Não intelectualizem nem apresentem desculpas, e jamais duvidem de que Deus virá. 
Quando os deveres acabarem, dediquem seu tempo à meditação e a experimentarem interiormente 
o Poder Divino.

1 Esse belíssimo baixo-relevo entalhado, feito na Europa por Gabriel Afana, foi exibido em 1933, na Feira Mundial 
de Chicago. Encontra-se agora na sede central da SRF.
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“– Não durmam muito. O sono é gostoso,  porque é um contanto inconsciente com Deus. 
Mas vocês devem passar mais tempo meditando. Esse é o estado que está além do sono, em que 
vocês percebem conscientemente a presença bem-aventurada do Senhor.

“– Não  gracejem o  tempo todo  entre  si.  Sejam felizes e  alegres,  interiormente.  Por  que 
dissiparem em conversa fiada as percepções que obtiveram? Palavras são como balas; se gastam a 
força delas em conversa inútil, desperdiçam sua munição interior. A consciência de vocês é como 
um balde de leite: quando enchê-la com a paz da meditação, devem mantê-la assim. O gracejo é, 
com freqüência, um falso estimulante, que faz buracos nas laterais do balde e deixa escapar todo o 
leite de sua paz.

(da esquerda  à direita)  Coronel  Steinberg,  Cônsul-geral  Ahuja,  Sr.  Dick Haymes,  Srta. 
Campbell, Embaixador Sen e Yoganandaji, na Sede Central  da SRF, 4 de março de 1952. 
Em pé próximos da porta estão dois monásticos da SRF. 

As três maiores ilusões

“– Vinho, sexo e dinheiro: eis as três maiores ilusões. Algumas pessoas são fracas, mas que 
importa? Se meditassem, teriam um sentido de comparação com algo melhor e, automaticamente, 
abandonariam seus  maus  hábitos.  Vocês  só  podem  vencer  essas  ilusões  experimentando  a 
Realidade. O sexo parece atraente, mas se conhecessem a verdadeira união espiritual, esta lhes 
pareceria muito mais maravilhosa!

“– Não percam tempo com distrações, lendo muito, etc. A leitura é benéfica, se for realmente 
instrutiva. Quando, porém, a leitura toma o lugar da meditação, é então espiritualmente inútil. 
Leiam um pouco para obterem inspiração, porém passem a maior parte do tempo meditando e em 
silêncio. Pensem nisto: toda semana, cem livros são impressos. Mesmo se quisessem, vocês não 
poderiam ler todos eles. A pessoa mais brilhante do mundo só pode saber da mais ínfima fração 
do que se pode conhecer no mundo que nos rodeia. O cientista sabe muito, mas não consegue 
sequer  explicar como se fez uma folha. Por  que apenas ruminar as idéias alheias, lendo-se o 
tempo todo? Eu sempre digo: ‘Se você lê por uma hora, então escreva por duas horas, pense por 
três horas e medite o resto do tempo’. Não importa o quanto a organização me mantém ocupado, 
eu sempre pratico Kriya Yoga e medito.

“– Desenvolvam seus poderes de devoção a Deus. Se colherem mesmo uma pequena folha e 
a oferecerem a Deus, Ele aceitará essa devoção. E o mesmo respeito que vocês dão a mim, dêem 
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uns aos outros. Sejam bondosos uns com os outros, como têm sido bondosos comigo. Ver o mal 
em alguém é profanar essa pessoa, porque Deus está por detrás até da maldade. Ver o bem nos 
outros é ver Deus ali.

“– Se os outros perdem tempo, vocês percam-se em Deus. Vocês vão progredir. Preparem-
se. Este trabalho se espalhará pelo mundo inteiro. Amem as pessoas com amor divino, e estejam 
sempre na companhia dos que amam ao Senhor. Que o exemplo de vocês transforme as vidas dos 
outros. Reformem-se, e reformarão milhares.

“– O egoísmo é a coisa mais difícil de superar. Quando as pessoas disserem coisas boas a 
respeito de vocês, dêem o crédito a Deus. Amem-No. Chorem por Ele. Que importa o resto, se 
conseguirem encontrá-Lo? Mergulhem em Deus, saturem-se de Seu amor e alegria. Se pudessem 
sentir sequer a mínima fração da bem-aventurança que eu experimento,  perceberiam o quanto 
estão perdendo.

Último desejo satisfeito
“O Mestre saltou do carro, na entrada lateral do edifício da sede central, e pôs-se a caminhar 

pelo salão térreo até o elevador. No percurso,  viu um pacote no canto. ‘Que há nessa caixa?’ 
exclamou ele, de imediato.  Um discípulo a abriu, informando ao Mestre  que fora enviada da 
Flórida, pelo correio aéreo, por um estudante da SRF, Sr. George, e que havia chegado à sede de 
Mt. Washington naquela mesma tarde. A caixa estava cheia de cocos verdes.

“– A Mãe Divina me disse no carro que eu encontraria algo para mim aqui em casa – disse o 
Mestre. – Era a isto que Ela Se referia. Escrevi a George há muito tempo, perguntando se havia 
cocos  verdes  na  Flórida.  Ele  não  respondeu,  e  esqueci  o  assunto.  Mas  a  Mãe  Divina não 
esqueceu! George será muito abençoado por tê-los enviado.

“A parte de cima do coco maior foi cortada. O Mestre fez uma pequena exclamação. ‘Agora, 
vamos à água!’ Ele a bebeu com gosto e repartiu a polpa com todos os discípulos à sua volta. E 
continuou: ‘O coco é uma excelente refeição, muito saudável. Esta é a primeira vez que bebo 
água de coco verde desde que voltei à América, após minha viagem à Índia, há 16 anos.’

“Embora o Mestre estivesse rindo em tom jovial, os monges, estranhamente, não estávamos 
rindo com ele. Sentíamos uma certa irrealidade na atmosfera; estaria o Mestre representando um 
papel para  nosso  benefício? Embora falasse de coisas materiais,  a  seu redor  havia um ar  de 
completo desapego.

“Ele continuou: ‘Estou apenas satisfazendo estes últimos pequenos desejos. Se vocês têm 
algo,  desfrutem-no como um dom de Deus; se não têm, não importa.’ Ele se encaminhou ao 
elevador, dizendo enquanto andava: ‘Tenho um grande dia amanhã.’ E acrescentou – usando uma 
frase popular americana que parecia casual, mas que na verdade não era: ‘Desejem-me sorte’.”

No terceiro andar, o Mestre encontrou algumas devotas, perto do elevador. Elas lhe falaram 
do caixote que chegara da Flórida para ele, naquela tarde, pelo correio aéreo.

– Sim, eu sei – ele replicou. – Meu último pequeno desejo foi cumprido. Eu queria beber 
água de coco mais uma vez,1 como costumava fazer na Índia, antes de ir embora.

Um poder iogue
Esta insinuação foi bastante clara, contudo as discípulas não compreenderam o significado. 

Yoganandaji escreveu em sua  Autobiografia que Babaji tem um poder pelo qual pode impedir 
que algum pensamento específico surja na mente de uma pessoa. Os devotos agora acreditam que 
Paramhansaji exerceu esse mesmo poder  em suas próprias mentes,  a  fim de que não fossem 
lançados numa dor insuportável diante do pré-conhecimento de sua partida iminente.
1 “Disse-vos, porém, essas coisas para que, quando a hora chegar,  vos lembreis que eu vos disse. Não vos disse 
essas coisas desde o começo porque estava convosco. Mas agora, vou para Aquele que me enviou” (João 16:4-5).
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“Ele me pediu para orar”
A Srta.  Orpha L. Sahly [Shraddha Mata],  discípula do Mestre há 19 anos,  escreveu suas 

memórias  da  quinta-feira,  6  de  março  –  a  última noite  que  Yoganandaji  passou  com seus 
discípulos na sede central da SRF. Ela escreve: “Seu estado de espírito, naquela noite, era gentil, 
feliz e terno para com todos nós. Apesar do dia longo e cansativo, seu corpo não mostrava sinais 
de fadiga – um fato que imediatamente notamos, pois estávamos preocupadas com ele. Pedimos 
que nos contasse algo a respeito do café da manhã oferecido naquela manhã pelo embaixador 
Sen. Por um momento, ele não deu resposta a nossas perguntas; em seguida, seu rosto iluminou-
se com um sorriso extasiado e ele disse, simplesmente: ‘Ele me pediu para orar! Ele me pediu 
para orar!’

“A meu conhecimento, essa é a única referência que ele fez ao encontro do café da manhã. 
Ele sempre ficava muito feliz quando algum evento social lhe dava oportunidade para orar, falar 
de Deus e atrair a atenção das pessoas para as realidades espirituais. Pois esta era a sua missão na 
vida e seu único motivo para participar, em qualquer ocasião, de atividades públicas e sociais. Ele 
estava grato e profundamente comovido por Sua Excelência lhe ter dado essa oportunidade.

“O Mestre pediu algo para comer. Eu lhe trouxe um pouco de comida indiana; ele a dividiu 
em porções e pediu-me que levasse para algumas discípulas no terceiro andar. O Mestre sempre 
gostava de ouvir as notícias das 10 horas no rádio, e pediu para ouvi-las nesta noite também. 
Quando  terminou de  ouvir,  caminhou pelo  longo  corredor  do  terceiro  andar  até  a  pequena 
varanda na outra extremidade. No caminho, deteve-se por um minuto e se sentou na cadeira, sob 
o quadro de Sri Yukteswarji (um grande retrato, bordado com fios coloridos).

“Na varanda,  praticou os  exercícios  Yogoda,  de tensão-relaxação.  Ele fazia os  exercícios 
infalivelmente, e caminhava o máximo possível. Aconselhou a todos nós que seguíssemos seus 
ensinamentos a esse respeito,  como em todos outros,  a fim de mantermos nossa saúde para o 
trabalho que temos a fazer.”

Sexta-feira – o “Dia do Destino”
Outra devota recorda alguns incidentes do dia seguinte – sexta-feira, 7 de março, o Dia do 

Destino, não só para o incomparável Mestre, como para todos os seus discípulos. Ela escreve:

“Na manhã do  banquete,  o  Mestre  disse,  em voz baixa: ‘Tenho um compromisso muito 
importante  em  março’.  Eu  lhe  lembrei:  ‘Já  é  março,  senhor’,  e  ele  disse:  ‘Eu  sei’.  ‘Que 
compromisso o senhor tem que é tão importante?’ prossegui. ‘É aquele com o embaixador hoje à 
noite?’ ‘Não’, ele respondeu, ‘refiro-me a um muito importante.’ Perguntei às outras discípulas, 
mas ninguém sabia de outro compromisso exceto o banquete para o embaixador naquela noite.”

Despertando corações
A Srta.  Faye Wright [Sri Daya Mata], discípula de Yoganandaji desde 1931,1 fala de suas 

lembranças do último dia dele na sede central: “Durante todo o dia de  7 de março, o Mestre 
estava  muito  calado,  pedindo  que  ninguém  falasse  na  sua  presença,  e  que  aqueles  que 
trabalhassem nos quartos vizinhos se movimentassem suavemente, na ponta dos pés. Através dos 
anos, os devotos passaram a reconhecer neste pedido o sinal de que a consciência dele estava 
retirada para o interior, e em um grau ainda maior que o habitual. Nesse dia, muitas vezes, os 
discípulos observaram os olhos dele voltados para cima, focalizados no olho espiritual, no centro 
da testa. Quando ele chegava a falar, era em termos de grande afeto, apreço e bondade.

“O que mais me chamou a atenção foi a influência, sentida por todos os que entravam em sua 
sala, das vibrações de intenso amor divino que emanavam dele. Os discípulos sentiam como se 

1 Sri Daya Mata tem ocupado o cargo de presidente da  Self-Realization Fellowship/Yogoda Satsanga Society of  
India desde 1955. – N.T.
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estivessem na presença da Própria Grande Mãe. Parecia que Ela havia tomado posse completa 
dele e o estava usando como um perfeito canal para irradiar ondas de amor para toda a criação.

“Sua oração, a que ele mais freqüentemente repetia, era: ‘Que Teu amor brilhe para sempre 
no santuário de minha devoção, e que eu possa despertar esse Teu amor em todos os corações.’ 
Já  no  fim,  o  ardente  desejo  do  Mestre  foi  cumprido:  que  os  corações  dos  outros  fossem 
incendiados de amor por Deus.”

Profunda e santa quietude
A Srta.  Sahly escreveu o  seguinte relato  sobre o  dia 7 de março:  “Nesta manhã, ele me 

mandou chamar por  volta das 10 da manhã. Minha primeira impressão,  quando entrei no seu 
quarto foi a de um silêncio inusitadamente profundo e sagrado, permeado pela vibração de Om. 
Ele estava meditando. Sentei-me e meditei com ele – abençoado privilégio! – por dez minutos.

“Ele me deu algumas instruções sobre a ida ao Hotel Biltmore. Uma suíte de dois quartos 
(Nos 10206-10207) fora reservada para ele, pois era sua intenção chegar cedo e descansar até a 
hora de sentar-se à mesa dos oradores no salão do banquete no hotel.

“Aconteceu um incidente que mostra como a Mãe Divina atendia aos pequenos desejos do 
Mestre.  Ele me pedira para conseguir a chave de sua suíte do hotel,  para que não houvesse 
demora quando ele chegasse, mas o recepcionista não permitiu que ela fosse levada. Entretanto, 
duas discípulas1 foram ao hotel na tarde de sexta-feira para registrar o Mestre e examinar a suíte. 
Elas descobriram que o servente do quarto era um homem que há muito tempo queria conhecer o 
Mestre e estava ansioso para servi-lo. Ele prontamente deu permissão para levar a chave, que 
naquele momento estava na fechadura.

“Em Mt. Washington, naquela tarde, fiz uma mala para o Mestre, caso ele decidisse ficar a 
noite toda no hotel, já que o banquete e a recepção só terminariam tarde. Em seguida, fui a meu 
quarto.  Voltando à sala de estar do Mestre,  por volta das 3h:30m da tarde,  abri a porta  bem 
devagar.  Sobreveio-me uma grande sensação  de choque ou  apreensão,  pois  o  Mestre  estava 
deitado em sua grande poltrona reclinável, em uma postura de tamanha relaxação, que sugeria a 
imobilidade da morte.  Esse foi o  pensamento que cruzou minha mente. Suavemente, balbuciei 
uma palavra de saudação. O Mestre abriu os olhos um pouco, sorriu, e tocou minha testa com sua 
mãozinha abençoada. Perto das quatro horas, ele desceu e, após conversar com vários devotos, 
entrou sorrindo no carro.  A chuva tinha passado mais cedo,  mas o dia ainda estava nublado. 
Quando,  porém,  o  Mestre  deixou  o  Centro de  Mt.  Washington,  o  sol  apareceu  por  breve 
momento. Era a hora do tráfego pesado; só chegamos ao Hotel Biltmore perto das cinco horas. 
Com a posse da chave, o Mestre pôde ir direto para a suíte. Ele estivera calado durante a maior 
parte do trajeto; a profunda quietude ainda prevalecia em seu quarto do hotel. Fiz uma ou duas 
observações, mas ele apenas replicou: ‘Não perturbe meus pensamentos. Meus pensamentos não 
devem ser perturbados.’ Ele falou de maneira muito suave e pausada, transmitindo-me uma idéia 
de seu distanciamento. Sentei-me para esperar até que ele estivesse pronto para descer.

“Quando me lembro desse dia, vejo um significado singular em numerosos acontecimentos 
aparentemente insignificantes, todos eles me dando um pequeno e estranho choque na época, por 
fugazes  segundos,  como se fossem uma fotografia –  algo  ‘cristalizado no  tempo’,  foram as 
palavras que, mais tarde, me vieram à mente.”

Olhos que viam Deus
“No último dia”, segundo outra discípula, “o Mestre sentou-se em sua cadeira com os olhos 

semicerrados, quase o dia inteiro, não querendo conversa à volta, e que ninguém falasse enquanto 

1 A Srta. Margaret Lancaster [Sailasuta Mata] e a Sra. Rachel Wright [Shyama Mata, mãe de Sri Daya Mata], duas 
residentes de muitos anos no Centro de Mt. Washington.
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ele não tomasse a palavra. Parecia estar completamente retirado de tudo,  como se um véu se 
formasse entre ele e o mundo exterior.

“Em sua suíte de hotel, naquela noite, notei uma estranha expressão em seus olhos e lhe fiz 
muitas perguntas, esperando receber a satisfação de que tudo estava bem. Mas ele se evadiu das 
questões  muitas vezes.  Olhando para  trás  agora,  compreendo  que  ele sabia que  estava  para 
abandonar o corpo, pois seus olhos estavam velados com uma expressão de adeus que eu nunca 
vira antes. Perguntei-lhe se planejava permanecer no hotel a noite toda,  e ele respondeu: ‘Não 
estarei aqui hoje à noite’.”

Primeiras lembranças do Biltmore
Outro  discípulo  recorda  que  pouco  antes  de  Yoganandaji  entrar  no  carro,1 em  Mt. 

Washington,  ele  conversou  com  diversos  monges  e  monjas,  lembrando-lhes  a  primordial 
importância do progresso espiritual de cada um. Em seguida, disse: “Imaginem! Tenho um quarto 
no Biltmore! Estou voltando para onde tudo começou.”

(Ele estava se referindo a seus primeiros dias em Los Angeles, em 1925, quando residiu por 
alguns meses no Hotel Biltmore. De seu quarto,  ele podia olhar pela janela e ver milhares de 
pessoas formando fila em torno do quarteirão, todas as noites que estava programado para ele 
falar no Philharmonic Auditorium, que fica próximo. “Parece o Times Square de Nova Iorque, na 
hora de maior movimento”, escrevera na época um repórter de Los Angeles. Uma noite de 1925, 
o  Mestre  olhou  de  seu  quarto  para  as  multidões  que  aguardavam perto  do  Philharmonic 
Auditorium, e disse a um discípulo: “Babaji me disse que seria assim”.)

Entre o Oriente e o Ocidente
O banquete estava programado para começar por volta das 7 da noite. Pouco antes daquela 

hora, dois amigos foram até o quarto de Paramhansaji para escoltá-lo ao andar de baixo.

O trio entrou no salão do banquete – o  Music Room do Biltmore – poucos minutos depois 
das sete. Yoganandaji foi conduzido a seu lugar na mesa dos oradores. A seu lado direito estava 
Sra. Sen, bengalesa, esposa do embaixador da Índia; à sua esquerda, Sra. Sharma, inglesa, esposa 
do  Dr.  J.  N.  Sharma,† de Los Angeles. Nesta  Última Ceia de todas,  o  Mestre  foi portanto, 
simbolicamente, colocado entre Oriente e Ocidente.

Duzentos  e  quarenta  convidados  estavam presentes,  incluindo-se  35  estudantes  da  SRF, 
vindos de Los Angeles e cidades vizinhas. Vinte pessoas estavam sentadas à mesa de oradores, 
comparativamente longa e estreita, colocada sobre uma plataforma que elevava os convidados de 
honra bem acima do nível do chão. A maioria dos outros convivas sentavam-se a mesas redondas. 
Para acomodar  os  que não  tinham assentos  disponíveis no  Music Room,  instalaram-se mesas 
adicionais na ante-sala.

Estavam presentes ao banquete as Srtas. Faye [Daya Mata] e Virginia Wright [Ananda Mata] 
(irmãs que, juntamente com a mãe, a Sra.  Rachel Wright [Shyama Mata],  têm sido discípulas 

1 O Sr. Freed visitou o Mestre nesta ocasião. Certos assuntos que trouxeram o líder do Centro da SRF em Phoenix 
para  a  sede central  de Los Angeles  ainda  não tinham  sido resolvidos.  O Sr.  Freed indagou:  “Posso vê-lo no 
banquete, Senhor?” “Sim”, respondeu Yoganandaji. “Sim, venha esta noite, ou será tarde demais.”

“É claro que não entendi o que ele quis dizer”, disse mais tarde o Sr. Freed. “Pensei que ele apenas dizia que eu 
talvez tivesse de voltar a Phoenix naquela noite.”
† O Dr. Jagan Nath Sharma, organizador e primeiro presidente  da India Association em Los Angeles, é notável 
bioquímico indiano. Possui patentes importantes de numerosos métodos para processar alimentos, usados hoje nos 
Estados Unidos. Em recente entrevista a um jornal, ele disse: “Se os EUA exportassem as sobras de trigo e batatas 
para a Índia, poderíamos evitar o equívoco que cometemos na China. A Índia tem dinheiro para pagá-las. Fora dos 
Estados Unidos, a Índia é, atualmente, um dos poucos países solventes no mundo. Sou a favor de que se reúnam os 
cientistas  e  peritos  em  nutrição  de  diversas  nações,  a  fim  de  promoverem  a  crescente  produção  e  melhor 
distribuição de alimento a todos os povos.”
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residentes na sede central de Los Angeles por mais de 20 anos). Tinham reservado assentos bem 
na frente do Mestre, diante da mesa de oradores. Por algum equívoco, os lugares delas foram 
dados a outras pessoas. Assim, Faye, Virginia e Sahly [Shraddha Mata] buscaram uma mesa na 
ante-sala.

Yoganandaji olhou para as mesas à sua frente e não viu as três discípulas. Acenando para Sr. 
Frederick, que estava sentado duas mesas além, perguntou:

– Faye, Virginia e Sahly estão aqui?

O Sr. Frederick respondeu:

– Sim, senhor – e mostrou-as ao Mestre, apontando discretamente para elas, que estavam de 
pé na distante porta de entrada da ante-sala.

“Uma expressão de profunda bondade, de uma bênção muito grande, inundou o rosto dele”, 
contou, depois, Sr. Frederick. O amado Mestre, que jamais esquecia qualquer gesto de bondade 
que lhe era oferecido, lembrou-se assim, por seu olhar de bênção de despedida, de agradecer às 
três discípulas que, por muito tempo, o serviram fielmente.

Yoganandaji instruiu Sr. Frederick, que geralmente fotografava o Mestre e seus convidados 
em todas as reuniões da SRF, que não tirasse qualquer fotografia no Biltmore. Provavelmente o 
Mestre fizera o pedido porque o banquete não era patrocinado pela Self-Realization Fellowship, 
mas pela  India Association of America.  Infalivelmente, em toda situação que surgisse na vida 
cotidiana, Paramhansaji expressava um sentido raro de etiqueta e cortesia.

Madame Sen e Paramhansa Yogananda no banquete em honra ao Sr. Binay R. Sen, Embaixador da Índia, 
Hotel  Biltmore,  Los  Angeles,  7  de  março  de  1952.  Fotografia  tirada  uma  hora  antes  da  morte  de 
Yoganandaji. 
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O Supremo Dramaturgo
Em todos os detalhes da morte de Yoganandaji, é possível constatar sinais do trabalho do 

Supremo Dramaturgo.  Para os  discípulos,  não  parece acidente  que  um fotógrafo  profissional 
estivesse presente ao banquete e tirado muitas belas fotografias do grande guru em suas últimas 
horas na terra.

O fotógrafo, Sr. Arthur Say, que também fotografou o embaixador Sen e outras celebridades, 
jamais se encontrara com Paramhansaji antes de 7 de março. O jovem, porém, há muito tempo se 
interessava pela  Índia e  passara  vários  anos  lá,  durante  a  II  Guerra  Mundial.  Participou  do 
banquete como convidado de Sr. Ram Bagai, ex-presidente da Associação de Correspondentes 
Estrangeiros de Hollywood. “Quando recebi o convite impresso da  India Association”, contou 
mais tarde o Sr. Say à revisora da revista Self-Realization, “senti a forte inclinação de aceitá-lo. A 
moça que planejara acompanhar-me decidiu na última hora não ir, mas eu estava determinado a 
fazer-me presente.” Ele acrescentou:  “Jamais lamentei ter  obedecido à persuasão da silenciosa 
voz interior”.

Os convidados ao jantar tinham a opção de diversos pratos. O Mestre foi servido com salada 
de frutas, um prato de vegetais e creme de morango. Ele, porém, comeu muito pouco. Muitos 
discípulos que estavam sentados a mesas próximas notaram que o guru mal tocou na comida. 
Contudo, estava atento a seus companheiros de mesa e conversou amigavelmente com Sra. Sen e 
Sra. Sharma. Durante o jantar, pediu a Sr. Frederick que trouxesse um pouco de manteiga para a 
esposa do embaixador.

Não havia sinal de estar doente
A Sra.  Sharma, mais tarde,  declarou:  “Paramhansaji foi muito gentil e atencioso.  Ele me 

disse, uma ou duas vezes: ‘Queira desculpar-me por conversar em bengali com Sra. Sen. Estamos 
nos divertindo um pouco, falando em nossa língua materna!’ Então, nós três conversamos juntos, 
por um momento, em inglês.

“Paramhansaji  estava  transpirando  ao  redor  do  rosto,1 mas  parecia  feliz  e  tranqüilo. 
Aparentemente, estava com saúde e não apresentava sinais de cansaço, abatimento ou dor.”

Ela acrescentou: “Falamos sobre coisas profundas: a humanidade, filosofia e o Deus Infinito. 
As últimas palavras que Paramhansaji me disse foram estas: ‘Lembre-se sempre: a vida tem suas 
lindas rosas e também seus espinhos – e precisamos aceitar os dois’.”

Podemos talvez supor, a partir destas palavras finais à Sra. Sharma, que Yoganandaji estava 
tentando suavizar, levemente, o choque que a gentil senhora iria logo sentir com seu falecimento.

Discursos após o banquete
Após o jantar, Srta. Singh traduziu estrofes do hino nacional da Índia. O congressista D. S. 

Saund, presidente (na época) da India Association e que presidiu a reunião como paraninfo, pediu 
então a Dr. Sharma que apresentasse à platéia os dois convidados de honra: o embaixador e Sra. 
Sen, e os demais, todos sentados à mesa de oradores.

A Sra. Bhagat Singh Thind, presidente da The American Wifes of India, presenteou com uma 
orquídea a Sra. Sen, que estava de pé, sorridente, próxima à tribuna, enquanto a flor era pregada 
no fino xale indiano, enrolado sobre seu lindo sari.

1 Esse  estado  não  era  incomum.  (O  leitor  se  recordará  que  o Sr.  Freed  notou  que  o rosto  de  Paramhansaji 
transpirava enquanto ele cantava à Mãe Divina por uma hora, no Santuário do Lago, no dia anterior, 6 de março.)

Por muitos anos, Yoganandaji transpirava em abundância, principalmente em torno da cabeça e do pescoço. A 
transpiração era especialmente abundante quando ele estava orando ou invocando a ajuda do Senhor para a cura 
física ou mental de outras pessoas. Essa exsudação, na maioria dos casos inodora, mas às vezes com um notável 
perfume de flores, é sinal característico do estado de samadhi ou união com Deus.
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O Dr. Saund falou brevemente a respeito da necessidade de união entre Oriente e Ocidente. 
O Sr.  John Anson Ford,  membro do Conselho de Fiscalização Municipal de Los Angeles, fez 
eloqüente  discurso,  em que  afirmou  que  embora  a  jovem América  fosse  rica  em recursos 
materiais,  poderia  beneficiar-se  enormemente  da  receptividade  à  sabedoria  que  flui  da 
antiqüíssima cultura indiana.

Uma aura de distanciamento
Paramhansaji  fora  sempre  um convidado  ideal,  atencioso  e  simpático,  quer  numa  casa 

particular, quer numa atividade pública. Mas afinal – será que houve alguma ocasião em que o 
Mestre deixou de expressar a beleza de uma vida sintonizada com a Vontade Divina?

No banquete desta noite, porém, Yoganandaji não olhava a seu redor com seu costumeiro 
sorriso caloroso, nem ria das anedotas engraçadas contadas durante os diversos discursos. Não 
estava sisudo, apenas ocasionalmente sério, enquanto uma aura de distanciamento o circundava, a 
qual foi rapidamente notada por todos os seus discípulos, sentados às mesas próximas.

Após o discurso de Sr. Ford, Dr. Saund apresentou o coronel Steinberg. Ele falou com fervor 
a respeito da Self-Realization Fellowship e sua influência sobre a paz e a boa vontade entre as 
nações,  e  referiu-se  ao  Mestre,  amorosamente,  como  um “gigante  espiritual”.  Em seguida, 
anunciou que Yoganandaji se endereçaria à audiência.

Último tributo simbólico
Quando Paramhansaji levantou-se para ir à tribuna, a Sra.  Sen ofereceu-lhe um gesto  de 

respeito,  juntando as mãos em  pronam. Foi um verdadeiro tributo  simbólico.  Por  meio dele, 
sentimos que a esposa do embaixador transmitia a gratidão da Índia por seu filho no Ocidente, 
que era a encarnação viva de sua antiga cultura espiritual.

(Alguns  minutos  depois,  Yoganandaji  não  seria  mais  uma  “encarnação”.  Felizmente,  o 
comovente tributo  de Sra.  Sen não ficou sem registro.  O Sr.  Say captou  na objetiva de sua 
câmera a cena fugaz do pronam. A fotografia é auspiciosa, não só por seu valor simbólico, mas 
também por ser a última fotografia tirada da forma viva do grande guru.1)

O  último  discurso† de  Paramhansaji  aparece  na  íntegra  nas  páginas  35-36,  inclusive. 
Contrário às reportagens de muitos jornais, seu discurso não foi para “apresentar o Embaixador”.‡ 

(A apresentação  de  Sua  Excelência antes  de  fazer  o  discurso  estava  programada para  ser  o 
privilégio do Dr. Sharma.)§ O discurso do Mestre era simplesmente de boas-vindas ao admirável 
Embaixador, por quem Yoganandaji sentia profunda afeição.

1 Mais ou menos 40 minutos após o falecimento de Paramhansaji, um representante do Los Angeles Times comprou 
do Sr. Say uma cópia da foto do pronam. Ela apareceu no Times de segunda-feira, 9 de março de 1952.
† A Srta. Faye Wright deixou a ante-sala e permaneceu de pé no Music Room quando começaram os discursos. Ela 
anotou taquigraficamente o breve discurso do Mestre, que era claramente audível através do alto-falante.
‡ Outro erro publicado foi o de que Yoganandaji  morreu  “quando ia  presentear  o Embaixador  com o Prêmio 
Medalha de Ouro da SRF para 1952”. Tal oferta fazia parte do plano original do Mestre, mas alguns dias antes do 
banquete, ele pensou melhor e julgou que mostraria mais consideração por seus anfitriões, os dirigentes da India  
Association, se ele não desse a medalha da SRF numa reunião em que era apenas um convidado.

Embora  um  repórter  adentrasse  muito  no  reino  da  imaginação  ao  afirmar  que  “Yogananda  morreu  com a 
medalha de ouro reluzindo em sua mão”, o fato é que o Mestre não levou a medalha para o salão do banquete.

(A medalha foi oferecida ao Embaixador no dia 11 de março, pela Irmã Lauru, em nome da SRF.)
§ O  Dr.  Rufus  B.  KleinSmid,  chanceler  da  Universidade  do  Sul  da  Califórnia,  e  Sr.  Chester  Davis,  diretor 
associado da Fundação Ford,  seriam os próximos oradores,  depois de Yoganandaji.  A seguir,  na  programação, 
seria a vez do juiz Stanley Mosk, do Tribunal Superior e Los Angeles, que veio ao banquete como convidado do 
Coronel  Steinberg.  O Embaixador Sen faria  o discurso de encerramento na  noite.  Todos esses discursos foram 
cancelados por causa da morte de Paramhansaji.
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Aqui, em sua Última Ceia, Yoganandaji está simbolicamente sentado entre o Oriente e o Ocidente. A Sra. Sen, 
esposa do Embaixador da Índia, é bengali; Sra. Sharma, esposa do Dr. J. N. Sharma, é inglesa. 

Por ter o Mestre acompanhado, com intenso fervor, os esforços do Mahatma Gandhi para 
libertar a Índia do governo estrangeiro sem recorrer à guerra, e por ter a Mãe Divina garantido a 
Paramhansaji, há muitos anos, que “a Índia seria livre durante a sua vida”, esta era, naturalmente, 
uma noite de orgulho na vida do Mestre, quando ele poderia, publicamente, dar boas-vindas a Los 
Angeles ao embaixador da nova república indiana. Ecos desse orgulho por sua terra natal podem 
ser encontrados em todo o seu breve discurso. “Amo a Índia”, ele nos diz em um poema, “porque 
lá aprendi, pela primeira vez, a amar a Deus e todas as coisas belas.”

O discurso de Yoganandaji foi curto. (Acabou às 9:30 da noite, tendo durado menos de 10 
minutos.) Ele falou de forma mais lenta e comedida do que era seu costume. A audiência, atenta, 
estava, aparentemente, capturada em sua rede magnética de amor e harmonia.

Paramhansaji concluíu seu  discurso  com alguns versos  de  seu  poema  My India.  Então, 
erguendo os olhos, ele se voltou um pouco para a direita e, lentamente, caiu ao chão. A missão 
externa do grande guru estava terminada.

“Fui feito para Ti”
“Fui feito  só  para  Ti.(…) Minhas mãos foram feitas para  servir-Te  de boa-vontade.(…) 

Minha voz foi feita para cantar Tua glória.(…) Meus pés foram feitos para buscar Teus templos 
em toda parte.(…) Meus olhos foram feitos como cálices para guardar Teu ardente amor.(…) 
Meus  ouvidos  foram feitos  para  captar  a  música de  Tuas  pisadas,  que  ecoa  nos  salões  do 
espaço.(…) Meus lábios foram feitos para sussurrar Teus louvores.”

Esses versos escritos pelo Mestre exprimem o uso ideal do corpo humano. Agora, suas mãos, 
pés,  olhos,  ouvidos  e  lábios…  estão  todos  silentes.  Enquanto  ele  deixava  a  forma  física, 
certamente cada átomo cantou para ele, agradecido: Tu me usaste bem.

Os ritos finais no Centro da SRF
Dois médicos do Hotel Biltmore examinaram Yoganandaji e declararam-no morto. A causa 

foi,  supostamente,  um  “ataque  cardíaco”  –  nome  atribuído  a  qualquer  morte  inexplicável. 
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Instantaneamente,  a grande audiência ficou de pé e assim permaneceu por  breve período,  em 
oração silenciosa, circundando o  Mestre com o  amor que suas eloqüentes palavras já haviam 
despertado em seus corações receptivos. Os demais discursos programados foram cancelados. O 
embaixador Sen, que faria o último discurso da noite, teceu, muito triste, um breve panegírico em 
honra de Yoganandaji:

“Se tivéssemos nas Nações Unidas um homem como Paramhansa Yogananda, provavelmente 
o mundo seria um lugar muito melhor. A meu conhecimento, ninguém trabalhou mais ou deu mais 
de si mesmo para unir os povos da Índia e da América.

“Pessoalmente,  sinto  que  é  uma grande  perda  para  mim; mas não  é  apenas  uma perda 
pessoal: é uma perda para o nosso país e para este país.

“Ele nasceu na Índia, viveu pela Índia e morreu com o nome da Índia nos lábios.”

Na noite de sexta-feira, funcionários do cemitério Forest Lawn levaram o sagrado corpo do 
Mestre para seu quarto, no terceiro andar do edifício-sede da SRF. Por quatro dias, discípulos e 
amigos, em fluxo contínuo, vieram de toda parte fitar, com reverência e amor, sua face seráfica.

Os últimos rituais públicos foram realizados na sede de Mt. Washington, na tarde de terça-
feira, 11 de março. Mil pessoas, enlutadas, compareceram.

A  cerimônia  de  ascensão,  metade  cristã  e  metade  védica,  foi  conduzida  por  Rajasi 
Janakananda. O Dr. M. W. Lewis e Swami Premananda leram passagens inspirativas da Bíblia e 
do  Bhagavad Gita.  Korla Pandit tocou ao órgão  algumas peças musicais. Pouco depois de o 
serviço  ter  começado,  apareceu  no  céu,  acima de  Mt.  Washington,  um  arco-íris  de  cores 
inusitadamente vívidas.

Os serviços de duas horas, que terminaram às 6 da tarde, foram seguidos por duas horas de 
canto devocional por discípulos do Mestre. Cem renunciantes, residentes em seus ashrams do sul 
da Califórnia, passaram em fila pelo ataúde, lançando pétalas de rosa sobre a tampa de vidro e 
fitando com amor  a  bela face do  guru.  Prevalecia uma atmosfera tranqüila e  espiritualmente 
inspiradora; todos os devotos sentiam a sagrada presença de Yoganandaji entre eles.

Às dez da noite, o caixão foi levado para o Forest Lawn Memorial-Park, na vizinha cidade 
de Glendale.

Centenas de coroas de flores foram recebidas, na sede central, mandadas por discípulos e 
amigos do Mestre. Lindos ramalhetes e buquês foram enviados pelos numerosos centros da SRF 
nos Estados Unidos, Canadá e México. O centro da SRF em Honolulu despachou, por avião, uma 
gavela de antúrios, folhas ti e raras orquídeas havaianas.

Uma imensa manta de samambaias verdes, íris azuis e rosas amarelas – presente de Rajasi 
Janakananda – foi colocada na frente do caixão, na capela. Sobre o altar, atrás do esquife, um 
enorme arranjo de flores na forma do símbolo da SRF – a estrela branca do olho espiritual, dentro 
de dois círculos, um azul e outro  dourado,  na moldura de uma flor de lótus. O motivo desse 
arranjo, que fora enviado por membros do Templo de Hollywood da SRF, foi feito com gladíolos 
e goiveiros brancos, esporas-dos-jardins azuis e abróteas amarelas.

Dois grandes tributos florais, da parte dos discípulos de Mt. Washington, foram colocados à 
cabeça e aos pés do caixão. Um deles foi um arranjo circular de flores brancas, azuis e amarelas, 
representando o olho espiritual onisciente; o outro,  um desenho de um gracioso cisne feito de 
goiveiros brancos contra um fundo de esporas-dos-jardins azuis.

Lindas flores foram enviadas por  muitos conterrâneos de Paramhansaji. As cores laranja, 
branco e verde da bandeira da Índia estavam representadas no arranjo enviado pelo cônsul-geral 
Ahuja e o embaixador Sen. A grande coroa verde estava decorada com tulipas e aves-do-paraíso 
alaranjadas e gardênias brancas.
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Lindo caixão de bronze
O caixão em que foi colocado o corpo sagrado do Mestre é uma obra-prima de construção, 

desenho e beleza. Nenhum detalhe foi esquecido no projeto do sarcófago, nenhum esforço foi 
poupado na criação de um memorial permanente. Feito de sólido bronze fosforoso, está dividido 
em  apenas  duas  partes:  o  corpo  propriamente  dito  e  a  tampa.  A  moldura  da  tampa  é 
graciosamente  embelezada com enfeites em plástico,  habilmente combinados com cantoneiras 
artisticamente esculpidas e alças – todas elas partes integrantes do corpo principal.

O interior do caixão, elegantemente acolchoado, apresenta um crepe de seda adornado com 
tufos  (uma  fazenda  de  seda  de  trama  consistente),  acabada  nos  mínimos  detalhes.  Como 
enchimento, duas colchas grossas; há também um travesseiro e apoio para os pés. O sarcófago é 
feito à prova de ar e de água, pelo emprego de fortes parafusos, vedações de borracha e selador 
de cimento.

O  esquife  com  o  corpo  de  Paramhansa  Yogananda  encontra-se  agora  numa cripta  do 
“Sanctuary  of  Golden  Slumber”,  no  Holly  Terrace do  Grande  Mausoléu  do  Forest  Lawn 
Memorial-Park Association,  em Glendale. O caixão ali permanecerá até  que se providencie a 
construção  de seu permanente santuário nos espaçosos  terrenos da sede internacional de Mt. 
Washington.

Os dois vasos com rosas à direita na parede indicam o 
local  onde permanece o esquife de Yoganandaji  em 
uma  cripta  em  Forest  Lawn,  Glendale.  A estatueta 
próxima da janela é de um menininho em postura de 
dança, suas mãos seguram címbalos.

27



O Vestido Esfarrapado

Contemplo Tuas mágicas mãos da morte
Fragmentando-se em disfarçada sorte

E transformando o vestido esfarrapado
(Credulamente pelos homens considerado

Com cego apego e gozo)
Em traje espiritual esplendoroso

Um recém-ganhado robe
Brilhando com a beleza deste Teu orbe

Paramhansa Yogananda

Últimos Ritos para o Grande Mestre Universal
O esquife com o corpo sagrado de Paramhansa Yogananda em sua última aparição pública 
para os últimos ritos na  Self-Realization Fellowship. No término dos serviços, a tampa de 
vidro  foi colocada  em posição pelos funcionários  de  Forest  Lawn,  para  nunca  mais  ser 
removida. Os discípulos de Yoganandaji passaram em fila pelo corpo, cantando Om Guru e 
despejando pétalas de rosa sobre a tampa de vidro, como símbolo de devoção eterna. 
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Homenagem de W. Y. Evans-Wentz
Dr.  Evans-Wentz,  M.A.,  D.  Litt.,  D.Sc.,  eminente 
estudioso da cultura oriental, autor de A Ioga Tibetana e 
as Doutrinas Secretas (Oxford University Press)

“Por todas as gerações futuras, Paramhansa Yogananda, que já não 
se  encontra  mais  entre  nós,  será  considerado  um  dos  maiores 
embaixadores  do  Elevado  Conhecimento  da  Índia  para  o  Novo 
Mundo. Os numerosos centros da Self-Realization Fellowship, não 
apenas nas Américas, mas espalhados por todos os continentes, são 
uma prova  evidente  do  espetacular  sucesso  da  sua  missão nesta 
Terra.
“A partir  de  agora,  torna-se  um  imperioso  privilégio  de  todos 
aqueles  ainda  encarnados  que  veneram  Paramhansa  Yogananda 
como seu Guia e Mestre, levar adiante e transmitir para a próxima 
geração os ensinamentos libertadores que lhes foram confiados.”
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Homenagem de Madame Galli-Curci
 

“Nosso  querido  Paramhansa  Yogananda  partiu  para  o  Mundo 
Celestial, mas sua memória e sua maravilhosa influência ainda pairam e 
sempre o farão, pois ele foi um verdadeiro devoto, simples e sincero. 
Meu marido e eu desfrutamos de sua amizade por vinte e cinco anos. 
Ele nos legou um tesouro espiritual imperecível.” 
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Homenagem de Swami Sivananda

(Sri Swami Sivananda é um grande líder espiritual na Índia, alguém cujas palavras de sabedoria  
são reverenciadas em todas as partes do país. Ele enviou a seguinte carta, muito bela, à sede  
central  da SRF. Foi  escrita  de seu  ashram no Himalaia,  a  “Sociedade da Vida Divina”,  em 
Rishikesh.)

The Divine Life Society
Rishikesh, Himalaia, Índia

25 de Março de 1952

“Ele é eterno, onipresente, perene, irremovível e antigo.”

“Uma rara jóia de valor inestimável, cujo quilate o mundo ainda não viu igual, 
Sua Santidade Sri Paramhansa Yogananda foi um representante ideal dos antigos 
sábios e videntes, a glória da Índia. Ele prestou um valoroso serviço no campo da 
espiritualidade. Ele contribuiu imensamente para o progresso espiritual de todos, 
ao  colocar  em  ação  o  dínamo  espiritual  que  está  latente  nos  homens.  Sri 
Yogananda tornou possível para todos os filhos de Deus experimentar o néctar que 
flui em abundância da fonte celestial, dos Vedas e dos Upanishads. 

“Atualmente os centros mundiais da Self-Realization Fellowship representam 
Paramhansa  Yogananda  em ação.  Eles  irão  se  multiplicar,  tecendo  uma  rede 
minuciosa de espiritualidade magnética que irá cobrir  o  mundo de paz e  bem-
aventurança. 

“Bhajan, sankirtan, e orações especiais foram celebradas aqui para a bênção e 
paz  da  alma  que  partiu.  Possa  a  Self-Realization  Fellowship prosperar, 
derramando uma luz divina por sobre o mundo inteiro!”

SIVANANDA
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QUANDO EU FOR APENAS UM SONHO
POR PARAMHANSA YOGANANDA

Eu vim para falar Dele a vocês todos,
E lhes dizer o modo de abrigá-Lo no seu seio,
E ensinar a disciplina que atrai a Sua graça.

E àqueles de vocês que me pediram
Que os guiasse até perante o meu Amado,

A esses aconselho na voz de meus silentes pensamentos,
Ou lhes falo sutilmente com o olhar,
Ou sussurro mediante o meu amor,

Ou advirto em voz alta, se caminham para longe Dele.

Quando, porém, eu me tornar apenas uma lembrança,
Uma imagem mental ou a voz que fala no silêncio,
Quando nenhum apelo terreno for capaz de revelar

Onde me encontro no espaço insondável,
Quando nem leves súplicas nem persistentes gritos de comando

Me façam responder,
Sorrirei em suas mentes quando agirem certo,

E, quando errarem, meus olhos vão chorar,
Acompanhando vocês desde tênue escuridão,

E é possível que eu chore com seus olhos.
E lhes sussurrarei em suas consciências,

E na razão de vocês eu raciocinarei,
E amarei a todos por meio de seu próprio amor.

E quando já não possam conversar comigo,
Leiam meus Sussurros da Eternidade;
Por meio deles eu lhes falo eternamente.

Despercebido, caminharei ao lado de vocês
E os protegerei com braços invisíveis.
E assim que conhecerem meu Amado

E ouvirem no silêncio a Sua voz,
Vão me reconhecer de um modo mais tangível

Do que me conheceram neste plano terreno.
E quando eu for, para vocês, apenas um sonho,

Virei para lembrá-los de que vocês também
São nada mais que um sonho do Amado Celestial;

E ao se reconhecerem como sonho – tal qual eu sei agora –
Nele estaremos despertos para sempre.
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Homenagens do Embaixador da Índia

Sua Excelência Binay R. Sen

(De um breve discurso no Hotel Biltmore, meia hora após a  
morte de Paramhansaji, no dia 7 de março de 1952)

“Se tivéssemos hoje um homem como Paramhansa Yogananda nas Nações 
Unidas, o mundo seria provavelmente um lugar melhor. Até onde sei, ninguém deu 
mais de si, ninguém trabalhou mais para unir os povos da Índia e da América. 

“Sinto uma grande perda pessoal; não é apenas uma perda pessoal, mas uma 
perda para nosso país e para este país. 

“Ele nasceu na Índia, viveu pela Índia, e morreu com o nome da Índia em seus 
lábios.” 

_____________________ 

Um  pesaroso  Embaixador  da  Índia  faz  uma  breve  homenagem  a 
Yogananda poucos instantes após sua morte. “Ele nasceu na Índia, viveu 
pela Índia, e morreu com o nome da Índia em seus lábios.” Os convidados 
do banquete permaneceram em silêncio por diversos minutos, em honra à 
grande alma que partiu. Fotografia tirada no Hotel Biltmore, Los Angeles, 
em 7 de Março de 1952. 
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(De um discurso do Embaixador Sen no funeral de Yoganandaji na  
Sede Central da SRF, 11 de março de 1952)

“Eu  vim aqui  para  render,  em meu nome e  em nome do  meu país,  uma 
homenagem a Paramhansa Yogananda. Eu o conheci há pouco tempo, mas desde o 
momento que o vi pela primeira vez, senti-me quase que arrebatado pelo amor que 
ele despejou sobre mim. Percebi que seu afeto não era tanto pela minha pessoa 
quanto pelo país dele e meu – a Índia. 

“Paramhansa Yogananda foi um grande apaixonado por seu país – não de uma 
maneira exclusivista, mas por tudo aquilo que a Índia tem para oferecer ao mundo. 
Ele amava a humanidade como um todo. Sua filosofia era a filosofia da Índia.

“Após  tê-lo  encontrado  pela  primeira  vez,  em Mount  Washington,  houve 
diversos momentos em que ele veio falar comigo. Apesar de sentir dores no corpo, 
fez questão de comparecer a todos os compromissos. 

“Sinto que é uma grande honra, uma homenagem a ele, contar a vocês nesta 
ocasião o  quanto  perderam com a partida de Paramhansa Yogananda.  Quando 
conversamos, debatemos a situação mundial, os problemas causados pelas guerras 
e assim por diante. Ele disse que essas dificuldades não irão desaparecer a menos 
que o homem realize Deus no homem, pois Deus habita em cada ser humano. 

“Foi esse mesmo sentido de fraternidade que Cristo também pregou há dois 
mil anos. Enquanto essa fraternidade não for aceita e praticada, não será possível 
fazer nada de válido neste mundo. 

“Sinto-me honrado  de  vir aqui e  prestar  minhas condolências.  No  sentido 
corporal, Paramhansaji se foi, mas no sentido da verdadeira fraternidade, ele não 
morreu.

“A morte não tem qualquer vitória sobre ele.” 

Sua Excelência Binay R. Sen, Embaixador da Índia;  M.R. Ahuja, Cônsul Geral da 
Índia; e Dr. John A. Somerville, Comissário de Polícia de Los Angeles, em pé ao lado 
do ataúde de Yoganandaji perante o altar na capela da Sede Central da SRF em Los 
Angeles, para os últimos ritos públicos. 
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O Último Discurso de Yoganandaji
Hotel Biltmore, 7 de março de 1952

Vossa Excelência, nosso embaixador, ilustre e inteligente embaixador da Índia livre; Sra. Sen; 
amável cônsul-geral da Índia, Sr.  Ahuja; Dr.  Sharma e Dr.  Saund, que têm promovido tanta 
harmonia e compreensão entre os povos de Índia, Paquistão e América; e todos  os honrados 
convidados aqui presentes, vindos de todas as nações, convidados aqui presentes que vieram da 
minha Índia, da minha América e do meu mundo – eu me curvo diante de Deus que está em 
vocês.

Não  estou  aqui na qualidade de  pregador,  de  modo  que  relatarei  alguns fragmentos  de 
minhas experiências. Lembro-me de meu encontro com o Mahatma Gandhi. O grande profeta 
trouxe ao belicoso mundo moderno um método prático para a paz. Gandhi, o primeiro a aplicar 
na política os princípios de Cristo e que conquistou a liberdade para a Índia, deixou um exemplo 
que deve ser seguido por todas as nações para resolverem seus problemas.

Vossa Excelência representa a grande Índia espiritual. Desejo que Vossa Excelência traga o 
melhor de minha Índia para minha América, e leve o melhor de minha América para minha Índia. 
Mas essa é, sem dúvida, uma tarefa muito difícil, pois, neste mundo, as nações e os homens estão, 
todos, um tanto loucos e não sabem disto – porque só pessoas com o mesmo tipo de loucura 
andam juntas.  No  entanto,  quando  loucos  de  índoles diferentes se reúnem e comparam suas 
opiniões, descobrem suas loucuras particulares.

Com efeito, Vossa Excelência pode descobrir as virtudes das diferentes nações. Penso que se 
reuníssemos os  grandes homens de todos  os países – os  grandes industriais da América e os 
homens de bem de todas as nações – poderíamos construir uma tal civilização modelo, que todas 
as nações, com o tempo, formariam um Mundo Unido, com Deus a guiá-las por meio de suas 
consciências. (Aplausos)

A Índia tem grandes coisas a dar a vocês, e a América pode muito ajudar a Índia. Mas as 
pessoas, com freqüência, concentram-se nos defeitos e não nas boas qualidades de uma nação. 
Recordo-me que pouco  antes de vir à  América pela primeira vez,  em 1920,  fui avisado por 
amigos  hindus  a  jamais entrar  em vielas  escuras,  para  que  meu  couro  cabeludo  não  fosse 
arrancado pelos índios peles-vermelhas! E sempre que eu via um homem calvo, pensava que ele 
tinha sido vítima dos índios! (Risos)

Lembro-me também de um dia, em 1920, quando estava indo para a praia de Massachusetts e 
notei  alguns  anúncios  de  “Hot  Dogs”.  Em minha imaginação,  vi todas  as  espécies de  cães 
passando pela máquina de moer carne! Pensei: “Meu Deus, por que me trouxeste a um país onde 
as pessoas comem cachorro?” Perguntei a um homem o que havia dentro daqueles misteriosos 
saquinhos  e  ele  disse:  “Carne  de  porco  e  de  boi”.  Suspirei,  aliviado,  ao  constatar  que  os 
americanos não comem cachorro. (Risos)

Certa manhã, passei por um terreno baldio, perto de um armazém. Nessa mesma noite, ao 
passar de novo pelo mesmo caminho, vi que havia uma casa no terreno. Perguntei a um homem se 
a casa estivera ali de manhã. “Não”, ele respondeu, “acabaram de instalá-la.”

Quando penso  em tal energia,  queria ser  americano.  Mas quando ouço  dizer que tantos 
milionários  norte-americanos  morrem  prematuramente,  após  alcançarem  grande  êxito  nos 
negócios, então prefiro ser hindu – sentar-me às margens do Ganges e concentrar-me na fábrica 
da Mente, de onde podem sair arranha-céus espirituais, e pensar nos grandes mestres da Índia que 
constituem a glória perene desse país. Em algum lugar,  entre  as duas grandes civilizações,  a 
América  eficiente  e  a  Índia  espiritual,  encontra-se  a  resposta  para  uma civilização  mundial 
modelo.
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Parece que sempre há fartura de dinheiro para a guerra, a qual traz em seu bojo grandes 
sofrimentos. Parece que não aprendemos com isso. Se podemos levantar fundos para assassinatos 
em massa, não poderíamos imaginar a possibilidade de que, se todos os líderes e todas as pessoas 
se reunissem, poderiam coletar uma vasta soma para banir a pobreza e a ignorância da face do 
globo?

Espero e oro que Vossa Excelência sempre promova o vôo, de um país a outro, dos aviões 
da solidariedade, e não de aviões que transportem bombas destruidoras. Vamos trabalhar pela paz 
na  terra,  como  nunca  antes.  Queremos  um  congresso  de  cientistas,  de  embaixadores,  de 
religiosos,  que  pensem continuamente  em como  fazer  deste  mundo  um lar  melhor,  um lar 
espiritual, com Deus como nosso Guia. (Aplausos)

Estou orgulhoso de ter nascido na Índia. Estou orgulhoso de termos um grande embaixador 
representando minha Índia espiritual. Estou muito orgulhoso hoje. Freqüentemente, digo:

Fogos mortíferos podem arrasar todos os seus lares
e dourados arrozais;
Mas para dormir nas cinzas e sonhar
com a imortalidade,
Ó Índia, estarei aí!
Deus criou a Terra, e o homem fez países confinantes,
Com suas fronteiras imaginárias.
Onde o Ganges, selvas, grutas do Himalaia
e os homens sonham com Deus –
Santificado estou: meu corpo tocou esse solo.

* * *

Com essas palavras finais de seu poema “My India”, Paramhansaji caiu ao chão, com um 
sorriso  de  bem-aventurança  no  rosto.  Ele  sempre dizia:  “Não  quero  morrer  no  leito,  mas  
calçado com minhas botas, falando de Deus e da Índia”.

A Sra.  Bhagat  Singh  Thind  presenteia  a  Sra.  Sen com uma orquídea. 
Yoganandaji, concentrado, está sério, porém doce e tranqüilo. Fotografia 
tirada aproximadamente meia hora antes de sua morte. 
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Minha Terra Nativa

Primeiramente Tu, que m’ensinaste o amor,
Teu céu e estrelas, o Deus superior;
Por isso, minha homenagem primeira é
A ti, Índia, a teus pés!
Por tua causa, vejo agora que aprendi
Amar a todos, que nem a ti. 
A ti me curvo, terra nativa,
És de meu grande amor a Mãe altiva.

Paramhansa Yogananda 

Yoganandaji toca o órgão na capela do Santuário do Lago. 
Este  foi  seu  último  sankirtan  (reunião  de  devotos  para 
cantar  em louvor a Deus). Ele tocou e cantou com alegria 
por mais de uma hora. 
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Homenagem da Revista New Age Interpreter

(A revista New Age Interpreter, de Los Angeles, dedicou uma página da sua  
edição de abril de 1952 como um tributo a Paramhansa Yogananda.)

“Foi um momento dramático e contundente que concluiu a memorável trajetória de Swami 
Yogananda.* Aconteceu no dia 7 de março, no Hotel Biltmore em Los Angeles, enquanto ele 
estava na tribuna concluindo um breve discurso sobre seu assunto favorito: a boa vontade e a 
relação de fraternidade entre os povos. 

“Instantaneamente, a enorme platéia se levantou e permaneceu em pé por um breve período 
de silenciosa oração,  cercando o Swami com o amor que suas eloqüentes palavras já haviam 
despertado  em seus  corações  receptivos.  Foi  sob  tais  benéficos  auspícios  que  seu  espírito 
atravessou a fronteira que separa o campo de atividades terrenas da esfera de atividades no outro 
lado.

“A missão de Swami Yogananda foi de enorme alcance, de extraordinário poder e de rica 
produtividade. Nas plataformas e nas salas de aula, ele atingiu grandes números ao longo de seu 
ministério  de  uma  vida  inteira.  Seus  escritos  são  numerosos  e  seus  ensinamentos  atraíram 
seguidores cujo número atinge os milhões. Entre seus livros mais conhecidos estão Sussurros da 
Eternidade e Autobiografia de um Iogue. Este último, publicado cinco anos atrás, está agora em 
sua terceira edição e já foi traduzido em vários idiomas. A obra relata inúmeras maravilhas que o 
próprio autor vivenciou.

“Swami Yogananda nasceu na Índia. Em 1920, veio a este país como delegado da Índia para 
o Congresso Internacional de Religiões em Boston, e desde então a América se tornou o seu lar. 
Em 1925, fundou a Igreja de Todas as Religiões da Self-Realization Fellowship, cuja sede central 
no ocidente fica em Mount Washington, Los Angeles, e possui centros espalhados por todas as 
partes do mundo. Esses centros são de três tipos: centros de estudo, igrejas e colônias. Mount 
Washington é uma colônia onde pessoas dedicadas residem e doam seu tempo integral para a 
obra. Na Califórnia existem outras duas colônias, uma em Hollywood e outra em Encinitas. 

“Swami Yogananda realizou uma impressionante contribuição espiritual e cultural no avanço 
da causa de um melhor entendimento entre o Ocidente e o Oriente. Ele combinou de maneira 
evidente o idealismo espiritual da Índia com a atividade prática e a capacidade de administrar os 
recursos materiais que são as características preponderantes no Ocidente. Ambas as civilizações 
encontraram nele uma síntese, o que lhe proporcionou a capacidade de realizar um trabalho de 
inacreditáveis proporções durante o curso de não mais do que três breves décadas. Os centros 
que ele fundou, os grandes números que ele inspirou para um vida mais nobre e os ideais que ele 
plantou na consciência coletiva da humanidade permanecerão para sempre como um monumento 
de  sua  notável  conquista.  Possa  seu  espírito  dinâmico encontrar  multiplicados  o  alcance  da 
receptividade para seu serviço no reino da maior liberdade no qual ele agora se encontra.”

* Seu título correto, desde 1935, é Paramhansa Yogananda. Em dezembro daquele ano, seu guru concedeu a ele o 
título monástico superior de “Paramhansa”. (Nota do Editor)
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O Barqueiro de Deus
Paramhansa Yogananda

Quero navegar em meu barco muitas vezes,
Pelo golfo do além-túmulo,
E retornar de meu Lar no Céu às praias da terra.
Quero lotar meu barco
Com os que aguardam, sedentos, os que ficaram para trás,
E levá-los à lagoa opalina de iridescente alegria,
Onde meu Pai distribui
Sua líquida paz que apaga todo desejo.

Oh, eu virei, várias vezes!
Transpondo um milhão de penhascos de sofrimento,
Com pés sangrando, eu virei –
Se preciso for, um trilhão de vezes –
Enquanto souber
Que um irmão extraviado ficou para trás.

Eu Te quero, ó Senhor,
Para que eu Te possa dar a todos.
Quero a salvação,
Para que a possa dar a todos.
Liberta-me, então, ó Deus,
Da escravidão do corpo,
Para que eu possa mostrar aos outros
Como eles se podem libertar.
Quero Tua eterna bem-aventurança,
Apenas para poder compartilhá-la com os demais;
Que eu possa mostrar a todos os meus irmãos
O caminho para a felicidade,
Para todo o sempre em Ti.
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CONVIDADOS NO BANQUETE QUE OUVIRAM O ÚLTIMO DISCURSO DO MESTRE

Os convidados de honra estão em pé atrás da mesa principal. Paramhansaji e Sra. Sharma estão de 
frente ao vaso com a palmeira. (Da esquerda para a direita, começando com a mulher vestindo um sári na 
extrema esquerda da mesa principal, próxima da bandeira americana):

Sra. Frank Chookolingo; Sr. Frank Chookolingo, presidente da Associação dos Estudantes da Índia 
em Los Angeles; Dr. Rufus B. von KleinSmid, reitor da Universidade do Sul da Califórnia, Los Angeles; 
Sra.  Vernon  H.  Gaston;  Sra.  B.  S.  Sungha;  Sr.  P.  L  Bhandari,  primeiro  secretário  do  Serviço  de 
Informações  do  Governo  da  Índia,  Washington,  D.C.;  Sr.  M.  R.  Ahuja,  Cônsul  Geral  da  Índia,  São 
Francisco, Califórnia; Sra. Chester Davis; Sua Excelência Binay R. Sen, Embaixador da Índia, Washington, 
D.C.; Deputado Federal D.S. Saund, presidente da Associação Indiana da América, Los Angeles; Madame 
Sen, esposa do Embaixador da Índia; Paramhansa Yogananda; Sra. J. N. Sharma; Sr. Chester Davis, diretor 
da Fundação Ford, Pasadena, Califórnia; Sra. Mahesh Chandra; Sr. B. S. Sungha; Sra. John Anson Ford; Sr. 
Vernon H. Gaston, presidente da filial de Los Angeles da Associação Americana pelos Estados Unidos; Sra. 
Bhagat Singh Thind, presidente de As Esposas Americanas da Índia, Los Angeles; Coronel A. R. Steinberg. 

Entre os sentados nas diversas mesas estão: Juiz Stanley Mosk do Tribunal Superior de Los Angeles; 
Sr. Mogens Skott-Hansen, das Nações Unidas; Professor M. S. Sundaram, primeiro secretário do Ministério 
da Educação da Índia; Sr. John Anson Ford, vereador em Los Angeles; Sr. e Sra. G. J. Watumull, fundador 
da Fundação Watumull, Los Angeles; Dr.  Kanta Gupta,  organizador  em San Francisco do  Fundo para 
Combate à Fome na Índia; Sr. Mahesh Chandra, tesoureiro da Associação Indiana da América; Sr. Ram 
Bagai, ex-presidente da Associação dos Correspondentes Estrangeiros em Hollywood; Sr. Dick Haymes; e 
Sr. Frank J. Mackin, Assistente do Procurador Geral do Estado da Califórnia.
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Palavras nos Últimos Ritos Funerários Públicos

O Sr. Carroll W. Parcher, dono do jornal News-Press de Glendale, Califórnia, dedicou sua 
coluna editorial do dia 13 de março de 1952 para relatar como foram os últimos ritos funerários 
públicos para Paramhansaji, conforme segue:

“Possivelmente os versos de Rudyard Kipling, citados com tanta freqüência: ‘Oh, Oriente é 
Oriente,  Ocidente é  Ocidente,  e nunca os  dois irão se encontrar,  até  que a  terra  e o  céu se 
apresentem perante o  Grande Trono do Julgamento de Deus’, são tão verdadeiros hoje como 
quando ele escreveu A Balada do Oriente e Ocidente em 1889. Porém, quem assistiu e ouviu os 
ritos  cristãos  e  hindus combinados no funeral de Paramhansa Yogananda,  um dos expoentes 
líderes religiosos indianos e fundador da Self-Realization Fellowship, teve a sensação de que lá, 
talvez, naquela fusão de duas das maiores filosofias religiosas do mundo, poderia ser possível 
encontrar um ponto comum no qual os dois pudessem finalmente se encontrar, apesar de tudo. 
Rajasi Janakananda, o novo líder da Sociedade, expressou esse mesmo sentimento quando disse 
que o Oriente tem muito a aprender com o Ocidente que, por sua vez, pode doar e aprender 
muito com o Oriente. Binay R. Sen, embaixador da Índia nos Estados Unidos, disse algo parecido 
de uma maneira diferente, enquanto homenageava o Paramhansa e seus dedicados esforços para 
esclarecer as antigas filosofias da Índia para o mundo. 

“Uma das passagens das escrituras hindus que Swami Premananda recitou expressavam a 
crença eterna dos homens, de Oriente e Ocidente, na imortalidade da alma: ‘O fogo não pode 
queimar a alma, a água não pode sufocá-la, nem pode o vento secá-la. Nunca o espírito nasceu; o 
espírito jamais deixará de existir.’ 

“Os antigos rituais hindus para liberação da alma para Deus expressaram os anseios e as 
crenças de todos os povos na existência da vida eterna. ‘Pelo toque deste fogo, esse corpo é 
purificado’, o monge de hábito alaranjado cantou, tocando uma ponta de madeira acesa no corpo 
do guru. ‘Pelo toque desta água, esse corpo retorna para sua natureza imortal’, ele prosseguiu e, 
finalmente: ‘Pelo toque desta pasta de sândalo, esse corpo retorna para Deus com devoção’. 

“É bem capaz, vocês sentiram, enquanto ouviam às alternantes notas do órgão na linguagem 
universal da música, produzida pelos talentosos dedos de Korla Pandit, e enquanto observavam a 
hindus e cristãos, indianos e americanos, juntos em uníssono nas homenagens a um amado homem 
santo, que nos séculos vindouros os homens de diferentes fés poderão se unir em prol de um ideal 
comum – que o Oriente e o Ocidente possam finalmente e jubilosamente se encontrar.”
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Beleza Imperecível

(Paramhansa Yogananda escreveu este poema há muitos anos – como 
uma homenagem  a  uma  linda  rosa.  Hoje,  as  palavras  do  poema  se  
aplicam  adequadamente  à  vida  do  próprio  Mestre,  agora  uma  Rosa  
Imortal no jardim da humanidade. “A rosa está morta; sua beleza vive, é  
isto que importa”)

Elas deram o melhor de si, afloradas,
E foram abençoadas – 
A seiva, as sementes,

Pétalas tênues e raízes pacientes;

Respiração da bondade,
O toque da luz –

Operam todos em amizade
Florindo a rosa, beleza que seduz. 

Contemplem sua beleza,
Sua imperecível grandeza,

O Rosto Infinito
Que brota em seu corpo tão bonito.

Observem, não com tristeza,
Suas pétalas caindo, efêmera natureza

De sua passagem aqui;
Sua carreira, cumpre até o fim;

Rumo ao lar Imortal, é sempre assim. 

A seiva drenou,
Das pétalas, o verão se alimentou,

Seu caule, definha,
Divina morte que se avizinha. 

Pela morte rejeitada
Glória imortal foi conquistada;

A rosa está morta –
Sua beleza vive, é isto que importa.
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Vida e Obra de Paramhansa Yogananda
“Uma instituição é a projeção da sombra de um homem.” Emerson

O ideal de amor a Deus e serviço à humanidade encontraram plena expressão na vida de 
Paramhansa Yogananda. Ele veio à Terra com o propósito de unir espiritualmente o Oriente e o 
Ocidente, para despertar o anseio divino em todos os corações. Ele era prático em seus métodos; 
seus ensinamentos e vida eram indicativos da sabedoria de um verdadeiro homem de Deus. Ele 
levou a máxima de “mente sã em corpo são” um passo adiante, enfatizando, para a obtenção da 
felicidade duradoura, a necessidade pela comunhão consciente da alma com o Espírito Infinito. 

Paramhansaji* nasceu em 5 de janeiro de 1893, em Gorakhpur, Índia, próximo aos Himalaias. 
Seu pai era Sri Bhagabati Charan Ghosh, um próspero executivo da Ferrovia Bengala-Nagpur. 
Yoganandaji freqüentou a Faculdade Scottish Church em Calcutá e a Faculdade de Serampore – 
uma afiliada da Universidade de Calcutá, pela qual, em 1914, ele colou grau como Bacharel em 
Humanidades. Porém, a mente do jovem estava dedicada a um estudo mais profundo do que o 
disponível nos livros escolares. Desde seu nascimento ele tinha apenas um desejo: a Realização 
Divina. 

Sua  busca  pelo  Objetivo  Final o  conduziu  até  seu  guru  (mestre  espiritual),  Swami Sri 
Yukteswar.  No  pacífico  eremitério  deste  último  em  Serampore,  Paramhansaji  recebeu  seu 
treinamento espiritual. Sri Yukteswarji era um disciplinador severo,  mas a devoção do jovem 
discípulo jamais esmoreceu. 

Em 1914 Yoganandaji entrou para a Ordem Monástica dos Swamis.† Sri Yukteswar disse a 
seu discípulo que,  tendo renunciado aos pequenos laços familiares dos parentes próximos, ele 
agora deve considerar toda a humanidade como seus parentes, a fim de servi-la como sua família 
mais ampla. 

A educação da juventude sempre despertou um forte apelo em Yoganandaji. Ele fundou sua 
primeira escola, com sete meninos, em Dihika, Bengala, no ano de 1917. Seu trabalho atraiu a 
atenção  de  Sir  Manindra Chandra Nundy, o  Marajá de  Kazimbazar,  que  em 1918 doou  seu 
palácio e vinte e cinco acres em Ranchi para servir como as instalações da escola, que é chamada 

* O sufixo ji é uma adição costumeira respeitosa aos nomes e títulos na Índia, como, por exemplo, Paramhansaji, 
Yoganandaji, guruji, Gandhiji, etc. 
† A antiga Ordem dos Swamis foi reorganizada no século nono por Swami Shankara,  o maior filósofo da Índia.  
Portanto, todos os swamis podem traçar a genealogia de sua linhagem espiritual até o sublime guru Shankara. A 
Ordem dos Swamis estabelecida por ele tem mantido o prestígio até hoje sob uma série de santos personagens – 
sucessores formais da linhagem de Shankara. 
 A Ordem dos Swamis possui dez ramos. Yoganandaji, como seu guru Swami Sri Yukteswarji, pertencia ao ramo 
Giri  (montanha). Quando seu juntou à Ordem dos Swamis em 1914, o jovem iogue recebeu de seu guru o nome 
monástico  de  Yogananda  (“bem-aventurança  através  da  ioga”).  Ele  então  abandonou  seu  nome  de  família 
(Mukunda Lal Ghosh), um procedimento obrigatório para todos os monges. Yoganandaji foi corretamente tratado 
como “Swami” até dezembro de 1935, quando seu guru conferiu sobre Yogananda o título espiritual mais elevado, 
de “Paramhansa”. 
 “Paramhansa” (Cisne Supremo) é um título concedido a um discípulo por seu guru apenas após aquele ter atingido 
o estado imutável  de  nirbikalpa  samadhi  (união irrevogável  com Deus).  A maioria  dos mestres  na  Índia  que 
atingiram o estado de Paramhansa raramente abandonam sua reclusão, a menos que o Senhor assim o requeira. 
 Sri Yukteswar não conferiu o mais elevado de todos os títulos espirituais a seu discípulo até que Yoganandaji  
tivesse provado a si mesmo durante quinze anos de incessantes esforços para divulgar a ioga no Novo Mundo. Ele 
então retornou para a Índia em agosto de 1935, em resposta ao chamado de seu guru, porque Sri Yukteswar estava 
consciente de que sua hora para deixar a terra estava se aproximando. (Sri Yukteswarji entrou em mahasamadhi 
em 9 de março de 1936).
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de  Yogoda  Satsanga  Brahmacharya  Vidyalaya.* Ela  personifica  os  ideais  educacionais  dos 
iluminados  rishis  da Índia – os sábios cujos ashrams nas florestas eram os antigos centros de 
aprendizagem. 

O currículo inclui as matérias clássicas das escolas comuns somadas com a concentração 
iogue, meditação e o sistema Yogoda† de desenvolvimento físico. A instituição de Ranchi também 
mantém um serviço  médico ao  ar  livre que  oferece  ajuda medicinal e  cirúrgica para  muitos 
milhares de pobres da Índia. Mahatma Gandhi e muitas outras figuras importantes já fizeram uma 
visita a essa escola única. 

Em 1920, Yoganandaji começou sua missão no Ocidente. “Divulgue para todos os povos o 
conhecimento das libertadoras técnicas da ioga”, seu guru Sri Yukteswar o ordenou. Servindo 
como o delegado da Índia para o Congresso Internacional de Religiosos Liberais, Yoganandaji fez 
seu primeiro discurso na América no dia 6 de outubro de 1920, em Boston, Massachusetts. 

Platéias lotavam os maiores auditórios da América
Paramhansaji começou então uma série de palestras e aulas que eventualmente o acabaram 

levando por todos os Estados Unidos. Seus ensinamentos foram recebidos com um entusiasmo 
sem paralelo. Milhões de americanos freqüentaram suas palestras gratuitas nos maiores auditórios 
disponíveis  em  Boston,  Nova  Iorque,  Búfalo,  Rochester,  Filadélfia,  Pittsburgh,  Miami, 
Washington,  Chicago,  Detroit,  Indianápolis,  Cleveland,  Cincinnati,  Minneapolis,  St.  Paul,  St. 
Louis, Denver, Salt Lake City, Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles, San Diego e muitas 
outras  cidades.  Centenas  de  milhares  receberam instrução  pessoal  nas  técnicas  de  ioga  em 
diversas aulas que ele conduziu na América durante seu ministério de trinta e dois anos.  Ele 
também falava com bastante  freqüência perante  o  público em igrejas,  clubes,  organizações  e 
universidades. 

Ele já tinha escrito alguns livros e nos milhares de leitores de suas obras uma nova fagulha de 
adoração a Deus foi acesa pelo fervor da alma do Mestre.  A Ciência da Religião, Canções da 
Alma,  Meditações  Metafísicas,  Cantos  Cósmicos  e  Sussurros  da  Eternidade  são  livros  que 
afluíram de sua caneta como uma enxurrada de amor divino. Por todo lugar ele encontrou pessoas 
ansiosas para receber sua mensagem unificadora – uma que demonstra a verdadeira harmonia 
entre as escrituras do Oriente e do Ocidente.

Os centros da Self-Realization Fellowship (SRF) foram fundados em muitas grandes cidades, 
e com a ajuda dos estudantes, Paramhansaji fundou em 1925 a Sede Central Internacional em 
Mount Washington, Los Angeles. Na propriedade de 12 acres estão  os  ashrams e os prédios 
administrativos para monásticos residentes que continuam com o trabalho de disseminação mundo 
afora dos ensinamentos da Self-Realization Fellowship. 

Não deixou bens pessoais – tudo no nome da SRF
Em 1935 as instruções das aulas que Yoganandaji tinha dado em suas turnês de palestras 

foram ampliadas e compiladas em uma série de lições mimeografadas, enviadas semanalmente 
desde  Los  Angeles  para  os  membros  da  SRF em todo  o  mundo.  Na  Índia,  estes  mesmos 
ensinamentos são disseminados pela Yogoda Satsanga Society (YSS), cuja Sede Central fica em 
Dakshineswar. Ambas as Sedes, americana e indiana, possuem instalações gráficas nas quais são 
impressas as literaturas da SRF-YSS, tais como as revistas Self-Realization Magazine, Yogoda 
Magazine e outras publicações.

* O colégio da YSS em Ranchi,  do qual Yoganandaji foi o fundador e primeiro diretor,  desenvolveu-se em um 
complexo de escolas e faculdades. Muitos alunos das escolas da YSS se destacaram posteriormente em sua vida 
universitária. 
† Técnicas  revitalizantes  para  a  saúde,  cujos  princípios  de  energização  foram  descobertos  por  Paramhansa  
Yogananda em 1916. 
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Em 1935,  Paramhansaji incorporou  sua obra  como uma instituição educacional, sem fins 
lucrativos: a Self-Realization Fellowship. Para a Self-Realization Fellowship, ele transferiu todos 
os  seus  bens.  Desde  1935,  a  unificada  Fellowship tem  sido  capaz  de  prosseguir  com suas 
atividades em âmbito mundial graças ao dinheiro recebido da venda de seus livros e lições, de 
suas viagens de palestras e aulas, e de doações do público. Paramhansaji nunca recebeu salário da 
organização – apenas uma pequena quantia mensal para gastos pessoais. Como autêntico monge, 
ele dependia apenas de Deus como a verdadeira Fonte de Suprimento, e não deixou bens após a 
morte  –  dinheiro  ou  propriedades.  Todos  os  terrenos  e  edifícios  da  SRF  são  propriedade 
exclusiva da Fellowship.

Em junho de 1935, Yoganandaji partiu da América para uma viagem de dezoito meses na 
Inglaterra, Escócia, Europa, Palestina e Índia.* Sua estada de um ano inteiro na Índia foi uma 
grande  procissão  triunfal.  Centenas  de  milhares  de  indianos  se  aglomeravam para  ouvir  os 
discursos do Mestre, repletos de embriaguez divina. Ele visitou o Sul da Índia, onde por um mês 
ele  foi  convidado  oficial  do  Estado  de  Mysore.  Ele  conheceu  Sri  Ramana  Maharshi  em 
Arunachala e passou três dias em Wardha com Mahatma Gandhi. 

Paramhansaji deixou a  Índia em agosto  de 1936 e  nunca mais contemplou suas  amadas 
encostas novamente. Antes de sua partida, ele tomou todas as providências legais para garantir a 
permanência da escola de Ranchi. Dois anos mais tarde, uma nova sede da YSS foi estabelecida 
em um lindo ashram em Dakshineswar – “Yogoda Math”, perto do Rio Ganges nas imediações de 
Calcutá.  A obra espiritual, humanitária e educacional que ele iniciou em sua terra  natal, cujo 
trabalho era tão  querido ao seu coração,  cresceu a ponto  de se tornar uma obra conhecida e 
respeitada nacionalmente.

Durante o ano de 1937, Yoganandaji passou a maior parte de seu tempo no belo Eremitério 
da SRF à beira-mar, em Encinitas. Essa propriedade de dezoite acres tornou-se depois a sede da 
Colônia  da  Fraternidade  Mundial  da  SRF.  Ao  lado  do  Eremitério,  existem  agora  vários 
dormitórios, a Pousada da SRF com 20 quartos, o restaurante SRF Cafe, um pomar e um grande 
congelador e depósito de alimentos, para os vegetais cultivados pelos membros da colônia.

Em 1942 a Igreja de Todas as Religiões da SRF, projetada por Paramhansaji, foi construída 
em Hollywood, Califórnia. Em 1943 outro templo foi erguido em San Diego, Califórnia. A Igreja 
da SRF em Long Beach, Califórnia, foi fundada em 1947, e a Igreja da SRF em Phoenix, Arizona, 
em 1948.

Um dos livros do Mestre,  Autobiografia de um Iogue,  publicado em dezembro de 1946, é 
agora um clássico espiritual. Em sua décima primeira edição americana e nona edição britânica, já 
foi publicado no exterior em diversos idiomas. 

Fundou dois lindos Centros em 1950-1951
Durante os dois últimos anos de sua vida, Paramhansaji fundou mais dois grandiosos centros. 

A propriedade de doze acres da SRF, o Santuário do Lago, em Pacific Palisades, Califórnia, com 
seu inspirador Memorial Mahatma Gandhi à Paz Mundial, foi inaugurado ao público em agosto de 
1950. O vice-governador Knight da Califórnia e outros  dignitários participaram dos ofícios de 
inauguração.  Oito meses mais tarde,  em 8 de abril de 1951, um ponto  de encontro cultural e 
espiritual, o India Hall, em Hollywood, Califórnia, foi dedicado por Paramhansaji na presença do 
Sr. M. R. Ahuja, Cônsul-geral da Índia; do Sr. Goodwin J. Knight, vice-governador da Califórnia, 
e por centenas de outros convidados. No local do  India Hall há um atraente restaurante, uma 
biblioteca,  um auditório  de 350 assentos  e uma Loja de Presentes da SRF, cujos lucros  são 
doados para causas humanitárias.

* Paramhansaji era muito viajado. Ele conhecia a Índia e a América de um lado a outro. Antes de sua turnê pela 
Europa, ele já havia visitado o Ceilão (atual Sri Lanka), Japão, Cuba, México, Canadá e Alasca. 
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A  Self-Realization  Fellowship possui  muitos  ramos  afiliados  de  centros  e  grupos  de 
meditação  em quatro  continentes.  No  sul da Califórnia existem seis grandes centros:  a  Sede 
Central Internacional em Los Angeles, bem como centros de ashram e templos em Hollywood, 
Pacific Palisades, Fullerton, Encinitas e San Diego.

O monge simples que em 1920 veio ao Novo Mundo – com pouco dinheiro e sem um amigo 
sequer a não ser Deus – realizou um trabalho hercúleo. O inestimável treinamento que deu aos 
seus discípulos,  as palavras de conforto  e  sabedoria em seus livros,  assim como os  diversos 
eremitérios, igrejas e centros  que ele fundou, permanecem como evidência de seu amor todo 
abrangente pela humanidade. Embora Paramhansaji freqüentemente sonhasse com a simplicidade 
de uma vida de monge errante junto às margens do Ganges ou no Himalaia, meditando no Amado 
Cósmico,  ele  obedeceu  com humildade à  ordem de  seu  guru  para  divulgar  no  Ocidente  os 
ensinamentos  iogues  da  Índia.  Com fenomenal energia  e  destemido  entusiasmo,  Paramhansa 
Yogananda com sucesso assumiu para si o tremendo fardo do planejamento e execução de uma 
organização de âmbito mundial. Através dela, ele conseguiu tornar  disponíveis para todos  os 
homens a mensagem libertadora da Auto-realização e da Kriya Yoga.

------------------------------------------o------------------------------------------

Serei um Mensageiro da Alegria
Não desejo monumentos nos corredores da fama. Após a morte, 

entrarei  nas  incontáveis  cavernas  do  amor  na  alma  e  secretamente 
inspirarei meus irmãos com melodiosos pensamentos espirituais.

Desconhecido,  serei  um  fantasma  gentil,  etéreo  mensageiro  da 
alegria. Visitarei os recessos sombrios das mentes humanas: os sepulcros 
das  brilhantes  aspirações.  Lá  acenderei  candelabros  de  esperança, 
fabricados em meu nicho de silêncio.

Paramhansa Yogananda

A sala de estar de Paramhansa Yogananda na Sede Central da Self-Realization  
Fellowship,  Los  Angeles,  Califórnia.  De  frente,  a  poltrona  onde  ele 
freqüentemente meditava e entrava em samadhi.
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Excertos dos Escritos de Yoganandaji

Não Será Contra a Minha Vontade, ó Morte!
Não serei arrancado desta terra contra minha vontade, como se fosse um menino bagunceiro 

sendo puxado pela mãe para longe de suas travessuras. Eu amo a Mãe: Ela me ama. Quando me 
for, terei finalizado minha representação no palco do tempo – aquele papel específico pelo qual a 
Mãe Divina em Sua excentricidade cósmica desejou representar através de mim.* Atuando no 
drama da vida, irei sorrir e chorar, brilhar com esperanças realizadas e me contorcer de angústia e 
coração partido. Porém, quando morrer, devo partir com um coração sorridente, certo  de que 
completei minha missão, por mais árdua que tenha sido. 

Com o término de meus jubilosos ou comoventes papéis da vida mundana, permita-me saber, 
ó Mãe Divina, que irei descansar em Teu colo. Que eu jamais seja atraído de volta à terra pelos 
desejos distraidamente semeados no jardim da ilusão, mas apenas por Teu doce mandato.

(Esses belos pensamentos, fluindo das profundezas das percepções divinas de Paramhansaji,  
foram escritos há vários anos. Eles agora são publicados pela primeira vez)

Chorais por mim lágrimas sombrias, lamentando a vossa perda, mas eu choro por vós lágrimas 
de alegria, porque vou antes de vós, para vosso próprio bem, a fim de acender velas de sabedoria 
em todo o caminho, e lá esperar para vos receber – lá, onde estarei com o meu e o vosso Único 
Amado.

*****

Não  quero  monumentos  nas  montanhas  da  fama  humana,  mas  secretamente  anseio 
permanecer nas cavernas do amor divino nas almas e silenciosamente servi-las com harmoniosos 
pensamentos de ajuda. Gostaria de desmaterializar meu corpo e ser o gentil mensageiro divino, 
sem nome e sem forma, a visitar os cantos obscurecidos de todas as almas e lá acender as velas da 
paz surrupiadas dos labores do silêncio.

*****

Adeus, mansão azul do céu. Até logo, estrelas e celebridades celestiais com seus filmes na tela 
do espaço. Adeus, flores e suas armadilhas de beleza e perfume. Não mais irão me prender. Estou 
voando de volta ao lar. 

Adieu  ao  cálido  abraço  da  luz  solar.  Adeus  à  brisa  suave  confortadora.  Adeus  ao 
entretenimento da música humana. 

* “O Senhor almeja ver cada homem representar  perfeitamente o papel que lhe foi dado na terra”,  Yoganandaji 
escreveu. “É pelo mau uso do livre-arbítrio que os seres humanos frustram o plano divino. A ausência do clamor 
dos desejos egoístas capacita ao homem ouvir e atender a orientadora voz interior. Libertos do egoísmo, os grandes 
mestres representam facilmente seus papéis particulares  de acordo com a Vontade  Divina.  ‘Não seja como eu 
quero,  mas como tu queres’,  Jesus orou (Mateus 26:39).  Nenhum carma  recai  sobre o homem que representa 
corretamente seu papel no drama da vida terrena. 

“Aquele aspecto do Infinito Incriado que é ativo na criação é referido nas escrituras hindus como a Mãe Divina. 
É o aspecto personalizado do Absoluto sobre o qual pode ser dito que tem ‘anseios’ pelo comportamento correto de 
Seus filhos, e que responde a suas preces. Aqueles que imaginam que o Impessoal não se pode manifestar de uma 
forma pessoal estão na verdade negando, não apenas a Sua onipotência, como também a possibilidade de que o 
homem possa se comunicar com seu Criador. O Senhor na forma da Mãe Cósmica aparece em viva tangibilidade a 
Seus verdadeiros bhaktas (devotos do Deus Pessoal).”
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Diverti-me  muito  com  todos  vocês,  dançando  com  a  variável  indumentária  de  meus 
pensamentos,  bebendo o  vinho de meus sentimentos e de minha vontade mundana. Agora,  já 
desisti da embriaguez da ilusão.

Adeus, músculos, ossos e movimentos do corpo. Adeus, respiração. Arremesso-te para longe 
de meu peito.  Adieu,  batidas do coração,  emoções,  pensamentos e lembranças. Estou voando 
para casa no avião do silêncio. Despeço-me, para sentir meu coração batendo Nele. 

Elevo-me a grandes alturas no avião da consciência, abaixo, à esquerda, à direita, dentro e 
fora, em todo lugar, para descobrir que estive em cada recesso de meu lar espacial, na sagrada 
presença de meu Pai.

***** 

O Oceano do Espírito se tornou a pequena onda de minha alma. A onda de minha vida não 
pode morrer, esteja ela flutuando no nascimento ou desaparecendo na morte neste Oceano de 
Consciência Cósmica, pois eu sou consciência indestrutível, protegido no leito da imortalidade do 
Espírito. 

*****

Na saúde ou  na doença,  no  fracasso  ou  no sucesso,  na pobreza  ou  na prosperidade,  no 
desastre  ou  na  segurança,  na  vida  ou  na  morte,  permaneço  imutável,  inalterável, 
irremediavelmente leal, devotado e Te amando, meu Pai Celestial, para sempre, sempre e sempre. 

(Estas últimas palavras foram escritas após Paramhansaji ter enfrentado um severo teste de  
Deus.)
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Rajasi Janakananda
Novo Presidente da SRF-YSS

 

Rajasi Janakananda, o novo presidente da Self-Realization Fellowship (SRF) na América, e 
da Yogoda Sat-Sanga (YSS) na Índia, é discípulo do Mestre há mais de vinte anos. A devoção 
diária  de  Janakananda  à  prática  da  Kriya  Yoga  –  perseverante,  fiel,  jamais negligenciada  – 
conferiu a ele uma verdadeira estatura espiritual – uma estatura que todos os Kriya Yogis podem 
atingir por meio de similar devoção e perseverança. 

Rajasi (“rei dos santos”) Janakananda (“a bem-aventurança de Janaka”)* foi escolhido pelo 
próprio Yogananda para ser seu sucessor como presidente da SRF-YSS. O anúncio público de 
que seu amado discípulo seria o segundo presidente das duas instituições foi feito pelo Mestre no 
dia 27 de agosto de 1950, perante uma assembléia de 500 membros da SRF em Los Angeles.† 

A organização SRF-YSS é afortunada, pela vontade de Deus, em ter Rajasi como seu novo 
presidente.  [O Mestre disse que os membros e amigos poderiam chamá-lo apenas de “Rajasi” 
(Rá-dja-si),  visto  que a pronúncia correta  de “Janakanandaji” não seria facilmente conseguida 
pelos ocidentais].

Tão breve quanto possível, vários instrutores da SRF serão treinados e enviados para visitar 
Centros da SRF e organizar outros  novos em várias partes da América e,  posteriormente,  do 
mundo. Os anúncios de tais atividades serão publicados nas edições futuras da Self-Realization  
Magazine.

Rajasi Janakananda indicou a Srta. Faye Wright para atuar como sua representante sempre 
que ele não estiver em Los Angeles. A Srta. Wright, membro executivo da SRF, tem estado à 
frente do Centro de Mt. Washington há vários anos. 

É  o  desejo de Rajasi, bem como de todos  os  membros,  que os  ensinamentos da SRF e 
Paramhansa Yogananda permaneçam para sempre o  Guru da organização.  Os estudantes que 
praticarem os ensinamentos iogues e as regras do viver correto,  conforme exposto pelo Mestre 
em seus livros e escritos, serão capazes, sem precisar depender das personalidades dos líderes da 
SRF, de alcançar as divinas praias da iluminação. Yoganandaji ainda é seu guru, cuidando deles 
além de qualquer sombra de dúvida e rejubilando-se a cada passo de progresso que derem ao 
longo do caminho espiritual. Ele prometeu muitas vezes que iria tomar conta da organização e de 
seus membros depois que trocasse o corpo pela Onipresença.

Rajasi falou para um grupo de membros da SRF, em 7 de abril: “O Mestre é nosso guru. Não 
haverá  outro  guru.  Existe  outro  instrutor?  Ele  continuará  sendo  nosso  mestre,  do  jeito  que 
sempre foi.”

Paramhansaji dizia freqüentemente que Cristo e Babaji estão em comunhão constante, e que 
esses dois mestres totalmente emancipados e unidos com Deus estão trabalhando em conjunto, 
através dos instrumentos humanos que estiverem disponíveis, para a divulgação dos ensinamentos 
da  ioga  nesta  Nova  Era.  Por  essa razão,  Yoganandaji disse para  seus  discípulos em muitas 
ocasiões:  “Os  ensinamentos  da  SRF  se  tornarão  conhecidos  em todas  as  partes.  O  mundo 
necessita desta mensagem da ioga.” 

Todas  as atividades da SRF-YSS prosseguirão,  não apenas como de costume,  mas com 
planos maiores e devoção multiplicada. O Departamento de Correspondências, que responde aos 

* Janaka foi um antigo rei da Índia que também foi um iogue perfeito. 
† A ocasião foi uma iniciação em Kriya Yoga, na qual Paramhansaji deu iniciação pessoal nos ritos sagrados para 
quinhentos membros ativos e graduados da SRF.

49



questionamentos,  e  o  Serviço  de  Orações  da  SRF,  para  aqueles com dificuldades  físicas ou 
mentais, estão disponíveis para todos, sejam ou não membros da SRF.

O Sr. M. R. Ahuja, Cônsul-Geral da Índia em San Francisco, escreveu para a SRF em 24 de 
março: “O respeito e consideração que tenho por Paramhansaji e sua obra são superados apenas 
pelos que sinto por seu amor, tanto por nós pessoalmente quanto por sua pátria natal. Não há 
nada melhor que a Self-Realization Fellowship possa fazer por mim e meu país do que continuar 
divulgando a obra e a mensagem desse amado pioneiro com ainda mais zelo e determinação.” 
Para satisfazer a essa esperança,  Rajasi e todos  os  demais líderes da SRF dedicar-se-ão  com 
fervor e fé.

 

Rajasi Janakananda – Novo Presidente da Self-Realization Fellowship
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Novos Livros do Mestre
 

Nos últimos três anos de sua vida, em um retiro da SRF no deserto, Yoganandaji terminou de 
ditar  o  material  para  diversos  novos  livros.  Ele  deixou  instruções  completas  para  a  edição 
adequada de seus manuscritos. Eles serão publicados tão logo sejam obedecidas suas vontades 
para a correta apresentação dos materiais. 

Os  atuais  planos  demandam a  publicação  em 1952  do  livro  God Talks  With  Arjuna,  o 
extenso e aprofundado comentário do Mestre, com tradução, sobre a maior escritura da Índia, o 
Bhagavad Gita.  O anúncio da data da publicação aparecerá na edição de novembro-dezembro 
desta revista. 

Um pequeno volume,  The Master Said (“O Mestre Disse”), uma coletânea compilada por 
seus discípulos contendo as palavras e sábios conselhos do Mestre, será publicado neste outono. 

Novas  edições  de  Whispers  from  Eternity  (“Sussurros  da  Eternidade”),  Metaphysical  
Meditations (“Meditações Metafísicas”) e Cosmic Chants (“Cantos Cósmicos”) estarão prontas a 
tempo para a Convenção da SRF, a ser realizada de 23 a 28 de julho de 1952. Todos os seus 
demais livros também estarão disponíveis.
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Celebração no India Hall da SRF
 

O  primeiro aniversário  da  inauguração  do  India  Hall  da SRF,  projetado  pelo  Mestre  e 
construído por seus discípulos, foi celebrado no dia 7 de abril com um banquete no auditório 
rubro-dourado. Mais de 250 membros da Fellowship estiveram presentes. O evento foi presidido 
por Rajasi Janakananda, sucessor de Yoganandaji como presidente da SRF. 

Os convidados sentaram-se diante de quatro  longas mesas iluminadas com velas e flores 
primaveris. Uma atração  especial do  jantar Indo-Americano foi o  “Croquete  de Calcutá”.  De 
sobremesa,  foram  servidas  fatias  de  um  enorme  bolo  de  aniversário,  decorado  com  rosas 
vermelhas. 

Discursos de líderes da SRF e uma variada programação de entretenimento vieram a seguir. 
A bela voz da Srta. Helena Sundgren foi ouvida em duas canções que ela dedicou à memória de 
Paramhansaji –  “Through the  Years”,  de  Vincente Youmans e  “Song of  India”,  de  Rimsky-
Korsakov. O Sr. John Van Leeuwen do Conservatório de Música de Los Angeles, tocou ao piano 
composições de Bach e Debussy. 

O Sr.  Donald Walters leu dois poemas do Mestre:  “Quando eu for apenas um sonho” e 
“Deus! Deus! Deus!”. As crianças da Escola Dominical da SRF cantaram, primeiro em inglês e 
depois em bengali, três das canções de Yoganandaji: “No Templo do Silêncio”, “Céu Azul” e “Ó 
Formoso Deus” – bem como duas canções folclóricas favoritas do Mestre: “Sentado em Silêncio” 
e “Glória, Glória, Aleluia!”.

A Srta. Eva Lorraine apresentou seu grupo “Jovens Artistas” em uma programação de dança 
e teatro. Três atos do “Balé Quebra-Nozes” foram apresentados: “A Dança da Fada Açucarada”, 
“O Dançarino Russo” e a “Dança Árabe”. O número final foi uma performance solo de dança, 
graciosamente executada por uma menina de três anos de idade.

Breves palavras foram dirigidas pelo Sr. C. Bernard e pelo Sr. Herbert Freed. O Dr. M. W. 
Lewis, líder da Colônia Mundial Dourada da SRF em Encinitas, disse: “É realmente um privilégio 
poder falar algumas palavras aqui neste salão, sabendo que este só existe graças ao Mestre. Sei 
que todos vocês sentem a presença dele aqui. Ele não iria querer que nos reuníssemos apenas para 
um evento social, mas sim nesse espírito de amor que tanto exemplificou. Enquanto estamos aqui 
reunidos, sentimos em nossos corações a grande fraternidade humana diante do único Pai comum 
a todos.

“A Fellowship continuará exatamente igual, porque o Mestre a deixou em boas mãos. Rajasi 
só tem um desejo em seu coração, uma humilde vontade: ser um instrumento pelo qual o amor do 
Mestre possa fluir. Por causa desse amor, e porque Rajasi está em sintonia com o Mestre, tenho 
certeza que o trabalho da SRF crescerá.”

Então  Janakanandaji falou.  Alguns trechos  de  seu  comovente  discurso  são  transcritos  a 
seguir: 

“Vou me dirigir a vocês como os filhos de Deus, os filhos do Mestre, e de Deus que está no 
Mestre. Nosso guru veio do Oriente ao Ocidente para nos trazer, mediante o exemplo de sua vida 
e por suas palavras escritas e faladas, uma mensagem divina de união consciente com Deus. Foi 
Deus quem escolheu o Mestre, encarnou-Se nele e o enviou para a América, para que pudesse 
levar a todos nós para mais próximo do Pai.

“Um mestre não é mestre de outra  pessoa; é mestre de si mesmo. Essa é a verdade que 
deveríamos reconhecer.  Precisamos ser mestres  de nós mesmos. Nem mesmo Deus tenta  ser 
mestre dos outros. Ele nos deu vida, consciência e livre-arbítrio para vivermos a vida divina, se 
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assim escolhermos. Não podemos escapar do fato de que não podemos viver na paz da perfeição 
sem antes sentir nossa união com Deus.

“As escrituras cristãs nos fornecem os mesmos ensinamentos que o Mestre nos trouxe. As 
palavras de qualquer verdadeiro mestre nos conduzem ao mesmo Deus único.

“Para aqueles de nós que farão o esforço, existe ainda a mesma oportunidade de receber do 
Mestre  aquela  mesma consciência,  aquele  mesmo amor  que  estava  aqui  quando  ele  estava 
conosco em seu corpo. Desde sua morte, nossa consciência de sua presença aumentou muitas 
vezes.* A sensação, a realização e a força da sua consciência cósmica são tão grandes que chegam 
a ser avassaladoras. Não deveríamos sentir que houve qualquer perda.

“Nós ainda somos capazes de estar em comunhão com o Mestre em espírito; ele está conosco 
e  está  manifestando a Vida.  Acaso  pensam que Deus iria enviá-lo aqui para depois afastá-lo 
completamente de nós? Certamente o Senhor não age dessa maneira. A vinda do Mestre aqui foi 
obra de Deus, pois ele foi Seu escolhido. 

“O Mestre  é nosso  guru.  Não haverá outro  guru.  Existe  outro  instrutor?  Ele continuará 
sendo nosso mestre, do jeito que sempre foi.”

Yoganandaji  com  o  Vice-governador  (posteriormente 
Governador) da Califórnia, Goodwin J. Knight, em 8 de abril de 
1951.  A ocasião foi a  inauguração do  India Center,  atualmente 
chamado de India Hall,  uma edificação utilizada para palestras e 
aulas sobre os ensinamentos da Self-Realization. 

* E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador [Aum], para que fique convosco para sempre; O Espírito da 
verdade (…). Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós 
me vereis: porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e 
eu em vós” (João 14:16-20).
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Serviços Memoriais na Índia

Por três anos Yoganandaji planejou visitar a Índia. Entretanto, nas vezes em que falava sobre 
a viagem, ele sempre acrescentava: “Se a Mãe Divina o quiser”. Seu secretário fez reservas no 
navio Queen Mary, para Paramhansaji e um pequeno grupo, primeiro para 1950 (11 de outubro), 
depois para 1951 (23 de outubro) e finalmente para 1952 (27 de agosto). Todos os passaportes já 
estavam prontos há bastante tempo. O Mestre não fornecia respostas definitivas às perguntas dos 
discípulos sobre o assunto. “Veremos o que o Senhor preparou para mim”, ele dizia com seu jeito 
doce e humilde.

Um discípulo da YSS em Bombaim, Sri Noaroji B. Kranajia, escreveu o seguinte ao Centro 
de Mt. Washington: “Paramhansaji me escreveu uma carta, em 20 de fevereiro de 1952, na qual 
dizia: ‘Estou dedicando tempo integral às obras literárias importantes, que se destinam a servir os 
devotos  que  seguirão  o  caminho  da  Self-Realization depois  que  eu  deixar  estas  praias 
mortais.(…) Não sei quando Deus me levará à Índia novamente’.”

Serviços no Yogoda Math, Sede Central da YSS na Índia
O Yogoda Math, a Sede Central da YSS-SRF em Dakshineswar, Bengala, Índia, enviou para 

a Self-Realization Fellowship o seguinte relato:

9 de março, 1952, foi para nós um dia sinistro. Quando, às 10 horas da manhã, recebemos o 
telegrama de  Rajasi Janakananda  –  que  acontecimento  inesperado!  –  fomos  engolidos  pelas 
profundezas abismais da angústia. Para nós, foi o momento mais tenebroso de nossas vidas. As 
notícias  nos  deixaram  pasmos;  nossos  sentidos  ficaram  entorpecidos  com  uma  sensação 
inexplicável. Estávamos nos  preparando  para  os  serviços  dominicais; após  o  recebimento  da 
notícia, imediatamente tiramos nossos sapatos (na Índia, é sinal de respeito) e nos reunimos na 
sala de orações para prestar homenagem à grande alma de Paramhansaji, bem como para observar 
o dia em jejum e orações. 

Quando recebemos outro  telegrama no dia seguinte, avisando-nos acerca do dia e horário 
dos serviços a serem realizados em Los Angeles, os discípulos, amigos, parentes e admiradores de 
Paramhansaji foram devidamente informados, e então eles puderam observar, individualmente ou 
em grupo, as horas de orações silenciosas e meditações. 

Conforme o costume hindu, um período de lamentação de dez dias foi observado, durante os 
quais  os  discípulos  de  Paramhansaji  andaram  com  os  pés  descalços,  tomaram  banho  sem 
utilização de essências, abstiveram-se de se barbear e seguiram rigidamente a dieta vegetariana 
adequada a um brahmachari (quem pratica o autocontrole). Ao final do período de lamentação, 
os discípulos fizeram as barbas, cortaram o cabelo e as unhas, e então tomaram um banho nas 
águas sagradas do Ganges, em frente ao Yogoda Math. Eles se reuniram na sala de meditação no 
Guru Mandir (“Salão dos Gurus”) do Yogoda Math. O local foi lindamente decorado com coroas 
de lírios e outras flores alvas puras, arranjadas em forma de cruz e guirlandas, muitas das quais 
foram adornar imensos retratos de Paramhansaji em diferentes poses. As fotos foram colocadas 
sobre  um tablado  decorado  com  o  emblema de  lótus  de  Yogoda,  feito  de  cobre,  que  foi 
confeccionado de modo a difundir desde seu centro um leve matiz de luz dourada. 

Um serviço especial foi conduzido por Swami Atmananda, com puja (adoração, homenagem) 
para  o  amado  Gurudeva,  e  oferendas  de  seus  pratos  favoritos.  Passagens  selecionadas  dos 
escritos de Paramhansaji e da edição bengali do  Ananteyr Dhaney  (Sussurros da Eternidade) 
foram lidas por  Sri Prabhas Chandra Ghosh e Sri Indra Nath Seth.  Como é costume em tais 
ocasiões, um kirtan (canto), melodioso e inspirador, foi entoado por Sri Bijoy Krishna Mullick. 
Os espectadores encantados sentiram as vibrações e a presença envolvente da sublime alma de 
Paramhansaji.
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No  dia  23  de  março,  um  bhandara* foi  realizado  em memória  do  abençoado  mestre 
Yoganandaji. Nessa ocasião, uma enorme  shamiama  (tenda) foi erguida no espaço terreno do 
Yogoda Math. Enfeites de lírios brancos, coroas de flores, cruzes, guirlandas e grinaldas podiam 
ser  vistos  em  todo  lugar,  bem  como  fotografias  dos  quatro  grandes  gurus  da  YSS-SRF 
(Mahavatar  Babaji,  Lahiri  Mahasaya,  Sri  Yukteswarji  e  Paramhansa  Yoganandaji)  foram 
penduradas nas colunas de sustentação do pandal (pavilhão temporário).

Os brahmacharis  do  Yogoda Math leram as escrituras  Bhagavad Gita  e  Chandi  durante o 
dia inteiro.  Sannyasis  (renunciantes) de várias seitas e religiões, bem como amigos, parentes e 
discípulos de Paramhansaji vieram de todas as partes de Bengala para lhe prestar homenagem. 

A “Canção do Om” (cântico que descreve a bem-aventurança espiritual sentida pelo devoto 
quando ouve internamente a Sinfonia Cósmica de Om, o Amém, ou Vibração do Espírito Santo), 
foi  entoada  pela  preciosa  voz  de  Sri  Nirmal  Kumar  Baral.  Sri  Jananendra  Nath  Mukherji, 
reverenciado  discípulo  do  grande  mestre  Swami Pranabananda  (“o  santo  de  dois  corpos”), 
presidiu o encontro e discursou para os presentes.

“A grande  alma que  é  Paramhansaji veio  à  terra  com  uma  enorme  missão”,  disse  Sri 
Jananendra. “Vocês não precisam ficar sobrepujados de tristeza pela sua partida deste mundo. 
Liberto das limitações da carne e do sangue, ele entrou na Eternidade, e seu espírito onipresente 
irá agora atuar mais amplamente através de todos vocês. 

“Para realmente homenageá-lo, é preciso seguir seus ensinamentos, praticar Kriya Yoga com 
sinceridade e divulgar a mensagem imemorial dos grandes gurus da Índia.” 

Um grupo de quinhentas pessoas esteve presente e acompanharam a cerimônia com profunda 
reverência e fervor devocional. 

Execução de uma gravação da voz do Mestre†

A voz de Paramhansaji foi ouvida quando a gravação de sua música “Ó Formoso Deus” foi 
tocada,  e  todos  os  presentes  sentiram um arrepio  de  inspiração  tomar  conta  deles enquanto 
ouviam a sua voz. Uma atmosfera tranqüila e serena pairou sobre a cerimônia, deixando sobre 
todos uma indelével impressão de que o doce espírito eterno de Paramhansaji estava por perto, 
derramando o brilho de suas bênçãos imortais e dando a eles coragem e esperança para o futuro. 
Cada um sentiu um novo entusiasmo para continuar a sagrada missão de Yoganandaji na terra, 
para divulgar a mensagem imortal dos grandes gurus e para compartilhar com o mundo a herança 
religiosa, moral e cultural da Índia. 

Uma  comovente  canção  de  Sri  Manick  Lal  Dey  concluiu  a  cerimônia.  Os  convidados 
partilharam então  de um suntuoso  repasto.  Como é costumeiro na Índia após  um  bhandara,  
doações de presentes e comida foram distribuídos entre os pobres.

Observado um período de 10 dias de luto em Ranchi, Índia
A escola para meninos Yogoda Satsanga Brahmacharya Vidyalaya, fundada por Paramhansa 

Yogananda em 1918 em Ranchi, ficou fechada por sete dias, de 10 de março a 16 de março, para 
observância de luto pela morte do grande guru. Os estudantes da Vidyalaya observaram um dia 
de jejum, com orações e cânticos em honra ao reverendo Mestre. 

Os discípulos de Paramhansaji, assim como outros devotos e membros do Yogoda Satsanga 
Ashram em Ranchi, observaram um período de luto de dez dias, seguindo as rígidas disciplinas e 
rituais prescritos pelas escrituras Hindus. 

* Um banquete cerimonial dado em honra a uma grande alma que partiu. Os leitores da Autobiografia de um Iogue  
irão se recordar do relato do Mestre (capítulo 42) acerca do bhandara que ele preparou em 21 de março de 1936, 
em honra à memória de seu próprio guru, Swami Sri Yukteswarji. (Nota do Editor)
† Yoganandaji realizou gravações fonográficas de vários cânticos hindus.
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Em 18 de março foi realizado um serviço memorial. A sala de meditação foi decorada com 
flores e folhas verdes; uma enorme fotografia do Mestre foi lindamente adornada, e flores com 
um doce aroma foram dispersas sobre a plataforma erguida. Incenso, simbolizando a pureza, foi 
queimado, e orações especiais foram oferecidas, com a recitação de antigas escrituras sânscritas e 
canções devocionais. Hom-yajna (acendimento do fogo sacrificial) foi então realizado, e mantras 
védicos foram entoados. O Bhagavad Gita foi lido integralmente em voz alta, seguido por kirtan 
(o cantar de músicas amorosas para Deus). 

Ao meio-dia, os  sannyasis  (renunciantes),  mendicantes e pedintes (daridranarayan) foram 
alimentados. Proshad (comida oferecida a Deus) foi distribuída entre duzentos devotos da YSS. 
De tarde, foram lidos vários capítulos da Autobiografia de um Iogue para a assembléia. 

No dia seguinte, 19 de março, outro grande encontro aconteceu na Vidyalaya,  ocasião em 
que os eventos da vida sagrada de Paramhansaji foram rememorados. 

Eminentes cidadãos de Bengala convocaram um Encontro
Um grupo de homens proeminentes de Bengala convocou um encontro memorial em honra 

ao mahasamadhi de Yoganandaji, em 26 de abril no salão da Biblioteca Ram Mohan em Calcutá.

Os discursos proferidos por ocasião do encontro, que foram transcritos nos principais jornais 
de Calcutá, louvavam Paramhansaji como um mestre ideal do Oriente e do Ocidente. O encontro 
foi presidido pelo Meritíssimo Sr. C. C. Biswas, Ministro do Estado de Bengala para Assuntos 
Externos.

_________________________________________________________________________

“Rastejar, o homem sabe muito bem; o desespero raramente lhe é 
estranho;  estas  perversidades,  entretanto,  não  fazem  parte  do 
verdadeiro destino do homem. No dia em que quiser, ele se colocará 
no  caminho  da  liberdade.  Durante  muito  tempo,  deu  ouvidos  ao 
deprimente pessimismo de conselheiros do tipo “tu és pó”, sem atentar 
para a natureza indomável da alma”. 

Paramhansa Yogananda

Alguns  dos discursantes  no  Encontro  Memorial  em homenagem  a  Paramhansa 
Yogananda, 26 de abril de 1952, no salão da Biblioteca Ram Mohal em Calcutá, Índia. 
A pintura  a óleo, em tamanho real  de Paramhansaji,  é obra de seu irmão mais novo, 
Sananda Lal Ghosh, distinto artista bengali. 
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Ao Guruji

Por Grace Thompson Seton

Um santo trilhou nossos caminhos,
sorriu nessas colinas,

Plantou essas rosas no deserto,
sobre as areias,

Interpretou para nós esses sagrados
livros

E, para nós, ergueu esses muros 
de pedra e argamassa – 
Templos do homem para a adoração do

Pai.

Querido Cisne do Céu*, fizeste-nos
conhecer

O amor e a caridade, bondade
encarnada.

Não mais podemos vestir esse velho
e enfadonho manto

Da ignorância, do egoísmo e
da aflição.

Precisamos agora tecer um tremeluzente
cinturão

De pensamentos divinos que tu sempre
buscastes divulgar

Entre os milhares de teus 
extraviados irmãos

Que se arrastam a caminho do
Calvário.

Abençoa-nos com teu diligente
amor, 

O perfume de teu ensinamento.
Fragrante, puro, fluindo
Desde o Infinito…
Este possamos guardar
No cálice repleto
Das recordações.
Eleva para os céus nossa visão.
Nós, que tocamos a borda
De teu manto de vida divina
Não iremos nos esquecer.

* Paramhansa, “Cisne Supremo”.

57



Por Que Sofre um Grande Mestre?

Os dois últimos anos da vida de Paramhansaji, tão repletos de atividades – a fundação do 
Santuário do Lago da SRF e do Memorial Gandhi, em Pacific Palisades, e do  India Hall  em 
Hollywood,  o  término  de  muitos  de  seus  escritos,  a  supervisão  de  milhares  de  obrigações 
organizacionais que recaem sobre os ombros de um líder de um movimento de âmbito mundial – 
foram também anos de doença física. 

Por que deveria sofrer um grande mestre? Esta questão foi considerada por Yoganandaji em 
sua Autobiografia de um Iogue (capítulo 21), no qual ele relatou sobre a doença de seu próprio 
guru Sri Yukteswarji, na Caxemira. Segue a explicação: 

“Iogues  altamente  avançados  conhecem o  método  metafísico  da  transferência  física das 
doenças. Um homem forte pode ajudar um fraco no transporte de uma carga pesada; um super-
homem espiritual é  capaz  de  minimizar  as  dificuldades  físicas e  mentais  de  seus  discípulos, 
assumindo parte de sua carga cármica. Assim como um homem rico renuncia a certo  dinheiro 
quando paga uma grande dívida de seu filho pródigo, salvando-o das conseqüências medonhas de 
seus desatinos, um mestre pode voluntariamente sacrificar parte de sua riqueza física para aliviar 
o sofrimento de seus discípulos.*

“Por um método secreto de ioga, o santo une sua mente e seu veículo astral aos do indivíduo 
que está sofrendo; a doença se transfere, inteira ou em parte,  à forma carnal do iogue. Tendo 
efetuado a colheita de Deus no campo físico, um mestre já não se preocupa com o corpo. Embora 
possa  permitir  a  esse mesmo corpo  que  adoeça  a  fim de  aliviar outras  pessoas,  sua  mente, 
impoluta, não é afetada. Considera-se feliz ao poder prestar essa ajuda. Alcançar a salvação final 
no  Senhor  é  realmente  descobrir  que  o  corpo  preencheu completamente  seus  objetivos; um 
mestre o usa, então, do modo que lhe parecer mais conveniente. 

“A obra de um guru no mundo é aliviar as tristezas da humanidade, por meios espirituais, por 
conselho intelectual, pelo poder da vontade, ou ainda pela transferência física das doenças. Indo 
para a superconsciência sempre que desejar, um mestre pode tornar-se indiferente à enfermidade 
física;  às  vezes,  como  exemplo  para  seus  discípulos,  escolhe  suportar  a  dor  corporal  com 
estoicismo. Impondo a si mesmo os males alheios, um iogue pode satisfazer, em benefício de 
outros seres, a lei cármica de causa e efeito. Esta lei opera mecânica e matematicamente; seu 
funcionamento pode ser cientificamente manipulado por homens de sabedoria divina. 

“A lei espiritual não exige que um mestre adoeça sempre que curar alguém. Em geral, as 
curas ocorrem pelo conhecimento que o santo tem dos vários métodos de cura instantânea, nos 
quais não há perigo de dano para quem a pratica. Entretanto, em raras ocasiões, um mestre que 
queira acelerar bastante a evolução de seus discípulos, pode consumir voluntariamente, em seu 
próprio corpo, boa parte do carma indesejável deles. 

“Jesus ofereceu-se como resgate pelos pecados de muitos. Com seus poderes divinos,† Cristo 
nunca se sujeitaria à morte pela crucificação se não quisesse cooperar com a lei cósmica sutil de 
causa e efeito. Assim, transferiu para si as conseqüências do carma alheio, especialmente o de 
seus  discípulos,  que  foram altamente  purificados,  tornando-se  aptos  a  receber  a  consciência 
onipresente ou Espírito Santo que mais tarde desceu sobre eles.‡

* Muitos santos cristãos, inclusive Teresa Neümann, conhecem a transferência metafísica de doenças. 
† Cristo disse, pouco antes de ser crucificado: “Pensas que não posso orar a meu Pai e que Ele não me dará, agora 
mesmo, mais de doze legiões de anjos? Mas, então, como se cumpririam as Escrituras que afirmam que assim deve 
acontecer?” (Mateus 26:53-54). 
‡ Atos 1:8 e 2:1-4. 
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“Só um mestre Auto-realizado pode transmitir sua força vital ou transferir para seu corpo as 
doenças alheias. Um indivíduo comum não pode usar este método iogue de cura; nem é desejável 
que o  faça,  porque  um instrumento  físico doentio  é  um obstáculo à meditação  profunda.  As 
Escrituras  hindus  ensinam que  o  dever  imperioso  do  homem é  manter  seu  corpo  em boas 
condições; do contrário, sua mente é incapaz de permanecer fixa, em concentração devocional. 

“Mentes muito fortes, contudo, podem transcender todas as dificuldades físicas e chegar à 
realização divina. Muitos  santos  ignoraram a enfermidade e obtiveram sucesso  em sua busca 
divina. São Francisco de Assis, severamente atormentado por doenças, curou outros homens e até 
ressuscitou mortos. (…)

“Muita gente acredita que um grande mestre deveria ter a saúde e a força de um Sandow.* A 
suposição é infundada. Um corpo doentio não indica que faltam poderes divinos a um guru, nem a 
saúde permanente necessariamente indica a iluminação interna. As qualificações que distinguem 
um mestre não são físicas, mas espirituais. 

“No  Ocidente,  numerosos  buscadores  confusos  pensam erroneamente  que  basta  alguém 
tratar de assuntos metafísicos, em livros ou eloqüentes discursos, para ser um mestre. Os rishis  
(sábios), entretanto, afirmaram que a prova de que alguém é um mestre está na sua capacidade de 
entrar, à vontade, no estado de não-respiração e de manter o estado ininterrupto de nirbikalpa 
samadhi (o estado superconsciente, em que o santo se move livremente no mundo e cumpre seus 
deveres  externos,  sem qualquer  perda  da  contínua  percepção  de  Deus).† Somente  por  estas 
conquistas pode um ser humano demonstrar que ‘dominou’ maya, a Ilusão Cósmica dualista. Só 
ele pode afirmar, das profundezas de sua realização: ‘Ekam sat’ (‘Só existe Um’).”

 

O corpo do abençoado mestre,  Paramhansa  Yogananda,  deitado em sua cama três dias após sua morte.  O 
“fenomenal estado de imutabilidade” que se manifestou em sua morte parece ser o jeito dramático de Deus 
chamar a atenção da humanidade para a ciência espiritual da ioga. 

* Atleta alemão, falecido em 1925, conhecido como “o homem mais forte do mundo”. 
† Em sabikalpa samadhi  o devoto alcançou a percepção de sua união com o Espírito, mas não pode manter sua 
consciência  cósmica,  exceto no estado imóvel de transe.  Pela meditação contínua,  atinge o estado superior  de 
nirbikalpa samadhi, no qual pode movimentar-se livremente pelo mundo sem perder a percepção de Deus. 
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Quem desejaria a “vida eterna” no corpo?
“Se  um homem guardar  a  minha palavra  [permanecer  ininterruptamente  na  Consciência 

Crística],  jamais conhecerá  a  morte”  (João  8:51).  Paramhansaji explicou  essa  passagem na 
Autobiografia de um Iogue, conforme segue:

“Com estas palavras, Jesus não se referia à vida imortal no corpo físico – um monótono 
confinamento com que dificilmente se castigaria um pecador, muito menos um santo! O homem 
iluminado de quem Jesus falava é o que despertou do transe mortal da ignorância para a Vida 
Eterna.

“A natureza  essencial do  homem é  o  Espírito  onipresente  e  sem forma.  A encarnação, 
cármica  ou  obrigatória,  resulta  de  avidya,  ignorância.  As  Escrituras  hindus  ensinam  que 
nascimento e morte  são manifestações de  maya,  ilusão cósmica. Nascimento e morte  só têm 
sentido no mundo da relatividade. 

“Grandes mestres como Swami Pranabananda,* que voltam à terra em novos corpos, fazem-
no por razões que conhecem melhor do que ninguém. Suas encarnações neste planeta não estão 
sujeitas  às  rígidas  restrições  do  carma.  Estes  retornos  voluntários  chamam-se  vyutthana  ou 
reversão à vida terrestre depois que maya deixou de cegar. 

“Seja qual for sua morte física, comum ou extraordinária, um mestre com plena realização 
divina é  capaz  de  ressuscitar  seu  corpo  e  nele  aparecer  aos  olhos  dos  habitantes  da  terra. 
Materializar os átomos de um corpo físico não exige grande esforço dos poderes de alguém que 
se uniu ao Senhor – a Ele, cujos sistemas solares desafiam cálculo!

“‘Dou a minha vida para tornar a tomá-la’ proclamou o Cristo. ‘Nenhum homem a tira de 
mim, mas eu mesmo a deponho. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la’ (João 
10:17-18).”

Monges da SRF ao lado do leito de seu guru,  Paramhansa  Yogananda,  três dias 
após sua morte. 

* O capítulo 3 da Autobiografia de um Iogue narra o encontro de Yoganandaji com Swami Pranabananda, “o santo 
de dois corpos”, um elevado discípulo de Lahiri Mahasaya; no capítulo 20, é relatada a morte de Pranabanandaji e 
seu rápido  retorno  à  terra  em um novo corpo,  com o qual  se  juntou  a  um sagrado  grupo de discípulos  que 
acompanha Mahavatar Babaji nos Himalaias. 
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Paramhansa Yogananda 
Um Reconhecimento

Por Mulk Raj Ahuja
Cônsul Geral da Índia

Consulado da Índia
São Francisco, Califórnia

28 de Março de 1952

Quando telefonei pela primeira vez a Paramhansa Yogananda, há cerca de um ano e meio, foi 
mais movido pela curiosidade do que por  qualquer outra  consideração especial. Desde minha 
nomeação alguns meses antes, eu tinha ouvido muitos relatos conflitantes sobre ele e seu trabalho, 
e  devo  confessar  que  quando  o  conheci,  minha mente  não  estava  completamente  livre  de 
suspeitas. Entretanto, eu mal estive alguns poucos minutos com ele antes do impacto da grandeza 
de  sua  alma e a  sinceridade de  seus propósitos  terem começado  a  dissolver as dúvidas que 
obscureciam minha mente. Antes do término da visita, meu coração começou a brilhar com o 
calor e o amor que ele irradiava. 

Quando pisei fora de Mount Washington, eu sabia que estava levando comigo mais do que 
mera boa vontade ou afinidade. Após nosso primeiro encontro a atração que sentimos um pelo 
outro não precisou esperar muito para ser unida em laços de amor e afeto que até mesmo a morte 
não podem separar. 

Além do encanto e beleza de sua aparência física, o que sem dúvida era um indicativo da 
alma que possuía, o  profundo amor e afeto de Paramhansaji pela humanidade – incluindo até 
mesmo aqueles não amigáveis e relutantes em compartilhar de sua fé – conferiram a ele uma 
estatura entre seus semelhantes que seria difícil de igualar. 

Ele trouxe de sua terra  natal para a América a serenidade da alma e a compreensão dos 
valores humanos e espirituais da vida, que não apenas ajudaram muitos homens a atingir a paz 
mental na sociedade moderna, mas também colaboraram para criar um entendimento entre os 
povos da Índia e dos Estados Unidos.

Como apóstolo da paz e crente na fraternidade do homem, Yoganandaji devotou sua vida e 
todas as energias e meios à sua disposição para a causa da compreensão e da amizade entre o 
Oriente e o Ocidente. Para ele, a Índia e os Estados Unidos não eram dois países separados, mas 
sim duas peças componentes de um único plano para o desenvolvimento da harmonia de ambos 
os valores espirituais e morais do homem. 

Em conformidade com seus pensamentos e ações durante toda sua vida, suas últimas palavras 
de “Minha América – Minha Índia” representaram sua missão na terra. 

Yogananda não pode e nem irá morrer,  pois sua alma imortal irá sempre brilhar, guiar e 
inspirar seus milhões de seguidores e admiradores  no caminho que conduz à fraternidade do 
homem. 
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Paramhansa Yogananda: In Memoriam
Por Saroj Kumar Das, Ph.D.

Professor da Universidade de Calcutá, Índia

Enquanto contemplava as fotografias reproduzidas na  Self-Realization Magazine  do corpo 
de Paramhansa Yogananda e enquanto lia os relatos de suas últimas atividades e palavras e, acima 
de tudo, o arrepiante testemunho do Sr. Harry T. Rowe, Diretor Mortuário do Cemitério Forest 
Lawn na Califórnia, confesso ter  sido desarmado pela imperiosa majestade da alma ascendida, 
conjugada com o  grandioso  épico  de  sua jornada  final. Minha impressão  da  cena é  uma de 
inefável mistério  e  transcendente  beleza,  desafiando  qualquer  descrição  em palavras.  Aquela 
reação  emocional, que agora  lembro com tranqüilidade,  carrega em si mesma uma instrutiva 
comparação com um evocativo hino de Tagore, um que foi composto em reverente adoração para 
outro  Mestre  Universal:  “Ó Vida  que  a  tudo  abarca!  Ó  Morte  que  a  tudo  ilumina!” (Hey 
mahajivana, hey mahamarana).

O relato  na  Self-Realization Magazine  nos conta  que na tarde  do  dia que precedeu sua 
ascensão, “o Mestre repetidamente cantou a antiga canção bengali, para a qual Tagore escreveu a 
letra: Em meu lar, com Tuas próprias mãos, acende a lâmpada do Teu amor.(…) Muda em luz 
as minhas trevas, muda em luz as minhas trevas” – que no original se lê assim: “Amara ey 
gharey apanara karey griha deepakhani jwalo (…) parasmanir pradeepa tomara, achapala tar 
jyoti sona korey labey palakey amara sakala kalanka kalo”.

O último ato do ministério de Paramhansaji através desta sua canção favorita foi a um tempo 
profética e simbólica – dissolvendo-se em um crescendo reminiscente daquela clássica oração de 
um apóstolo da Luz, que desde então se tornou famosa: “Não mais vida, ó Deus, porém mais 
luz!”  Aproximadamente  três  mil anos  atrás,  Buda,  o  Iluminado,  exortou  seus  discípulos,  à 
semelhança  do  Mestre  e  Fundador  da  Self-Realization  Fellowship,  a  levarem uma vida  de 
inspiração e iluminação com aquelas palavras de imortal memória: “Attodipo bhava”, ou seja: 
“Sede uma lâmpada brilhante para os outros”.

Pela  maneira como  aconteceu  a  transição  do  Mestre  –  especialmente  os  eventos  que  a 
antecederam e a prepararam – a morte surge como uma última conquista de uma vida inteira de 
autodedicação. Em um contexto tão inspirador, vêm à mente as palavras de Maeterlinck: “Sem a 
morte,  o  que seria a vida? É a morte  que confere à vida sua importância, sua dignidade, seu 
sentido e suas infinitas possibilidades.”

Em  verdade,  é  a  Morte  que  confere  à  Vida  suas  infinitas  perspectivas.  Uma  dessas 
perspectivas, no presente caso, é a extraordinária revelação, nas palavras do Diretor Mortuário, 
da “ausência de quaisquer sinais visíveis de decomposição no cadáver de Paramhansa Yogananda. 
Se  as  proteínas  musculares  e  o  fluxo  sangüíneo  não  estivessem comparativamente  livres  de 
bactérias, a deterioração do corpo deveria ter-se iniciado a partir de seis horas após o óbito. 
Nenhuma desintegração física era visível no corpo, mesmo vinte dias após a morte”. Por essas 
razões  o  agente  funerário  afirma que  o  “caso  de  Paramhansa Yogananda é  único  em nossa 
experiência”. 

É assim que deveria ser. Paramhansa, alma perfeita que era, não poderia ter escolhido como 
moradia  um corpo  que  não  estivesse  em preestabelecida  harmonia  com  a  mais  pura  alma 
imaginável. Realmente, o  Mestre,  como uma alma liberta,  estava  no  mundo,  mas não era  do 
mundo. Muito semelhante com a carruagem do herói Yudisthira, que flutuava vários centímetros 
acima do solo em sua corrida no campo de batalha de Kurukshetra, evitando assim o contato com 
a sujeira e as impurezas. Assim também o fez Yoganandaji, que viveu consistentemente o ideal de 
uma alma perfeita e conseqüentemente justificou seu título de Paramhansa (cisne supremo). Se o 
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homem, como Schopenhauer nos ensinou, for a união da alma e do corpo, sendo este último a 
objetivação da vontade, a qual é a essência da alma, aqui então temos um caso típico. 

A última, porém não menos importante característica da carreira missionária de Paramhansa 
Yogananda é o dimensionamento único e sem precedentes de valores, conferidos à própria missão 
da Self-Realization Fellowship. Muitos aventureiros idealistas nessa linha acabaram se perdendo 
– ao fazerem uma parada, sob o peso das dificuldades, a uma distância segura e, dessa forma, 
falhando em alcançar a Terra Prometida. 

Três séculos atrás os Pais Peregrinos iniciaram a colonização do Novo Mundo. Em 1920 
Yogananda,  sem amigos e  desconhecido,  pôs  os  pés  na América com a  missão  divinamente 
ordenada da  Self-Realization Fellowship para a elevação da humanidade. A infatigável história 
desse “vôo do solitário para o  Solitário” precisa ser narrada para as gerações que ainda não 
nasceram. O que nos compete fazer agora  é continuar meditando e nos maravilhando com o 
poder criador da seminal idéia da Self-Realization Fellowship, a qual, no espaço de três décadas, 
tem irradiado sua influência na América e no Mundo na forma de numerosos Centros. 

Espelhando-se no “culto do Viajante”, Paramhansa Yogananda perseguiu com determinada 
consistência “a moralidade da Estrada Aberta”,  diretamente para dentro  do  coração  da Terra 
Prometida. Em outras palavras, ele viveu na Realidade; e isso já é evidência o suficiente da sua 
esmagadora grandeza e supremacia.

Harnack,  celebrada  autoridade  acadêmica  de  cristologia,  disse:  “Cristo  não  poderia  ter 
pensado  em outra  tarefa  melhor do  que  a  de  encaminhar os  homens para  Si Mesmo”.  Sem 
qualquer perda de significado, essas palavras podem ser ditas de Paramhansa Yogananda! Isso faz 
lembrar um longínquo paralelo desta verdade espiritual, na vida e nas ações da incessante marcha 
do Príncipe Rohita, no Aitareya Brahmana do Rig-Veda: 

Charam vai madhu vindati Charan Swadum udumvaram Pashya Sury yasya Shremanam Yo 
na tandrayate charan Charaiveti, Charaiveti. 

(Em verdade, ao se mover adiante, o homem desfruta do elixir da vida, a vida eterna. Olhem 
para o sol, o qual, em seu movimento incessante, jamais foi pego dormindo. Movam-se adiante, 
portanto,  prossigam e prossigam!) Esse pensamento  encontra  um par  idêntico na  Canção da 
Estrada Aberta, em que Walt Whitman anuncia o espírito da nova ordem mundial vindoura:

“Avante! Onde quer que estejas, vem viajar comigo!
Viajando comigo descobrirás aquilo que nunca se cansa (…)
Não desanimes, prossegue, existem coisas divinas maravilhosas” 

Quando tudo for dito e feito, o fato significativo que permanecerá indelével no cenário da 
ascensão de Paramhansaji é sua proclamação, feita com uma graça redentora pela humanidade 
errante, perante o altar supremo da Mãe Divina, invocada naquele ato de seu último discurso: 

“Minha Índia! Minha América!” 

Quem mais senão um Ser  realizado poderia  ter  abrangido  dessa maneira a  terra  de  seu 
nascimento e a terra de sua adoção na espaçosa compreensão de um amor eternamente expansivo 
e enviado tanto um arrepio emocional quanto um apelo espiritual através de inúmeras mentes de 
ambas as terras? E foi uma proclamação, lembre-se, que foi autenticada pela presença de um 
representante* oficial da República da Índia.

Daqui por  diante,  gerações  irão  celebrar  essa ocasião  épica como um divisor  de  águas, 
indicando a redescoberta da alma da América, ajudando a pavimentar o caminho até o “Mundo 
Unido” que ainda está por vir. 

Quando virá novamente tamanho Mestre Universal? 
* Embaixador Binay R. Sen.

63



A Ioga e o Milagre da Incorruptibilidade
Pela Irmã Lauru

Da Ordem Monástica da Self-Realization

Semanas após a morte, o rosto inalterado de Paramhansa Yogananda brilhava com o divino 
fulgor da incorruptibilidade.

Por meio da vida perfeita e altruísta de Paramhansa Yogananda, de sua morte e do efeito 
fenomenal que ela teve, o Pai Celestial deu ao mundo um exemplo do valor da ioga. Com efeito, 
esse  devoto  de  Deus  foi chamado  com muita  propriedade  de  Yogananda:  “bem-aventurança 
divina por meio da ioga”. As técnicas de ioga para alcançar a realização divina, desenvolvidas em 
tempos antigos pelos sábios da Índia, constituem a mais elevada ciência que o homem conhece.

Outros devotos de Deus, santos cristãos que manifestaram a imutabilidade física, não por 
meio da ioga, mas de seus extraordinários poderes de piedosa aspiração à Divindade, foram São 
João da Cruz e Santa Teresa d’Ávila. O corpo de São João, que morreu em 1591, foi exumado 
em 1859 e encontrado em estado de incorruptibilidade. O corpo de Santa Teresa, que repousa em 
uma igreja  de  Alba,  na  Espanha,  tem permanecido  inalterado  há quatro  séculos.  O  local  é 
testemunha de inúmeros milagres.

Paramhansa Yogananda foi um mestre  do  mundo  inteiro,  um guru  universal.  Sua  difícil 
missão na terra foi despertar as nações para as possibilidades que a ioga tem para revelar a alma. 
Durante seu ministério de mais de 30 anos, na América e alhures, ele próprio deu iniciação em 
Kriya Yoga a dezenas de milhares de estudantes e ensinou certas técnicas iogues preliminares a 
centenas de milhares de outros: os que freqüentaram, em alguma grande cidade americana, suas 
aulas de ioga.

Yogananda  foi  um destemido  guerreiro  espiritual,  pioneiro  de  uma era  nova  e  melhor. 
Quando chegou ao Ocidente em 1920, poucos americanos tinham algum conhecimento da ioga, 
teórico ou prático. Hoje, um imenso número de ocidentais vêem com reverência a ciência da ioga, 
porque Yogananda veio viver entre eles e ensinou-lhes a sublimidade dessa ciência.

Além de instruir os estudantes, pessoalmente, em ioga, o compassivo guru trabalhou, longa e 
devotadamente, para servir os buscadores da verdade em cidades e países distantes: os que não 
podiam fazer a viagem necessária para encontrar-se com um mestre face a face. Quantas noites 
ele se sentava à sua escrivaninha, redigindo uma nova lição para uma querida família de membros 
da  SRF! Residindo perto  ou  longe,  era-lhes permitido  receber  lições semanais a  respeito  da 
conduta correta  da vida e do desenvolvimento bem equilibrado da tríplice natureza humana – 
física, mental e espiritual. As simples instruções acerca da Kriya Yoga, também, são enviadas aos 
membros da SRF, depois que preencheram certos requisitos, que incluem um período de estudo 
dos ensinamentos preliminares.

O Mestre foi um instrutor  incansável. Em seus esforços por levar a cabo sua missão, não 
deixou de  percorrer  nenhuma avenida que  fosse acessível.  Treinando discípulos,  palestrando, 
sentando-se  em silenciosa  meditação,  dando  aulas,  viajando  para  sua  terra  natal  ou  alhures, 
participando de reuniões ou atividades sociais, escrevendo livros, publicando revistas, enviando 
lições pelo correio, concedendo entrevistas, fundando centros, ou vivendo em cada detalhe a vida 
ideal, Paramhansaji tinha apenas um humilde desejo: agradar a Deus, servindo a humanidade.
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O tempo de vida do Mestre abrangeu um período de duas Guerras Mundiais e a inauguração 
de uma nova era: a Idade Atômica. Um despertar espiritual precisa acontecer nos corações dos 
homens,  para  que  não  pereçam,  ignominiosamente,  pelo  mau  uso  das  prodigiosas  energias 
atômicas – energias que o Senhor permitiu que os cientistas descobrissem, seguramente para fins 
mais salutares do que a matança em massa. Uma compreensão espiritual permanente nas mentes 
dos homens, somente pela qual a guerra pode ser evitada, não pode ocorrer apenas por meios 
externos – como sermões, conferências, etc. – porém pela ioga, a “união” consciente do homem 
com Deus, da criatura com o Criador.

Despertar  essa compreensão nas mentes de muitos americanos foi tarefa que somente um 
grande iogue poderia cumprir.  Neste  país, instrutores  hindus que jamais receberam, na Índia, 
qualquer  treinamento  sob  a  orientação  de  um grande mestre  não  foram capazes  de  dar  aos 
ocidentais  esclarecimentos  acerca  da  antiga  ciência.  Diversas  organizações,  arvorando-se  em 
repositórios da sabedoria oriental, há muito incutiram na mente de seus alunos um certo temor da 
ioga. Até 1920, os buscadores da verdade estavam desnorteados, sem que tivessem, diante dos 
olhos, nenhum exemplo de um grande mestre, um iogue plenamente realizado.

Liberdade para o solo e a alma da Índia
Durante a vida de Paramhansaji, a Índia conquistou, por meio da não-violência, sua liberdade 

política. E que dizer da liberdade do pensamento da Índia, a de circular livremente no mundo, sem 
trágicas adulterações? Mais do que qualquer outro homem, Paramhansaji corrigiu as deturpações 
feitas pelos ocidentais aos antigos ensinamentos indianos.

A altaneira cultura espiritual da Índia, baseada nas mais antigas e imperecíveis escrituras do 
homem, os Vedas, foi nutrida somente por iogues, sábios unidos a Deus. O mais famoso dos 
livros sacros da Índia, o Bhagavad Gita, é um longo hino de louvor à antiga ciência da ioga. Ali, 
o Senhor Krishna diz: “O iogue é maior que os ascetas que disciplinam o corpo, maior até que os 
seguidores do caminho da sabedoria (Gyana Yoga) ou do caminho da ação (Karma Yoga); sê tu, 
ó discípulo Arjuna, um iogue!” (VI:46).

Paramhansaji escreveu em sua “Autobiografia de um Iogue” (capítulo 24): “Certos escritores 
ocidentais  compreenderam a  ioga  apenas  superficialmente,  mas  os  críticos  nunca  foram os 
praticantes.(…) Um iogue se empenha num procedimento definido, passo a passo, que disciplina 
o corpo e a mente e, gradualmente, liberta a alma. Não aceitando razões emocionais nem crenças 
como  certezas,  pratica  uma  série  de  exercícios  de  eficácia  rigorosamente  comprovada, 
estabelecidos,  pela  primeira  vez,  pelos  antigos  rishis. Em todas  as  épocas  da  Índia,  a  ioga 
produziu homens que se tornaram realmente livres, verdadeiros Cristos-iogues.

“Como qualquer outra ciência, a ioga é aplicável a povos de todos os climas e épocas. A 
teoria difundida por certos escritores ignorantes, de que a ioga é ‘perigosa’ e ‘imprópria’ para os 
ocidentais,  é  inteiramente  falsa  e,  lamentavelmente,  impediu que  muitos  estudantes  sinceros 
buscassem suas múltiplas bênçãos.

“Ioga é  um método  para restringir a  turbulência natural dos  pensamentos.  Estes,  se  não 
forem  dominados,  impedem  todos  os  homens,  imparcialmente,  em  todas  as  terras,  de 
vislumbrarem sua verdadeira natureza,  que é  Espírito.  Como a luz curativa do  sol,  a  ioga é 
benéfica tanto para os orientais como para os ocidentais. Os pensamentos da maioria das pessoas 
são inquietos e caprichosos; é patente a necessidade da ioga: a ciência do controle da mente.”

Os dois estágios de samadhi ou união com Deus
Yogananda (em “Autobiografia de  um Iogue”,  capítulo  26)  deu  a  seguinte  explicação  a 

respeito  das  duas  genuínas  etapas  do  samadhi (comunhão  divina):  “Nos  estados  iniciais de 
comunhão com Deus  (sabikalpa samadhi), a  consciência do  devoto  funde-se com o  Espírito 
Cósmico. A força vital é retirada do corpo, que parece ‘morto’, ou imóvel e rígido. O iogue tem 
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plena consciência de seu estado físico de animação suspensa. Todavia, à medida que progride 
para  estados  espirituais  mais  elevados  (nirbikalpa  samadhi), comunga  com  Deus  sem  a 
imobilidade física; e o faz em sua consciência normal de vigília, até em meio aos desgastantes 
deveres mundanos.”

Somente  mestres  completamente  libertos,  aqueles  que  têm  uma  missão  externa  a 
desempenhar na terra,  podem permanecer durante anos,  como o fez Yoganandaji, no perfeito 
estado de nirbikalpa samadhi.

Sabikalpa significa sujeito ao tempo (kalpa) ou à mudança; nele permanece algum vínculo 
cármico entre a consciência do devoto e prakriti (a Natureza, o mundo exterior dos fenômenos, 
que  é  irreal,  porque  transitório).  Nirbikalpa  significa  atemporal,  imutável,  sem  semente, 
indissolúvel.

O Mestre raramente entrava no estado  sabikalpa. Quando o fazia, era apenas para dar o 
exemplo, em benefício dos discípulos a seu redor que ainda não tinham alcançado sequer esse 
primeiro estado de samadhi: o transe extático ou a imobilidade corporal diante da visão de Deus.

O assombroso e inspirador samadhi do Mestre, em 1948
Em junho de 1948, Paramhansaji passou por uma série dos mais assombrosos e inspiradores 

estados de  samadhi  a que seus discípulos jamais testemunharam.1 As escrituras hindus ensinam 
que,  pela súplica de um devoto  sincero,  o  Brahman Impessoal,  o  Espírito  Supremo,  assume 
qualquer  forma  desejada.  Em junho  de  1948,  Yoganandaji conversou  como  criança  com o 
Senhor,  no  aspecto  de Divina Mãe do  Universo.  Enquanto  Ela aparecia diante  de  seu olhar 
interior, ele Lhe abriu o coração, mencionando, pateticamente, muitas de suas pequenas mágoas, 
às quais jamais se referiu na presença dos discípulos. A Mãe confortou-o, ternamente. Ele Lhe fez 
muitas perguntas; Ela usou a voz dele para responder.

Os devotos no quarto receavam ter chegado o seu mahasamadhi (o “grande samadhi”, ou a 
derradeira vez que o iogue abandona o corpo físico). Mais tarde, ele confidenciou que esperava, 
na ocasião, que a Mãe Bem-amada o levasse. “Estava tudo tão perfeito!” disse ele, saudosamente.

Mas o Senhor, evidentemente, planejara um palco maior para a cena simbólica da partida de 
Seu  devoto.  A natureza  pública da  morte  de  Yoganandaji e,  também, o  efeito  sobrenatural 
parecem partes de um desígnio divino, por meio do qual a atenção do mundo será atraída com 
mais força para a ciência da ioga.

Gradualmente,  após  junho de  1948,  o  Mestre  ocultou,  com a  natureza  exterior  que  era 
querida e familiar aos discípulos, o seu estado íntimo de união irrevogável com Deus. Ele lhes 
disse,  na  ocasião:  “Permanecerei  sempre  neste  estado  de  nirbikalpa  samadhi, mas  ninguém 
saberá.”

Por que os mestres perfeitos vão embora da terra
Sabemos,  pelo  Novo  Testamento,  que  Cristo,  após  a  crucifixão,  materializou sua  forma 

física, convencendo até o “incrédulo Tomé” de sua corporeidade. Lemos na “Autobiografia de um 
Iogue” (capítulo 36) que “um dia após a entrega às chamas do corpo de Lahiri Mahasaya, o 
mestre  ressurrecto,  em corpo  real mas transfigurado,  apareceu  diante  de  três  discípulos,  em 
cidades  diferentes,  à  mesma hora,  dez  da  manhã.”  No  mesmo livro  (capítulo  43),  lemos  a 
manifestação  corpórea  de  Sri  Yukteswarji,  após  a  morte,  para  consolar  seu  aflito  “filho” 

1 Parte do samadhi  de junho de 1948 ocorreu enquanto o Mestre se sentava na grande cadeira reclinável, de cor 
parda. Foi sentado nessa mesma cadeira que Paramhansaji meditou por três horas, em sua sala de estar, no dia 7 de 
março de 1952, pouco antes de sair para o Biltmore.

Essa cadeira e muitos outros objetos com associações sagradas encontram-se nos aposentos de Guruji (agora um 
santuário), no Centro de Mt. Washington.
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Yoganandaji, e falar-lhe da vida no elevado planeta astral de Hiranyaloka. (Sri Yukteswarji agora 
reside em Hiranyaloka como salvador.)

Nenhum discípulo do Mestre, que o tenha conhecido bem, duvida sequer por um instante que 
Yoganandaji também reaparecerá na terra, em carne e osso, diante de quem Deus escolher.

É  extremamente  raro  –  dizem-nos  as  escrituras  hindus  –  que  os  santos  plenamente 
emancipados permaneçam por longo tempo no enclausuramento físico. O antiqüíssimo Mahavatar 
Babaji (que enviou Yoganandaji ao Novo Mundo para difundir o  conhecimento da ciência da 
ioga, até então zelosamente guardada) ainda não abandonou o corpo; nem o fará – assegura-nos 
ele por  meio de seus discípulos –  até  o  final do  presente  ciclo do  mundo.  Essa permanente 
manifestação  física  é  uma  missão  que  lhe  foi  confiada  por  Deus.  Todavia,  esse  avatar  da 
imortalidade sempre permanece afastado, no Himalaia, as mais altas montanhas do mundo.

Os cumes do Himalaia já foram vistos de aviões, em seus sobrevôos, mas nenhum homem até 
este dia foi capaz de escalar os picos mais elevados do Himalaia. Condições atmosféricas e muitas 
outras  não  são  favoráveis à  sobrevivência da vida humana naquelas altitudes.  Ninguém pode 
morar naquelas regiões rarefeitas, exceto aqueles poucos seres divinamente iluminados, por cujas 
santas vibrações a Terra é protegida. Parece que nenhuma expedição futura para escalar o Monte 
Everest e outros picos do Himalaia terá êxito até que Deus assim o permita.1

Os homens não dão aos profetas a justa homenagem
Uma vez acostumados à presença de um mestre imortal na terra, a maioria dos homens logo 

deixaria  de  prestar-lhe  o  respeito  que  o  Senhor  quer  que  Seus  devotos  perfeitos  recebam. 
Portanto, Ele remove Seus santos do olhar público, pela morte ou pela reclusão impenetrável.

Hoje,  milhares  de  estudantes  de  Yoganandaji,  pesarosos,  estão  recebendo  purificação 
espiritual  através  do  profundo  remorso  por  nunca  terem  apreciado  o  Mestre  incomparável 
enquanto  vivia e  caminhava entre  eles –  acessível a  todos,  sempre  doce,  amoroso,  gentil e 
generoso, ansioso por compartilhar a riqueza de sua sabedoria. Hoje, sobre todos esses corações 
humildes, não estará ele despejando a chuva de seu perdão e imutáveis bênçãos?

Paramhansa Yogananda, aproximadamente uma 
hora antes de seu mahasamadhi, Hotel Biltmore, 
Los Angeles, 7 de março de 1952.

1 A “permissão divina”  veio no ano seguinte,  em 29 de maio de 1953,  quando o mais alto pico do mundo foi 
alcançado por  Edmund  Hillary e  Tenzing  Norgay,  da  expedição  anglo-neozelandesa  dirigida  por  John  Hunt. 
Todavia, habitar nessas remotas altitudes continua sendo a prerrogativa dos grandes iogues. – N. T.
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Homenagem de Goodwin J. Knight
Vice-Governador

Estado da Califórnia

Los Angeles, Califórnia
16 de maio de 1952

Srta. Faye Wright
Self-Realization Fellowship
3880 San Rafael Avenue
Los Angeles, Califórnia

Prezada Srta. Wright:

A Sra. Knight e eu ficamos realmente chocados e pesarosos quando soubemos da repentina 
morte de nosso querido amigo Paramhansa Yogananda. 

Devido ao fato de que estávamos em Sacramento para as árduas sessões legislativas, não nos 
foi possível retornar a Los Angeles para os últimos ritos do amado Mestre. 

Ficaríamos felizes se a senhorita transmitisse para todos os associados do Mestre Yogananda 
em sua grande obra nossas sinceras condolências pela perda irreparável de seu líder e fundador. A 
falta de sua terna personalidade e gentil compreensão será duramente sentida por todos aqueles 
que tivemos o privilégio de conhecê-lo. 

Seu muito sincero e fiel,

Goodwin Knight
Vice-Governador
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Homenagens de Amigos e Centros da SRF

DR. FRANCIS ROLT-WHEELER, grande estudioso em metafísica da Europa, editor de 
L’Astrosophie, Nice, França, escreveu: “A morte de Paramhansa Yogananda priva este mundo da 
pessoa de melhor sabedoria e humanidade que esta geração conheceu. Ninguém pode deixar de se 
alegrar por essa vida ter enriquecido o pensamento espiritual de ambos os Estados Unidos e a 
Índia.  Sinto  que  Yogananda teve  sucesso  em manter  coesa  a  fina estirpe  da  velha tradição, 
mesclando-a com a maior vitalidade da moderna América. Terei grande prazer em publicar um 
tributo a Yogananda na próxima edição de L’Astrosophie, com uma coluna citando seus místicos 
dizeres.” 

DR. BHAGAT SINGH THIND, reverenciado professor em Los Angeles, telegrafou de 
Chicago: “Com a morte de Yogananda, a humanidade perdeu seu amante, a Índia seu nobre filho 
e  patriota,  e  a América seu verdadeiro amigo e admirador.  Possa Deus conceder  coragem a 
lealdade a todos seus amigos e discípulos, para continuarem com o grande trabalho que ele tão 
incansavelmente promoveu utilizando cada partícula de energia de sua essência.” 

DR.  DAGOBERT  D.  RUNES,  presidente  da  Philosophical  Library,  Nova  Iorque, 
escreveu: “É com grande pesar que soube da morte de Paramhansa Yogananda. Ele era uma 
grande alma e deixou uma memória e uma impressão duradouras na vida cultural da América.” 

PROFESSOR  TARACHAND  ROY,  Universidade  de  Bonn,  Alemanha:  “Para  minha 
inominável  tristeza  acabei  de  saber  sobre  a  morte  de  Paramhansaji.  (...)  Shelley certa  vez 
escreveu: ‘O Único permanece, os muitos se alternam e passam’. Estou convencido que a chama 
imortal que foi Paramhansaji continua queimando sem perder o brilho. Ele está agora onde os 
Imortais estão, e derrama suas bênçãos sobre todos que prosseguem com os seus ideais.”

DR.  WENDELL  THOMAS,  autor  de  Hinduism  Invades  America,  ex-professor  da 
Universidade Punjab e da Faculdade da Cidade de Nova Iorque, escreveu: “Conheci Yogananda 
há muitos anos, não como um buscador ou devoto, mas como um escritor com uma abordagem 
amigável, porém analítica e crítica. Com alegria, descobri em Yoganandaji uma rara combinação. 
Enquanto  mantinha firmes os  antigos  princípios  de  sua  profunda  fé,  ele  possuía  o  dom da 
generosa adaptabilidade, de modo que se tornou culturalmente cristão e americano, sem deixar de 
ser  hindu e  indiano.  Com seu  bom humor  e  grandioso  espírito,  ele foi muito  bem capaz  de 
promover a reconciliação e a verdade entre os buscadores religiosos do mundo. Trouxe paz e 
alegria às multidões.” 

CENTRO  DA  SRF  EM  MINNEAPOLIS,  Minn.,  telegrafou:  “Possamos  todos  nos 
rededicar a cumprir e disseminar altruisticamente o grande trabalho que esse, que foi o maior dos 
amantes de  Deus,  esse grande Cristo-Iogue,  o  Mestre  Paramhansa Yogananda,  nosso  amado 
Guru, doou tão livremente para nós, para a América e para o mundo.”

JUIZ STANLEY  MOSK,  Tribunal  Superior  de  Los  Angeles,  escreveu  para  a  SRF: 
“Fiquei profundamente chocado por  testemunhar pessoalmente o  ataque [cardíaco] e saber da 
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subseqüente  morte  de  um  grande  líder  espiritual,  Paramhansa  Yogananda.  De  todas  as 
informações que recebi, ele foi realmente um indivíduo notável, devotado à paz e à compreensão 
entre  os  povos  da terra.  Verdadeiramente pode-se dizer que ele deixou o  mundo um pouco 
melhor por ter estado nele, mesmo que tão brevemente na totalidade dos eventos. Que eu possa 
expressar minhas condolências a seus muitos fiéis seguidores e amigos.” 

FRANCES HOWARD,  Oakland, Califórnia, telegrafou: “Existe uma flor na família das 
rosas  cujo  nome,  “Embaixador  do  Amor”,  descreve  adequadamente  o  mestre  Paramhansa 
Yogananda. Ele vive nos corações de todos os que o conheceram como um embaixador do amor. 
Disse Jesus: ‘Por seus frutos os conhecereis’. Os frutos prediletos do Paramhansa são vocês, seus 
discípulos.”

LOUISE ROYSTON, querida discípula de Paramhansaji desde 1927, escreveu a seguinte 
carta ao Los Angeles Times, a qual foi publicada em 30 de março: “Milhares de pessoas em Los 
Angeles amavam Paramhansa Yogananda e lamentam sua partida. Eu sou apenas uma. Ele não 
apenas nos ensinou princípios religiosos para seguir e praticar, mas ele também foi um incansável 
batalhador  pelo  nosso  bem-estar.  Dia e  noite  trabalhou duro  para  ajudar  aos  doentes  e  aos 
desesperados.  Milhares de pessoas em toda  a América e no mundo inteiro  foram ajudadas e 
confortadas através da sua assistência altruísta. Ele amava a América e disse isto muitas vezes em 
público. Eu o chamaria ‘um grande americano que nasceu na Índia.”

JORNAL DA REFORMA DO CALENDÁRIO, NOVA IORQUE, número de março de 
1952: “Paramhansa Yogananda, um dos principais místicos indianos dos anos recentes e fundador 
da  Self-Realization Fellowship, morreu de repente em Los Angeles, em 7 de março. Há muito 
tempo defensor da reforma do calendário como uma força na promoção da unidade mundial, 
alguns dias antes de sua morte ele escreveu ao Presidente da Associação do Calendário Universal: 
‘Queira, por favor, aceitar nossos melhores votos pelo êxito final do trabalho de sua vida, o nobre 
empenho de unificar o mundo inteiro através de um único calendário’.”

CENTRO  DA  SRF  EM  SÃO  FRANCISCO,  Califórnia.  Sra.  Kamala  Silva,  líder, 
escreveu: “Nosso Centro realizou serviços memoriais no dia 17 de março. John Laurence fez um 
breve  discurso,  dizendo:  ‘Não  devemos  relaxar,  mas  sim intensificar  nossos  esforços  com 
renovada  determinação,  com  renovado  entusiasmo.  Tivemos  o  abençoado  privilégio  de  um 
Mestre  vivo  em  nosso  meio.  Seus  enormes  poderes,  agora  ampliados  no  reino  da  bem-
aventurança e da luz cósmica, estão ainda mais disponíveis para nós do que antes, pois ele ainda 
se preocupa com os seus’.” 

ESTUDANTES DA SRF EM ROULERS, BÉLGICA, escreveram: “O trabalho da vida 
de Paramhansaji foi gigantesco e maravilhoso. Aquilo que ele nos deu – o melhor de sua vida e o 
grandioso amor de sua alma – é fenomenal. Jamais iremos nos esquecer. Ele não está mais nesta 
terra  para  nos  liderar  através  dos  abismos das  dificuldades,  suas  lições  da  SRF,  entretanto, 
permanecem para nos apoiar diariamente.”

CENTRO DA SRF NA CIDADE DO MÉXICO. Sr. J. M. Cuarón, líder, escreveu: “Na 
terça-feira  todo  o  serviço  foi  dedicado  ao  Mestre.  Li  várias  passagens  dos  Sussurros  da 
Eternidade.  Tocamos as canções do Mestre  que temos gravadas.  Depois, tivemos uma longa 
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meditação nele. Ao término, todos estavam muito reconfortados; a maioria dos estudantes sentiu 
a presença do Mestre em nossa reunião. Eu não apenas senti a presença dele, mas também o 
toque de suas mãos em minha cabeça.”

CENTRO DA SRF EM MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO. Sr. Pedro Gonzales Milan, 
líder, escreveu: “Chorei como uma criança. Senti a morte de nosso Guru mais do que a de meu 
pai. Na noite passada todos os nossos membros se reuniram para prestar nossas homenagens ao 
Mestre, perante uma fotografia colorida dele (de quando era jovem), que eu havia comprado. Nós 
a decoramos com flores e acendemos perante ela um fogo sagrado com incenso. Após cantarmos 
os hinos favoritos do Guru, contei uma breve história da vida do Mestre, desde sua infância até 
seus últimos dias, relembrando com amor a última Convocação da SRF, a qual eu estava presente.

“No dia 18 de março, enquanto estava meditando, tive a forte sensação que o Mestre estava 
presente, e ouvi uma voz interna dizer: ‘Não chore. Agora serei capaz de ajudá-lo mais do que 
antes’.”

DR.  TARAKNATH DAS,  Universidade de  Colúmbia, Nova Iorque,  telegrafou:  “Meu 
profundo pesar  pela morte  de Paramhansa Yogananda.  Minha solidariedade aos  membros da 
Fellowship. Paz.”

CENTRO DA SRF EM LONDRES, INGLATERRA. A Sra. Gertrude White, secretária, 
escreveu: “Em 7 de março, tive visões que nunca experimentara antes. Fiquei contente, porque, 
assim pensei, estava progredindo espiritualmente. Não compreendi que o Mestre estava morrendo 
naquele dia. Senti essas coisas estranhas e maravilhosas acontecendo durante quatro dias – de 
sexta-feira até terça-feira. A atmosfera de Londres estava perturbada; eu pude sentir isso; e a 
quietude que desceu sobre tudo no dia 11 foi inacreditável.”

A Sra. White escreve depois: “Na última reunião do Centro da SRF de Londres, fizemos 
uma meditação longa no Mestre. O Sr. Nandi fez uma linda palestra sobre a Vida. Explicou que 
um grande mestre  como Paramhansaji morreria com a plena consciência da  verdade  porque, 
mesmo enquanto encerrado num corpo físico, ele sempre viveu na verdade.”

CENTRO DA SRF EM PRAGA, CHECOSLOVÁQUIA. Professor Vladimir Novicky, 
líder, escreveu: “É difícil expressar com frias palavras humanas a profundidade da nossa dor, bem 
como da  nossa imensa gratidão  a  Paramhansaji, que acendeu para  todos  nós uma luz real e 
tangível no caminho e que nos presenteou com tantos dons materiais e espirituais. Cada incerteza, 
cada problema e cada questão ansiosa enviada para ele nunca falharam em receber uma rápida 
resposta.

“Não surpreende que Paramhansaji tenha partido tão cedo: realmente ele se consumiu nas 
chamas de seu serviço desinteressado à humanidade. Ele realizou uma obra titânica. Ele ajudou 
muitos buscadores sinceros a encontrar a luz oculta interior, a realizar seu Eu Divino e até mesmo 
a se tornarem mestres de si mesmos. Estamos convencidos que a SRF continuará seu abençoado 
trabalho pela humanidade sofredora ainda com mais intensidade e sucesso. Possa nosso querido 
Mestre, na companhia de seus grandes gurus, sempre zelar pela obra e destino da SRF.”

CENTRO  DA  SRF EM  TAKORADI,  ÁFRICA  OCIDENTAL.  O  líder,  Sr.  B.  A. 
Laryea, escreveu: “Reunimo-nos em 23 de março e cantamos canções em louvor ao Mestre. Em 
sua alma, sentimos o espírito de Cristo tornando conhecidos para nós os caminhos corretos da 
vida e guiando-nos em todas as nossas atividades. Humildemente sugerimos à Mesa Diretora da 
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SRF que reserve um dia especial todo ano para comemorar o amigo querido de todas as nações: 
Paramhansa Yogananda, um régio avatar.”

SADHAN KUTIR YOGASHRAM, JHARIA, BIHAR, ÍNDIA. Os líderes desse ashram 
dedicado a Lahiri Mahasaya escreveram: “A seguir,  encaminhamos uma mensagem de nossos 
membros sobre a partida do grande Rishi Sri Sri Yogananda Paramhansa para o lugar de direito 
dos iogues: Pela partida daquela alma sempre liberta,  fomos privados de seu conselho direto. 
Hoje,  temos  que  encarar  a  imensa  responsabilidade  de  compreender  o  significado  de  seus 
nectários discursos. Vamos orar a sua alma imortal para que nos mostre o caminho correto na 
vida.” 

ASHRAM DA YSS, GHATAL, MIDNAPORE, BENGALA OCIDENTAL, ÍNDIA. O 
líder, Sr. R. N. Chowdhury, escreveu: “Ainda não conseguimos realmente assimilar, que o maior 
pregador  dos  ideais  mais elevados  da  Índia,  deixou  o  mundo  tão  cedo.  Reunimo-nos  num 
encontro de condolências no salão da Escola Sat-Sanga de Gathal, em 1o de abril de 1952, para 
prestar profunda homenagem à alma santa que partiu. Sessenta anos atrás, Swami Vivekananda, o 
grande  monge  indiano  da  Ordem Ramakrishna,  difundiu no  Ocidente  os  elevados  ideais  da 
filosofia indiana; esses ideais foram mais tarde postos em prática por Yoganandaji, ao pregar o 
processo científico da verdadeira meditação ou sadhana.”

FACULDADE  DE  SERAMPORE,  SERAMPORE,  BENGALA  OCIDENTAL, 
ÍNDIA.  O  reitor,  Dr.  C.  E.  Abraham, escreveu  em 18  de  março:  “Houve uma reunião  de 
condolências  na  Faculdade  e  foram  proferidos  discursos  em  bengali  e  inglês,  prestando 
homenagem aos diversos serviços que Paramhansaji realizou para esta Faculdade e para o mundo 
em geral. Sei que Sua Santidade tinha um grande amor pela Faculdade de Serampore, e a Bolsa 
de Estudos Yogananda permanecerá como um adequado memorial a este fato.”

Uma cópia da ata de condolências foi anexa. Nela se lia: “Esta reunião dos estudantes e dos 
funcionários da Faculdade de Serampore,  lamentando sinceramente a morte  de Sua Santidade 
Paramhansa Yogananda,  deseja  transmitir  suas  emotivas  condolências aos  membros  da  Self-
Realization  Fellowship nos  EUA  e  para  a  Yogoda  Satsanga  Society na  Índia,  das  quais 
Paramhansaji era  o  líder  espiritual.  O  Paramhansa foi um aluno  desta  Faculdade,  e  ela está 
orgulhosa por ter no rol de seus estudantes uma pessoa de tamanha distinção.

“O Paramhansa continuou  a  ter  interesse  nesta  velha Faculdade,  e  recentemente  vinha 
contribuindo  generosamente  com esta  Instituição  para  a  concessão  de  bolsas  escolares  aos 
estudantes mais pobres e merecedores. Esse ato demonstra que o coração de Paramhansaji estava 
com os pobres e que, enquanto ele dava o máximo de si pela iluminação espiritual das pessoas, 
também trabalhava pela diminuição dos vários males da sociedade.

“A Faculdade perdeu  um antigo  aluno e  amigo distinto,  e  a  Índia perdeu  um de  seus 
embaixadores não-oficiais no exterior.” 

SAB PAYECHIR ASAR, ÍNDIA. O secretário do Sab Payechir Asar, a/c Jugantar Ltda, 
Calcutá, escreveu: “A repentina morte do Swamiji chegou como um rude choque para nós, assim 
como para muitos outros na Índia que podem se gabar do orgulhoso privilégio de ter conhecido 
suas  grandes  qualidades de  coração  e  mente.  Sob  a  sombra  dessa calamidade nacional; não 
nacional, mas internacional, os membros do Sab Payechir Asar se reuniram para um encontro em 
17 de março, a fim de prestar homenagem ao grande ser que partiu.” 
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B.  C.  GUHA,  Damodar Valley Corporation,  Calcutá,  Índia,  escreveu:  “Fiz uma visita 
inesquecível a Paramhansaji na América por dois ou três dias em janeiro de 1945. Sua bondade, 
carinho e todo seu abrangente humanitarismo conquistaram meu coração. Não tenho dúvida de 
que seu espírito continuará permeando sua organização e ajudará a unir as nações em ideais cada 
vez mais elevados.”

SRI BHUPENDRA NATH SARKAR,  educador,  escritor  e amigo da  Self-Realization 
Fellowship, escreveu no Hindustan Standard, de Calcutá: “A Fellowship que ele fundou tem sua 
atenção focalizada em dois objetivos: contato com Deus através do conhecimento do eu como 
divina centelha de Deus, e a fraternidade com toda a humanidade. Verdadeiramente, Yogananda 
estava tentando fazer um reajuste tristemente necessário entre o plano material e espiritual, pela 
harmonização  da  ciência  com  a  religião  através  da  realização  da  sua  unidade  subjacente. 
Paramhansa Yogananda realizou milagres.  Ainda me recordo  da sua personalidade magnética 
irradiando de seus olhos e palavras. Eu o intitulei de apóstolo do Oriente para o Ocidente. Na 
verdade, ele mostrou o caminho da felicidade para todos os seus companheiros humanos. A Índia 
está orgulhosa de seu filho, tão nobre, amoroso, divinamente humano e cosmopolita.”

Altar  Memorial,  Yogoda  Math,  Dakshineswar,  Índia,  Sede 
Central da Yogoda Satsanga Society, fundada em 1917 por Sri 
Yogananda

CENTRO DA YSS, MADRAS, ÍNDIA. “Yoganandaji foi verdadeiramente uma rocha – 
não!, uma montanha de fé da qual jorrava um fluxo contínuo de palavras inspiradoras para tocar 
os  corações  de  seus  muitos  discípulos.  Numerosos  incidentes  em  sua  vida  servem  para 
demonstrar o poder da fé e da oração para fazer o bem e curar doenças mentais e físicas. Nenhum 
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de nós que tenha lido sua  Autobiografia  pode pensar nele como estando morto.  Ele deve ter 
escolhido um plano diferente de vida para ajudar a todos nós de maneira ainda mais eficiente. Que 
ele possa estar despejando sobre nós uma torrente de bênçãos divinas!”

ESCOLA DE RANCHI  (YSS  Brahmacharya Vidyalaya),  Ranchi, Bihar.  Colégio com 
treinamento  em ioga,  fundada  por  Yoganandaji  em 1917.  “Nós,  os  discípulos  indianos  de 
Paramhansaji compartilhamos sua profunda tristeza pela morte de nosso grande Gurudeva, que 
foi um Deus  vivo  para  nós.  Não  somente  foi ele um grande  mestre  religioso,  pregando  os 
elevados ideais da antiga cultura da Índia, mas também um maravilhoso patriota no qual a Índia 
descobriu  um verdadeiro  filho.  Nós  sentimos que  sua  alma onipresente  ainda  está  conosco, 
guiando-nos em todas as nossas atividades corretas. Perdemos a presença de seu corpo terreno, 
mas encontramos seu espírito  sempre brilhando dentro  de  nossos  corações.  Nosso  Gurudeva 
Paramhansa Yogananda  foi um exemplo vivo  de  amor  universal  e  fraternidade,  um espírito 
personificado da unidade entre a Índia e a América, um verdadeiro exemplar do melhor que existe 
no Oriente e no Ocidente.”

Esta fotografia mostra, claramente, o leve e doce sorriso que permaneceu 
no rosto de Yoganandaji mesmo vinte dias após a sua morte.
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                              Vôo!
Por Paramhansa Yogananda

Cerrei meus olhos e vi os céus
De tênue infinitude opalescente espalhada ao meu redor.
A lúgubre carruagem da aurora do despertar,
Exibindo olhos perscrutadores,
Veio e me levou adiante.
Zuni através do espaço,
Perfurando o éter do mistério.
Atravessei a nebulosa espiritual imemorialmente oculta.
Vacilante, continuei vagando,
Esquerda, direita, norte, sul, acima e abaixo.
Não aterrissei.
Atravessei os muitos parafusos das distrações,
Porém, rodopiei através da ilimitude.
Transpassei uma eterna fornalha de luzes.
Finalmente, pouco a pouco, meu avião se dissolveu
Naquela chama transmutadora;
E então, pouco a pouco, meu corpo se fundiu
Naquele fogo purificador.
Pouco a pouco, meus pensamentos se fundiram –
Meus sentimentos se tornaram luz pura liquefeita.1

1 Este poema, de significado nebuloso para a mente não-iluminada, emergiu da experiência real de Yoganandaji 
em samadhi (superconsciência). Muitas vezes ele descreveu para os discípulos as suas “viagens na infinitude”.
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Visões do Guru
 

Muitos estudantes da SRF escreveram para a Sede Central para contar de suas visões do 
Mestre. Embora visões verdadeiras (superconscientes) sejam raras, não há dúvida de que houve 
um grande  aumento  de  percepção  espiritual entre  os  devotos  de  Paramhansaji nos  dias que 
sucederam a sua morte. Muitos o viram de verdade, e não apenas em imaginação. 

A Sra. Grace Thompson Seton, famosa escritora e discípula do Mestre por mais de vinte 
anos, escreveu de Miami Beach, Flórida:

O Mestre radiante

“No dia 11 de março, no horário dos serviços em Los Angeles, eu estava meditando aqui 
perante a fotografia do Mestre e uma caixa prateada contendo pétalas de rosa da iniciação de 
Kriya.  A foto e a caixa estavam rodeadas por rosas vermelhas recém-colhidas. De repente, eu 
estava na capela em Mount  Washington. Pude observar os  discípulos na luz tênue ao  fundo, 
enquanto permaneci ao lado do caixão. O Mestre estava em pé, sua mão direita erguida, de frente 
ao caixão e distante cerca de um metro dele, abençoando todos que passavam na fila. As pessoas 
passavam entre  ele e  a  sua ‘casca’ no caixão.  Ele estava radiante.  Ele me abençoou quando 
passei, e abençoou também as rosas que circundavam sua fotografia – pois eu estava nos dois 
lugares ao mesmo tempo, em um sentido quadridimensional.”

Um testemunho da África

O Sr.  James E.  Ampah, de Cape Coast,  Gana, na África, que é o  secretário executivo e 
tesoureiro das afiliadas africanas da SRF, escreveu no dia 4 de abril:

“Quando recebi a notícia em 10 de março, repassei o acontecido por telegrama a todos os 
Centros da SRF no país, para que eles pudessem observar os serviços funerários no dia 11 ao 
nosso amado Mestre. Na terça-feira, 11 de março, por volta das 16h30min, entrei em meditação 
silenciosa com a divina determinação de obter a permissão de ver o rosto de Guruji para consolar 
minha alma.

“Uma hora e meia transcorreu nessa busca divina, quando repentinamente me descobri entre 
os membros da SRF e os acompanhantes do funeral do Guruji em Mount Washington. A ocasião 
era solene, porém a linda expressão no rosto do Mestre naquele caixão deu-me tanta alegria, que 
gritei: ‘Ele não está morto: ele está com meu Grande Guru Babaji!’

“Por causa do meu grito,  minha filhinha entrou no quarto e cutucou meu ombro. A visão 
terminou.

“A morte  do  Mestre  causou grande comoção aqui. Um mar de cartas inundou o  centro. 
Guruji, na mais pura verdade, prestou serviço desinteressado desde o início até o fim de sua vida. 
Tendo falado sobre Deus e morrido em Deus, restou evidenciada sua fidelidade à humanidade 
sofredora.

“O Mestre foi capaz de eliminar um pouco do carma daqueles de nós cujos pés estão apenas 
entrando no profundo rio da verdade. Como Cristo, Guruji cumpriu sua missão na terra. Assim 
como João Batista foi um arauto da vinda de Cristo, também Guruji preparou o caminho para que 
seguíssemos a Verdade, para que recebamos a mesma Consciência Crística que estava em Jesus. 

“Na primeira vez que li a edição da SRF Magazine de janeiro-fevereiro sobre a morte da Irmã 
Gyanamata e o papel que Paramhansaji desempenhou no drama daquela vida santa, intuitivamente 
senti que o Guruji a vinha preservando da morte para que os dois pudessem atravessar a fronteira 
juntos.
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“Como o corpo da Irmã não podia mais suportar a tensão do carma mundial, ela foi libertada. 
Uma grande alma como a Irmã completou sua missão. Contudo, uma alma maior ainda, na pessoa 
do Guruji, nos deixou uma herança inestimável nas lições da SRF. Eu sempre o encontro em 
minhas lições e naquele grande livro, Autobiografia de um Iogue. 

“Um Serviço Memorial especial será realizado na Páscoa, de 11 a 13 de abril, em Nsawan. 
Naquela ocasião, todos os discípulos da SRF prestarão suas sagradas homenagens em honra do 
Guruji.  Paramhansaji ganhou acesso  ao  mundo puramente espiritual.  Possamos nós,  também, 
encontrar alegria no trabalho bem feito que ele realizou.”

Um discípulo entrega para o Mestre uma caixa de singharas (pastéis indianos 
recheados com batatas)  que seria dada de presente para  a  Madame Sen. A 
alegria que Yoganandaji sentia em presentear é claramente perceptível nesta 
foto. 
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Tão Antigo Quanto Eu
Por Paramhansa Yogananda

Sou mais velho que as primeiras brumas do céu.
Ou que a primeira estrela nascida

Desde o ventre do firmamento celeste.
Nasci antes de a vida ter aberto os olhos

No berço terrestre.
Nasci e minha mente pensava,

Oculta sob minha celestial caveira.
Meus pensamentos infundiram-se nas veias

Dos raios cósmicos onipenetrantes
E formigaram nas células espaciais de meu corpo finito. 

Sorvi o sopro da vida em tudo.
De tudo o que existe, sou mais antigo,

Pois é meu próprio Eu,
Minha própria Mente, que tem pensado
Através de todas as mentes humanas,

De todas as encarnações, em toda a eternidade.
Sim, fui Eu quem cantou

Com os pássaros através dos séculos,
E fui Eu quem assoprou a flauta atômica.

Fui Eu quem ornamentou os planetas diamantinos,
Asteróides de rubi e safiras azuis
Para decorar meu corpo celestial.

Sim, adormeci diversas vezes em muitas vidas
Nas minas de diamantes,

No abrigo das pétalas de rosa,
No seio dos pássaros,

E nos incontáveis bebês.

Quando, porém, acordei nas mentes onipresentes
Dos super-homens,

Lembrei-me de quem Eu era, aquele mesmo, o mais antigo,
Aquele que vinha pensando, trabalhando,

Sorrindo, indo e vindo, despertando e adormecendo,
No abrigo de miríades de cérebros.

Todas as almas que disto souberam
Sabem que também elas são

Tão antigas quanto Eu.
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O Milagre do Forest Lawn

Carta do Forest Lawn Memorial-Park
à Self-Realization Fellowship

16 de maio de 1952

Self-Realization Fellowship
3880 San Rafael Avenue
Los Angeles 65 – Califórnia

Senhores:

A ausência  de quaisquer  sinais  visíveis de decomposição no cadáver  de Paramhansa  Yogananda 
constitui o mais extraordinário caso de nossa experiência. Se as proteínas musculares e o fluxo sangüíneo 
não estivessem comparativamente livres de bactérias,  a  deterioração do corpo deveria ter-se iniciado a 
partir de seis horas após o óbito.

Nenhuma desintegração física era visível no corpo, mesmo vinte dias após a morte.

O corpo estava sendo observado diariamente no Necrotério do Forest Lawn Memorial-Park, desde 11 
de março de 1952, o dia dos últimos ritos públicos, até 27 de março de 1952, quando o urna de bronze foi 
lacrada com fogo.

Durante  este  tempo,  nenhum indício de  bolor  revelava-se  em sua  pele  e  nenhum dessecamento 
(secagem) ocorreu nos tecidos orgânicos. Tal estado de preservação perfeita de um corpo, até onde vão 
nossos conhecimentos dos anais mortuários, é algo sem paralelo.

Funcionários do Forest Lawn viram o corpo de Paramhansa Yogananda uma hora após sua morte no 
dia 7 de março de 1952. Ele foi então levado a Mount Washington, em Los Angeles, onde muitos amigos 
se reuniram para contemplar seu corpo.

Para  proteção da saúde pública,  é aconselhável embalsamar um cadáver que será exposto durante 
vários dias à visitação. O embalsamamento do corpo de Paramhansa Yogananda foi feito vinte e quatro 
horas após seu falecimento. Na temperatura normal, a ação das enzimas dos intestinos causa a distensão 
dos tecidos na região abdominal, aproximadamente seis horas após a morte. Tal distensão não aconteceu 
em qualquer momento no caso de Paramhansa Yogananda. Quando nosso Necrotério recebeu o corpo para 
embalsamamento, este não apresentou qualquer sinal de deterioração física e nenhum odor de putrefação – 
duas ausências incomuns, quando se trata de uma morte que aconteceu vinte e quatro horas antes.

O corpo de Paramhansa Yogananda foi embalsamado na noite de 8 de março, com a quantidade de 
fluidos  que é normalmente utilizada  em qualquer  corpo  de tamanho semelhante.  Nenhum tratamento 
incomum foi ministrado.

No caso de pessoas que são embalsamadas e exibidas para os amigos por um período de duas ou três 
semanas,  é necessário,  para  uma boa  apresentação,  o embalsamador  aplicar,  na  face e nas  mãos do 
cadáver, uma emulsão cremosa para os poros, a qual temporariamente previne o aparecimento externo de 
fungos. No caso de Paramhansa Yogananda, nenhuma emulsão foi usada. Eram supérfluas, pois os tecidos 
de seu corpo não sofreram qualquer transformação visível.

Após o embalsamamento, na noite de 8 de março, o corpo de Paramhansa Yogananda retornou para a 
sede da Self-Realization Fellowship, em Mount Washington. Ao final dos ritos públicos, na tarde de 11 de 
março, foi fechada a tampa de vidro da urna de bronze e essa não foi mais removida. Seu corpo nunca mais 
foi tocado por mãos humanas.
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A urna com o corpo foi levada aproximadamente às 10 horas da noite do dia 11 de março ao nosso 
Necrotério para  observação diária.  A razão desse procedimento era a esperança dos dirigentes da  Self-
Realization Fellowship de que dois discípulos indianos de Paramhansa Yogananda poderiam chegar à Los 
Angeles algum tempo depois, quando então eles poderiam ser levados ao Necrotério para ver o corpo.

Em qualquer urna lacrada, na qual o ar não pode entrar ou sair, a umidade interna de um cadáver 
embalsamado forma rapidamente fungos brancos sobre a pele. Isso não ocorreria se um creme protetor 
fosse utilizado, o que não tinha sido feito. Uma das características da proteína muscular  é quebrar  os 
aminoácidos em ácidos de ptomaína. Quando os ácidos de ptomaína ficam ativos, deterioram rapidamente 
os tecidos. O corpo de Paramhansa Yogananda estava aparentemente destituído de qualquer impureza pela 
qual  poderiam se converter  proteínas  musculares  em ácidos de ptomaína.  Seus  tecidos permaneceram 
intactos.

Ao receber o corpo de Paramhansa Yogananda, os funcionários do cemitério esperavam observar, 
através da tampa de vidro do caixão, os costumeiros e progressivos sinais de decomposição física. Nossa 
admiração crescia à  medida que os dias passavam sem trazer qualquer mudança visível ao corpo em 
observação. O corpo de Paramhansa Yogananda permanecia evidentemente em um estado fenomenal de 
imutabilidade.

No final da manhã de 26 de março, observamos uma leve pequena mudança: o aparecimento na ponta 
do nariz de uma mancha parda, de um quarto de polegada de diâmetro. Esta pequena mancha indicava que 
o processo de dessecamento (secagem) poderia estar finalmente começando. Porém, nenhum fungo visível 
apareceu.

Durante todo esse tempo, as mãos permaneceram em seu tamanho normal, não revelando qualquer 
sinal de enrugamento ou encolhimento nas pontas dos dedos – local onde a desidratação é rapidamente 
observada. Os lábios, que esboçavam um leve sorriso, continuavam firmes. Nenhum odor de decomposição 
emanou de seu corpo em qualquer momento. Embora a urna estivesse fechada com uma pesada tampa de 
vidro,  não  estava  hermeticamente selada.  Qualquer  odor  do  corpo,  se  existisse,  teria  sido  percebido 
imediatamente pelas  pessoas  que estivessem por  perto.  A natureza  volátil  desses odores  faz  que seja 
impossível não percebê-los, salvo em raras circunstâncias, que não se fizeram aplicar neste caso.

Quando foi confirmado que os dois discípulos da Índia não viriam mais à América antes de 1953, os 
dirigentes  da  Self-Realization  Fellowship concordaram,  no  dia  27  de  março  de  1952,  em  que  o 
sepultamento do ataúde de Paramhansa fosse providenciado. A tampa de vidro interna foi então lacrada 
com fogo na parte mais baixa da urna; a volumosa cobertura de bronze foi colocada em cima e fixada com 
um selador e parafusos. O processo de selagem por fogo foi realizado nos dias 27 e 28 de março. O caixão 
foi removido no dia 28 de março de 1952 para uma cripta no mausoléu de Forest Lawn Memorial-Park, 
permanecendo lá  até  que um lugar  definitivo para  o  corpo  seja  providenciado pela  Self-Realization  
Fellowship.

A aparência física de Paramhansa Yogananda em 27 de março, pouco antes de colocar-se a tampa de 
bronze no ataúde, era a mesma de 7 de março. Ele parecia, em 27 de março, tão cheio de frescor e intocado 
pela corrupção, como na noite de sua morte. Em 27 de março, não havia, em absoluto, motivo para se 
afirmar  que  seu  corpo  sofrera  qualquer  desintegração  física  visível.  Por  estas  razões,  declaramos 
novamente que o caso de Paramhansa Yogananda é único em nossa experiência.

Em 11 de maio de 1952, durante uma conversa por telefone entre um funcionário do Forest Lawn e 
um dirigente da Self-Realization Fellowship, foi trazida pela primeira vez toda esta história surpreendente. 
Previamente, o dirigente da Self-Realization Fellowship não sabia dos detalhes, pois ele não tinha estado 
em contato com o Diretor Mortuário, apenas com o Departamento Administrativo de Forest Lawn.  No 
interesse da verdade, estamos felizes em apresentar este relato escrito para publicação na [revista]  Self-
Realization Magazine.

Atenciosamente,

FOREST LAWN MEMORIAL-PARK ASSOCIATION, INC.

Harry T. Rowe, Diretor do Necrotério
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Apêndice

MEU GURUDEV: SWAMI YOGANANDA PARAMHANSA

SWAMI PREMANANDA

(“The Mystic Cross” magazine, Dedication Issue, Self-Revelation Church of Absolute  
Monism, Copyright 1998 Swami Premananda, p. 4-11)

Não sei quem me levou a teu ser sagrado. Vim, e tu me recebeste com o divino amor de teu 
coração. Iluminaste minha alma com a luz de tua alma. Nós nos tornamos uma só alma na Alma 
cósmica.  Fomos  feitos  um único  ser  no  Eu  cósmico.  A trindade  evolui para  a  dualidade; a 
dualidade alcança sua perfeição na unidade. A unidade dissolve-se no Um – o Absoluto. Tal é a 
glória celestial quando, neste plano de realidades encobertas pela multiplicidade evanescente, duas 
almas se encontram uma vez mais na bem-aventurança da verdade, da bondade e da beleza.

A luz de teu ideal espiritual sempre me guiou por todas as vicissitudes da vida na terra, em 
que o serviço mistura-se com a alegria e com a tristeza, e a esperança e a aspiração são eclipsadas 
pela dúvida e pela decepção.

Viajando no caminho da luz, a paz veio a mim e confidenciou seu segredo a meu coração. 
Compreendi sua mensagem e percebi que o serviço abnegado é o caminho da renúncia e a fonte 
indefectível da satisfação íntima. A paz é o  contentamento interior,  a felicidade subjetiva e a 
alegria pura.

Menos de quinze dias depois de nosso primeiro encontro em Ranchi, tu me aceitaste como 
aluno de tua escola e, em um quarto muito singelo e sagrado, com o retrato de Lahiri Mahasaya 
diante de nós, tu me iniciaste na  Kriya Yoga de Babaji. Eu tinha então dezesseis anos. Tu te 
tornaste meu Guru e eu, teu discípulo.

Kriyaban é aquele que é iniciado por um Guru, um mestre ou guia espiritual, na técnica de 
Kriya.  Kriya é a técnica específica de meditação.  Kriya  é muito simples, contudo,  ao mesmo 
tempo, é o método mais sublime de auto-iluminação que jamais conheci e pratiquei. É científico 
em  cada  detalhe.  Seu  idealismo  filosófico  é  transcendentalmente  magnífico.  Kriya é 
apropriadamente  chamada  por  outro  nome,  Sahaja  Sadhana,  por  causa  de  sua  inerente 
simplicidade  e  naturalidade.  Estou  bem  familiarizado  com  muitos  métodos  de  iniciação  e 
meditação e, sem reservas, recomendo a meditação de Kriya a homens e mulheres de todos os 
lugares. Ela manifesta e produz saúde no corpo, serenidade no sistema nervoso, tranqüilidade e 
iluminação na mente e a revelação do Eu.

A prática de  Kriya  me trouxe a auto-iluminação.  Por  meio da prática assídua de  Kriya, 
dominei aquele estado de consciência subjetiva que, nele entrando, transcendo a tudo que há no 
mundo sensório  e  esqueço  até  meu eu  individual. Quando  volto  desse estado  interior,  estou 
revigorado, fortalecido, tranqüilo, sereno e inefavelmente satisfeito e alegre.

Um dia, vi um tênue feixe de luz do sol da tarde descer pela janela do canto noroeste superior 
da casa de pedra do ashram e, com suavidade, iluminar tua face jovem, enquanto dormias sobre a 
cama. No lado de fora do depósito, Bimal e eu estávamos preparando uma ceia leve para todos os 
moradores  do  ashram.  Tu  acordaste  para  nos  falar  que  tiveste  a  visão  de  que  irias para  a 
América. Quase imediatamente, Bimal deu um salto e correu para informar a todos os professores 
e alunos de tua escola. Dentro de poucos minutos, todos sabiam da visão que tiveste de tua futura 
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missão na América. Um feriado foi declarado e, no fim daquela mesma tarde, todos nós fomos 
contigo à estação ferroviária, para ver-te partir para Calcutá.

Tive a felicidade de estar  entre  os  poucos  que finalmente te  acompanharam ao porto  de 
Calcutá, de onde partiu o S. S. CITY OF SPARTA, que te levou à América.

Naquele dia, ocorreu um pequeno incidente que foi um tanto divertido, mas que, ao mesmo 
tempo,  revelou  o  teu  caráter.  Estavas  conversando  com os  que  vieram de  Ranchi,  e  todos 
estávamos de pé ao longo do corrimão do convés principal. O capitão do navio aproximou-se de 
ti e disse:

– Ou o senhor vai para a cabine ou desce do navio.

Tu te voltaste e, olhando firmemente nos olhos dele, respondeste:

– Senhor, um cavalheiro não fala dessa maneira. – O capitão inglês, humilhado, afastou-se de 
cabeça baixa, mudo.

Atrás de nós, nas docas, estava uma personalidade espiritual altaneira, cujo nobre semblante 
brilhava de orgulho, amor e bênçãos para ti. Era teu Gurudeva Swami Sri Yukteswarji, cujos pés 
sagrados tinhas tocado um pouco antes.

Teu pai, teus irmãos Gora e Bishnu, tua irmã e outros membros da família de teu pai nos 
amavam e queriam, porque acreditavam que éramos, e verdadeiramente somos, os filhos de tua 
família espiritual.

Um dia, Swami Sri Yukteswar  estava de pé na varanda do  segundo andar de seu retiro 
espiritual do Ashram de Srirampur, na ocasião do festival anual do Solstício de Inverno. Era um 
homem de imponente personalidade,  alto,  de ombros largos,  ereto  e de semblante benigno e 
magnético. De pé a seu lado, meu olhar passivo flutuava sobre a assembléia de devotos, amigos e 
convivas, reunidos no pátio lá embaixo. Eu estava pensando. Devagar, ergui os olhos e fiquei 
surpreso  ao  perceber  os  olhos  radiantes  de  meu  Paramagurudeva  fixos  em mim, com uma 
expressão de bênção afetuosa. Com voz de profunda reverência e humildade, pedi-lhe a graça que 
estava em minha mente:

– Reverendo senhor, gostaria de estudar o Gita contigo.

Com o sorriso crescente que lhe era característico, ele pronunciou estas palavras proféticas:

– Você ensinará o Gita e um grande serviço será realizado por seu intermédio. – Embora, na 
ocasião de nossa conversa no Ashram de Srirampur, Índia, eu não tivesse a mais remota idéia de 
ensinar o Gita, muito menos na América, uns doze anos depois eu estava ensinando o Bhagavad-
Gita a estudantes americanos, em Washington, D.C.

Tu me chamaste para vir à América. Em meu caminho para o trem, fui ver teu santo pai (B. 
C. Ghose), em sua casa de Garpar Road, em Calcutá, para oferecer minha saudação reverente a 
seus pés sagrados.  Ele me abençoou com estas  palavras:  “Jotin,  agora  vá para a  América e 
difunda a mensagem de meu Guru (Lahiri)”. Prometi com minha alma que faria o melhor para 
cumprir seu desejo.

As bênçãos  de  Lahiri  vieram a  mim através  de  teu  pai.  Minha vida  inteira  foi  total  e 
completamente santificada pelo amor, graça e bondade de almas divinas!

A fase inicial de meu ministério teve um começo muito humilde. Comecei em um quarto de 
porão, no bairro pobre a noroeste de Washington, em Columbia Road, no Distrito de Columbia. 
Aqueles dias foram extremamente difíceis, e a vida era muito dura. Sofri física e emocionalmente. 
Um amigo meu me disse:
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– Brahmachari, seu sofrimento é realmente demais para suportar.  Por  que não volta para 
casa? Volte para a Índia. Aqui eles não estão prontos para a sua filosofia, nem estão realmente 
interessados em sua religião.

Respondi:

– Algum dia a Índia será livre, e aqui, na capital desta nação, que realmente se tornará a 
capital do mundo, quero deixar algo do melhor, do mais elevado e do mais nobre que a Índia tem 
a oferecer.

Apesar dos golpes cruéis e esmagadores, da humilhação e da malevolência, executei todas as 
minhas ações e cumpri todas as minhas obrigações da melhor maneira possível, com máxima 
abnegação, no verdadeiro espírito da renúncia. Muito suportei e muito sofri.

Muitas vezes vacilei e tropecei no caminho. Contudo, tu estavas satisfeito e orgulhoso de 
minhas realizações no estabelecimento de teu puro e mais elevado ideal na cidade que guarda até 
o hoje o pergaminho que registra, para toda a humanidade e para toda a eternidade, o direito 
inalienável que todos os homens têm à liberdade da vida e à busca da felicidade. Tu me disseste: 
“Jotin, o que você realizou em Washington, eu não poderia ter feito”.

Eu vinha estar contigo na Califórnia durante os meses de verão, o que fiz por muitos anos. 
Em junho de 1941,  em Encinitas,  em teu templo onírico de lótus dourados e mármore azul, 
observando o ritual e sussurrando a Palavra sagrada, o Mantram, tu me ordenaste e consagraste 
swami da antiga Ordem dos Swamis de Swami Sankaracharya,  e me deste  meu novo nome: 
Swami Premananda.

Prometeste que visitarias de novo a igreja de Washington e voltarias ao solo sagrado onde 
caminhamos juntos, recordando a vida e a mensagem de nossos grandes gurus. Mas tu te foste, 
meu divino Gurudeva. Deixaste este mundo, renunciando a teu traje mortal.

Mais de meio século se foi desde que renovamos nossa relação espiritual nesta vida. Nunca 
pedi a ti qualquer coisa material em troca. Como poderia eu? Tu me concedeste em abundância os 
tesouros espirituais de tua alma divina. Eu os juntei com a pureza e a devoção de minha alma. 
Quando as almas se encontram, a finitude da dualidade desaparece na alegria da unidade, em 
êxtase transcendental.

Semelhante ao Criador envolto pelo manto de Sua própria Maya, tu escondeste, de propósito 
e sagazmente, teu verdadeiro ser atrás do véu da curiosidade e da obsessão inatas do homem por 
fenômenos  super-sensórios,  mistificadores  e  tentadores.  Com  teu  próprio  jeito  inimitável, 
chamaste devotos  de todos  os tempos a crerem em Deus e verdadeiramente viverem na terra 
seguindo o caminho da divindade.

Agora tu partiste, e deixaste na terra todas as tuas posses terrenas. Nunca mais tocarei teus 
pés sagrados, nem sentirei a ternura de tuas mãos amorosas sobre minha cabeça, recebendo as 
bênçãos de teu coração e de tua alma.

Não  me  afligi,  nem fiquei  triste.  Pelo  contrário,  estava  cheio  de  alegria  e  de  êxtase, 
lembrando  o  que  tu  e  eu  sabemos  sobre  a  verdade  e  a  beleza  da  morte.  A  morte  é  o 
Mahasamadhi, a libertação da alma na bem-aventurada perfeição de Deus.

Agora percebo por que me chamaste quase imediatamente depois de teu dehatyag (renúncia 
ao corpo). Tu me convocaste para que eu pudesse receber em minha própria vida uma pequena 
parte de tua vida imortal. Em tua morte, afirmaste a natureza transitória do corpo e a imortalidade 
da alma. Que maior bênção pode um discípulo receber de seu Gurudeva?

À minha chegada em Mount Washington, seis discípulas tuas – minhas irmãs-discípulas – 
levaram-me escada acima até teus aposentos. Pensamentos da graça divina e da abençoada alegria 
que recebi de ti em tua sala de estar, durante tantos anos, encheram meu coração. As discípulas 
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me introduziram em teu quarto. Lá, sobre a cama coberta por alvo lençol de seda, descansava teu 
corpo, imóvel em serenidade sublime. Submersa em esplendor etérico, tua forma terrestre jazia 
quieta – quieta como o cume do Monte Everest,  sob o céu azul da meia-noite, pontilhado de 
estrelas. Mesmo na morte, teu semblante brilhava com fulgor celestial.

Nós sete ficamos de pé em semicírculo, a teus pés. Eu estava perto de teu coração, ao lado 
esquerdo.  Todos  nós  permanecemos quietos,  em silêncio.  Olhei para  tua  forma mortal,  e  o 
pensamento de tua alma imortal despertou em minha mente. Ansiei comungar contigo, uma vez 
mais. Minha alma orou para que tu, tua alma, viesses a nós. Tu apareceste diante de mim, e eu 
soube que estavas conosco no quarto.

Coloquei minha mão direita em teu coração e acenei para que minhas condiscípulas fizessem 
o  mesmo. Nossas mãos descansaram juntas sobre teu coração,  e todos  nós fizemos um voto 
sagrado. Eu pronunciei as palavras, e todas me acompanharam. Eu sentia a tua presença.

Para nos assegurar de tua presença entre nós e do júbilo de tua alma, tu derramaste lágrimas. 
Lágrimas de amor e alegria escorreram pelos cantos de teus olhos fechados. As discípulas ficaram 
paralisadas, observando essa incrível ocorrência. Surpresa e assustada, Lanie, nosso irmã mais 
nova e muito amada, sempre rápida com suas palavras de auto-expressão, falou com voz trêmula: 
“Será possível isso? Será… Será…?” Ela disse isso três vezes.

Permaneci calado em meu júbilo. Com voz suave, pedi e a irmã Daya gentilmente enxugou as 
lágrimas de teus olhos. As irmãs Mataji, Durga e as outras estavam em silêncio. Eu lhes fiz o 
pedido:  “Por  favor,  não  contem  a  ninguém o  que  vocês  testemunharam hoje  aqui”.  Elas 
prometeram com seus acenos silenciosos.

Contemplei tua alma, livre de seu domicílio de carne, no corpo espiritual da forma astral que 
se dissolvia gradualmente na esfera de luz etérica. Cada um de nós, de mãos postas, com amor, 
reverência e a alegria sempre fluindo em nossos corações, saímos devagar e em silêncio de teu 
quarto. Que essa bênção eterna de tua alma imortal continue para sempre a nos inspirar e guiar, 
com certeza e fé. Ó meu Gurudeva adorável, aonde mais irei receber a graça celestial, senão de 
teu divino coração!

Ficamos em círculo, no saguão de entrada da mansão de Mt. Washington. Estávamos juntos 
para decidir o que seria feito com teu corpo. Fui informado que teu irmão Sananda Gora enviara 
um telegrama da Índia, endereçado a mim na Sede Central da SRF, dizendo: “Jotin, envie o corpo 
de nosso irmão para casa”. O Dr. Lewis disse pensativamente que eu, sendo conterrâneo de nosso 
Guru, deveria tomar a decisão final. Minha mente recordou a maneira com que tu mesmo fizeste a 
disposição final do corpo de teu Guru.

Tinhas voltado à Índia para uma visita. Enquanto estavas lá em tua terra natal, teu Gurudeva 
Swami Sri Yukteswar deixou o corpo.  Tu me disseste que não cremaste o  corpo  dele, como 
normalmente é costume dos hindus. Mandaste cavar um sepulcro muito profundo nas areias, nele 
colocaste o corpo dele, cobriste-o com grande quantidade de sal e, finalmente, tapaste o sepulcro 
com camadas espessas de  areia.  Assim, enterraste  o  corpo  de  teu  Guru  na frente  do  Karar 
Ashram que ele tanto amava, na praia de Puri.

Segui teu exemplo e me expressei, dizendo que teu corpo não deveria ser cremado – que 
deveria ser mantido nos E.U.A. Todos nós concordamos. São Lynn me pediu que conduzisse teu 
ofício funerário. Consenti e me senti abençoado.

Por puro prazer e diversão – divertimento e alegria jovial, com risos e lágrimas (sim, com 
lágrimas  também),  déramos  boas-vindas  a  nossas  responsabilidades  e  as  cumprimos  com 
determinação mental e firmeza de propósito, e também com a devoção do coração e o amor da 
alma. Fizemos nossos dias abençoados na santidade, com cânticos, orações e meditação. Nossa 
vida era plena e frutuosa. Mas, agora, tu te foste.

84



No santuário de Mt. Washington, que consideravas o teu verdadeiro lar, na presença de teus 
discípulos, devotos e amigos, enquanto eu executava o rito sagrado da libertação, de pé à cabeça 
do caixão coberto de flores, a minha mão foi a última a tocar teu corpo sagrado – tocando teus 
ombros,  o  coração  e  a  testa  (o  olho  espiritual,  Kutastha),  enquanto  cantava  o  Mantram 
simbólico:

“Pelo toque deste fogo, este corpo é purificado,

Pelo toque desta água, este corpo é devolvido à sua natureza imortal,

Pelo toque desta pasta de sândalo, este corpo é devolvido a Deus, com devoção.”

Fotografia publicada no The Mirror,  de Los Angeles, em 12 de março 
de  1952.  Da  esquerda  à  direita,  em  trajes  monásticos:  Rajasi 
Janakananda, Dr. Lewis e Swami Premananda. 

*  *  *

Cemitério  Forest Lawn: Um dia, não muito tempo antes de tua partida deste mundo de 
areias e mares, tu me levaste àquele belo parque. Era a hora do crepúsculo de um dia glorioso. 
Caminhamos pelo  mausoléu  e  passeamos  no  jardim encantador.  Flores  cresciam à  beira  do 
caminho,  revelando  a  formosura  Daquele-Que-É-Só-Beleza.  Com  ânimo  pensativo,  tu  me 
disseste: “Premananda, este lugar é tão belo que inspira a pessoa a desejar a morte só para ficar 
aqui”. Estas palavras tuas me fizeram cismar!

Agora, teu corpo, embalsamado e lacrado em um caixão, jaz em uma cripta, no mausoléu de 
mármore.  Tu  conheces  o  lugar.  Eu,  com  minha alma,  dou  testemunho  à  realidade  de  tua 
percepção  iogue  extra-sensorial.  Ai  (pena,  que  pena),  poucos,  pouquíssimos,  estão 
espiritualmente qualificados para compreender a verdadeira imensidão de tua iluminação divina e 
autoperfeição.

Uma vez mais, retornei a esse solo consagrado e permaneci de pé diante da cripta que abriga 
tua forma terrena.

Com muita reverência, coloquei uma rosa amarela no vaso dourado, em frente à brilhante 
placa de marfim branco. Quedei-me ali, em silenciosa contemplação, sozinho. Meditei. E quando 
o sol poente desaparecia no crepúsculo, no horizonte distante, ofereci minha silenciosa saudação. 
Absorto em meus próprios pensamentos, devagar – na verdade, muito devagar – afastei-me.

* * *

A vida na terra não é fácil, nem se deve esperar que seja, assim como o navegante não deve 
esperar que o mar seja sempre tranqüilo e os céus, claros e límpidos. O conhecimento correto é a 
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única proteção  contra  todas as adversidades, objetivas e subjetivas. A vida oferece felicidade, 
alegria,  contentamento,  paz,  serenidade,  iluminação,  esclarecimento,  sabedoria,  autoconfiança, 
fortaleza interior, coragem, determinação, autotranscendência, visão, fé e convicção intuitiva do 
bem definitivo, tanto para o indivíduo quanto para toda a humanidade e todas as criaturas. Para 
realizar  essa  bênção  da  vida,  precisamos  iluminar  a  nós  mesmos  com o  conhecimento  e  a 
sabedoria de que não somos apenas parte de Deus, mas somos inseparavelmente um com Ele, e 
que Ele é a totalidade de nossa vida e do nosso viver, ser e devir. A infusão de todo detalhe de 
cada uma de nossas ações e experiências da vida com a consciência de Deus e Seus divinos 
atributos constituintes é o segredo da vida abençoada do iogue, de cada pessoa neste mundo. 
Meu  Guru,  Swami Yogananda  Paramhansa,  um dos  maiores  iogues  de  nossos  tempos,  nos 
revelou este segredo divino na seguinte oração sublime de sua autoria, que eu tive a feliz ventura 
de recitar com ele em tantas ocasiões:

DEUS! DEUS! DEUS!

Das profundezas do sono,
Ao subir a escada em espiral do despertar,
Sussurarei:
Deus! Deus! Deus!

És o alimento, e ao romper o jejum
Da separação noturna entre nós,
Sinto o Teu sabor e digo mentalmente:
Deus! Deus! Deus!

Não importa onde eu vá, o farol de minha mente
Sempre se volta sobre Ti,
E no fragor da batalha da atividade
Meu silencioso grito de guerra é sempre:
Deus! Deus! Deus!

Se ruidosas tormentas de provas gritam
E a inquietude uiva junto a mim,
Abafo seus ruídos cantando em voz alta:
Deus! Deus! Deus!

Quando a mente tece sonhos
Com os fios da memória,
Nesse tecido mágico faço estampar:
Deus! Deus! Deus!

Todas as noites, quando o sono é mais profundo,
Minha paz em sonhos chama: Alegria! Alegria! Alegria!
E a alegria vem cantando sempre:
Deus! Deus! Deus!

Despertando, comendo, trabalhando, sonhando, dormindo,
Servindo, meditando, cantando, amando divinamente,
Minha alma susssurra sem que ninguém ouça:
Deus! Deus! Deus!
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