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A IMPORTÂNCIA DA GRAÇA DA MÃE 
Data: 19/11/99 – Ocasião: Dia das Mulheres - Local: Prasanthi Nilayam 

Mais fragrante que as flores de aroma doce, como o Jasmim e o Champak,  
Mais suave que o queijo e a manteiga,  

Mais bonito que o olho do pavão  
E mais agradável que o luar,  

É o amor da mãe. 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino! 

Este mundo, com seus objetos móveis e imóveis, não é nada mais que a Dança Cósmica de Shiva 
(Shiva Thandava). Esta Dança Cósmica de Shiva totalmente bem-aventurada é repleta de reverência e 
maravilhas e está além da compreensão humana. As dualidades da noite e do dia, do prazer e da dor, 
do nascimento e da morte não têm fim. Assim como nascimento e morte são naturais, também o é a 
existência do Dharma e do Adharma (retidão e não-retidão). Quando o Dharma está em alta, Adharma 
está em declínio, e vice-versa. Os homens e mulheres são os responsáveis pela elevação ou declínio do 
Dharma e do Adharma. O homem, incapaz de perceber a divindade internamente, está sob a ilusão de 
que a divindade é diferente dele. 

O Princípio de Shiva Shakti 

Sumathi pôde, até mesmo, impedir o sol de nascer para salvar a vida de seu marido. Savitri pôde trazer 
seu marido morto de volta à vida. De onde elas obtiveram tal força? Era o poder de sua devoção e 
castidade. Quando o homem adora a Divindade com devoção e sinceridade, as qualidades divinas - 
verdade, bondade e beleza - se manifestam nele. Este poder divino brilhante e resplandecente está 
latente no homem. Quando Kamsa tentou matar sua própria irmã Devaki, o marido dela, Vasudeva, veio 
em seu auxílio. Isto foi possível por causa de seus poderes divinos inatos. Vocês não precisam fazer 
nenhum esforço especial para adquirir os poderes divinos. Eles são imanentes em vocês. Eles só se 
manifestarão quando vocês contemplarem Deus, esquecendo-se de si mesmos. 

O homem, esquecendo-se de sua própria natureza divina, pensa que Deus está separado dele e 
empreende várias práticas espirituais para O alcançar. As pessoas adoram-nO por nomes diferentes 
como Rama, Krishna, Jesus e Alá. Mas só há um poder fundamental que é a própria forma de Shiva-
Shakti. Este princípio de Shiva-Shakti é todo-imanente. Este mundo tem um nome muito significante, 
Bhavani-Shankara. Bhavani quer dizer devoção inabalável e Shankara, fé. Significa que o mundo está 
baseado nos princípios gêmeos da devoção inavalável e da fé. Bhavani e Shankara são inseparáveis, 
mutuamente dependentes e todo-imanentes. Assim, o mundo inteiro é a forma do Andrógino 
(Ardhanareswara). Baseado nisto, os termos 'Srimati' e 'Sri' são usados para se referir, respectivamente, 
à mulher e ao homem. 'Srimati' denota Bhavani e 'Sri' simboliza Shankara. Qualquer que seja o nome e a 
forma que adorem, vocês precisam ter devoção inabalável e fé. Sem estes dois, vocês não podem 
alcançar nada na vida. “Somente o devoto fervoroso pode atingir a sabedoria” (Verso em Sânscrito). 
Somente através da fé pode-se perceber a divindade interna. A divindade no homem é a combinação de 
devoção inabalável e fé. 

O mundo inteiro é uma combinação do poder da vontade, do poder da ação e do poder da sabedoria. O 
poder da vontade está relacionado à mente, o poder da ação ao corpo e o poder da sabedoria ao Atma. 
Por isso, diz-se que vocês não são uma pessoa, mas três: quem vocês pensam que são (corpo físico), 
quem os outros pensam que vocês são (corpo mental) e quem vocês realmente são (o princípio do 
Atma). Vocês são essencialmente divinos, mas estão impossibilitados de entender isto. Os Vedas 
declaram: "Com Suas mãos, pés, olhos, cabeça, boca e orelhas que permeiam tudo, Deus permeia o 
universo inteiro" (Verso em Sânscrito). Deus é a testemunha de tudo aquilo que vocês fazem. Vocês 
podem enganar qualquer pessoa, mas não Deus porque Ele sempre está em vocês e com vocês. 

Sem a graça de Bhavani-Shankara, todos os seus esforços serão fúteis. Nomes e formas não são 
importantes, pois estão sujeitos a mudança. O corpo é como uma bolha de água, a mente é como um 
macaco louco. Vocês não podem confiar neles. Mas há algo dentro que é verdadeiro e eterno. Isso é a 
Divindade. Para manifestar esta divindade latente, vocês precisam desenvolver a devoção, o que, por 
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sua vez, fortalecerá sua fé. A árvore fica maior e mais forte quando as raizes se aprofundam. 
Igualmente, a fé fica mais forte quando a devoção aumenta. Nenhum nome e nenhuma forma podem 
ajudá-los se estão faltando a fé e a devoção inabalável em vocês. 

Há um infinito poder divino latente em todos. Se vocês podem manifestá-lo, podem até impedir o sol de 
nascer, como Sumathi o fez, e podem trazer um morto de volta à vida, como Savitri pôde fazer. Quando 
manifestam o poder divino, vocês se tornam Deus. 

Experimentem a Bem-aventurança do Atma 

O Atma é todo-imanente. Para experimentar o Atma, vocês precisam ter devoção inabalável e fé. Hoje 
as pessoas rezam: “Que todos os seres do mundo sejam felizes!” (Verso em Sânscrito). Isto só será 
possível quando a devoção inabalável e a fé forem cultivadas. Alegrias e tristezas são como nuvens 
passageiras. Elas vêm e vão. Só a moralidade vem e cresce. Então, desenvolvam moralidade. Não 
aspirem por riqueza, posição e poder. Deus lhes dará tudo que vocês merecem. Desenvolvam amor por 
Deus. Este é o Sadhana mais elevado. 

Hoje as pessoas empreendem várias práticas espirituais para alcançar Deus. Mas todas elas só 
conferem satisfação mental. O sábio Narada propagou os nove caminhos da devoção – ouvir as histórias 
do Senhor (Sravanam), cantar Suas glórias (Kirtanam), contemplá-lO (Vishnusmaranam), realizar serviço 
oferecido aos pés de lótus do Senhor (Padasevanam), reverenciá-lO (Vandanam), adorá-lO (Archanam), 
ter a atitude de servidor do Senhor (Dasyam), ter amizade ao Senhor (Sneham) e realizar a auto-entrega 
ou rendição à vontade do Senhor (Atmanivedanam). Estas práticas não podem conferir alegria eterna. 
Tenham fé inabalável de que o universo é a verdadeira forma de Deus (Viswam Vishnuswarupam). 
Vishnu é a causa e o Viswam é o efeito. Estes dois são inseparáveis. 

Os Vedas declaram: "Embora imóvel, Ele é aparentemente móvel" (Verso em Sânscrito). Eis uma 
ilustração: em estado de sonho, vocês podem visitar vários lugares e alegrarem-se ou se entristecerem, 
mas, na realidade, seu corpo permanece fixo na cama, imóvel. Assim, tudo aquilo que você vê e 
experimenta neste mundo é apenas um sonho. Só o Atma é verdadeiro e eterno. O Atma é permanente 
e o mundo é mutável. A vida humana é a união do permanente e do mutável. 

“O nascimento humano é o mais raro entre todas os seres” (Verso em Sânscrito). Nem todos os seres 
são afortunados para conseguir um nascimento humano. Nem todos os seres humanos têm a 
experiência da Divindade. Algumas pessoas empreendem práticas espirituais, como adoração de ídolos, 
para alcançar a Divindade. Gradualmente, a pessoa deveria direcioonar sua visão para dentro e 
experimentar a unicidade do Atma. 

Não é tão importante o quanto vocês amam Deus, o mais importante é o quanto Deus ama vocês. Deus 
é a encarnação de Sat-Chit-Ananda. Sat significa o que é eterno. Chit é a consciência total. Quando 
água e açúcar são misturados, obtém-se uma calda. Igualmente, a combinação de Sat e Chit resulta em 
Ananda (bem-aventurança). A bem-aventurança que vocês experimentam a partir de prazeres 
mundanos é momentânea. Vocês só alcançarão a verdadeira e eterna bem-aventurança, quando 
olharem para dentro e experimentarem o Atma. Ele não tem forma, mas está repleto de bem-
aventurança. 

Manifestações do Amor Divino! 

Vocês devem experimetar a bem-aventurança eterna do Atma. “Na hora do nascimento, o homem não 
tem nenhuma guirlanda de jóias preciosas ao redor de seu pescoço, mas definitivamente ele tem uma 

guirlanda pesada, uma guirlanda composta dos resultados de ações passadas, sejam boas ou ruins”  

(Poema em Télugo). 

Adorem a Mãe Como Deus 

Os Vedas declaram: "Adorem a mãe e o pai como Deus". Certa vez, Ashok Singhal, o Secretário-Geral 
de Vishwa Hindu Parishad veio a mim com um pedido: "Amavelmente deixe-nos saber o local de 
nascimento de Rama para que possamos construir um templo lá". Eu respondi: "O verdadeiro local de 
nascimento de Rama é o útero de Kausalya". O útero da mãe é o local de nascimento de cada um e de 
todos, seja um cidadão comum ou o próprio Avatar. Então, adorem a mãe como Deus. Preservem o 
nome dela e a respeitem. 
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Hoje é dia 19 de novembro. Este dia só é celebrado como Dia das Mulheres para lembrá-los da 
importância da mãe. Vocês deveriam se comportar de acordo com os desejos de sua mãe. Não a 
desobedeçam. Chaitanya, o grande devoto de Senhor Krishna, casou-se com Lakshmi devido à 
insistência da mãe dele, embora não fosse a favor do matrimônio. Mas como o destino determinava, 
Lakshmi faleceu logo após o matrimônio. Sachidevi, a mãe dele, sentiu-se muito triste por tê-lo casado 
contra sua vontade. Chaitanya lhe disse: "Isto é o que acontece quando a pessoa vai contra as ordens 
da sua consciência". Assim, se vocês sentem que estão fazendo algo correto, então tentem convencer 
sua mãe, mas nunca firam os sentimentos dela. 

Vocês podem estar sob a noção equivocada de que as mulheres são fracas física e mentalmente. Mas, 
de fato, elas são mais fortes que os homens. No épico Mahabharata, há uma história de uma rainha, 
Pramila, que quis casar-se com Arjuna. Mas Arjuna não queria o matrimônio. Pramila enviou seu 
comandante supremo Malayavathi para capturar Arjuna. Malayavathi empreendeu uma batalha feroz 
com Arjuna e, finalmente, capturou-o e trouxe-o à presença de Pramila. Ela lhe pediu que se casasse 
com ela, mas Arjuna recusou-se a casar até mesmo se isto lhe custasse a vida. Pramila era uma grande 
devota do Senhor Krishna, como também o era Arjuna. Ambos rezaram fervorosamente. Krishna, sendo 
o diretor do drama cósmico, tinha o seu próprio plano principal. Ele apareceu lá, chamou Pramila e 
Arjuna para Seu lado, reuniu suas mãos, cantou os mantras e solenizou o matrimônio. 

Deus pode fazer qualquer coisa e tudo. Ele pode transformar terra em céu e céu em terra. Mas, falta ao 
homem devoção e fé em Deus. Ele tem fé em assuntos mundanos, não na espiritualidade. Não há nada 
superior à devoção (Bhakti). Na palavra 'Bhakti', a sílaba 'Bha' representa brilho e luminosidade e 'kti' 
significa aquilo que atrai. De Bhakti, obtém-se o poder (Shakti) para corpo, mente e espírito. Por 
intermédio desta devoção e poder, vocês são imersos no apego (Rakti) a Deus e desenvolvem o 
desapego (Virakti) do mundo. Então, Deus confere a vocês o alimento (Bhukti) e também a liberação 
(Mukti). Assim, o homem tem que viajar da devoção à liberação. Como lhes falei ontem, a vida humana é 
uma jornada do 'Eu' para o 'Nós'. Para ir a Tirupati, Varanasi, Gaya e Prayag, vocês podem ter que 
sofrer bastante e viajar distâncias longas. Mas a jornada do 'Eu' para o 'Nós' é muito curta no sentido de 
que vocês têm que se desapegar do corpo e desenvolver apego ao Ser Interior. Para isto, a graça da 
mãe é absolutamente essencial. 

Quando Abhimanyu estava no útero de sua mãe Subhadra, Arjuna costumava contar a ela muitas 
histórias. Um dia Arjuna estava lhe explicando as complexidades e nuances envolvidas em entrar em 
Padmavyuha (uma formação militar na forma de um lótus). Antes que pudesse explicar a ela como sair 
do Padmavyuha, o Senhor Krishna, o supremo diretor do drama cósmico, entrou na cena. Deus vem 
quando quer que a necessidade surja e encena seu papel adequadamente. Krishna perguntou a Arjuna: 
"Que engano você está cometendo? Não é Subhadra, mas a criança no útero dela que tem escutado 
você o tempo todo. Onde está a necessidade de você ensinar a criança sobre Padmavyuha?" Ele levou 
Arjuna embora. 

Mais tarde na batalha de Kurukshetra, Abhimanyu perdeu sua vida em Padmavyuha, pois não soube 
como sair da formação. Por que Krishna fez isto? Porque Abhimanyu tinha que atingir o céu dos heróis 
(Veera Swarga). De fato, quando os Kauravas desafiaram Abhimanyu para entrar em Padmavyuha, ele 
veio à sua mãe, Subhadra, e pediu sua permissão e bênçãos. Subhadra se esforçou ao máximo para 
dissuadi-lo de ir para o campo de batalha. Ela disse: "Meu querido filho, não é uma tarefa comum entrar 
em Padmavyuha e sair dela. Além disso, sua esposa está grávida e seu tio Krishna e seu pai Arjuna não 
estão aqui. Assim, desista da idéia de ir para o campo de batalha”. Mas Abhimanyu não prestou atenção 
ao conselho dela. Ele disse, "Mãe, eu sou um Kshatriya de nascença. Não há insulto maior para um 
Kshatriya do que não aceitar um desafio proposto pelos inimigos. De fato, você deveria me encorajar e 
entusiasmar para eu lutar e derrotar os inimigos. Não é adequado de sua parte me desencorajar de ir 
para a guerra". Abhimanyu sabia que estava fazendo o correto, mas não entendeu o amor de sua mãe. 
Ele perdeu a vida porque foi para o campo de batalha contra os desejos de sua mãe. 

A Graça Divina e o Esforço Humano 

Não há nada maior que o amor de mãe. As palavras de uma mãe são sempre doces. Às vezes ela pode 
usar palavras severas, mas são só para corrigi-los, não para os ferir. Pode haver um filho mau, mas 
nunca pode haver uma mãe má neste mundo. O dia das mães é celebrado somente para lhes fazer 
entender o valor do amor de mãe e a preocupação dela com vocês. Entre mãe, pai, professor e Deus, à 
mãe é conferida a prioridade mais elevada. A juventude moderna não cuida da mãe. Eles pensam que 
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são extremamente educados e que a mãe não sabe nada. É um grande engano pensar assim. Nunca 
desprezem suas mães. Mesmo a mãe não deveria compelir seus filhos para ceder aos desejos dela. 
Através do amor e da sinceridade, ela deveria pôr seus filhos no caminho adequado. Ela deve aspirar 
que seus filhos sejam bons, eles não precisam ser importantes. 

Rama era bom, enquanto Ravana era importante. Rama pôs em prática tudo que tinha estudado e, 
assim, adquiriu um bom nome. Mas Ravana estava imerso em ignorância, pois não praticou tudo aquilo 
que tinha estudado. Como resultado, não adquiriu um bom nome. O homem precisa ter medo do pecado 
e amar a Deus para ganhar um bom nome. Como o homem perdeu o medo do pecado e o amor por 
Deus, a natureza humana está em declínio. Esta é a causa da agitação no mundo hoje. 

Manifestações do Amor Divino! 

Deus é Ganalola e Ganapriya (aquele que é atraído pela música). Poemas e orações não atraem Deus 
tanto quanto canções entoadas com devoção. Todos escutaram ao cantar melodioso de M.S. 
Subbalakshmi. Ela ganhou o título Gana Kokila. Eu também a vi representar o papel de Meera, quando 
era muito jovem. 

Muitos artistas ganharam nome e fama com a dança. Uday Shankar era um dançarino tão grandioso que 
era difícil ver seus dois pés no solo enquanto ele dançava. Sua esposa, nora e outros discípulos vieram 
aqui e estarão representando um programa de dança amanhã. Estas belas artes não podem ser 
dominadas só pela prática. A divina graça também é muito essencial. O negativo e o positivo são 
essenciais para a corrente fluir. Igualmente, o esforço humano e a Graça Divina devem vir juntos para se 
alcançar sucesso. 

Estudantes! Rapazes e Moças! 

Deus responde de acordo com seus sentimentos. Assim, não mantenham pensamentos negativos. Só 
um pavão sai do ovo de um pavão, mesmo se o ovo for chocado por uma galinha. Um diamante não 
perde seu valor ou brilho nem se cair no esterco. Igualmente, as pessoas boas sempre ganharão um 
bom nome onde quer que estejam. Ego, ódio e raiva são os piores inimigos do homem. Vocês podem 
mostrar um pouco de raiva com alguém para colocá-lo no caminho certo, mas nunca odeiem ninguém. 
Nunca dêem espaço para a raiva e para o ego. 

O Homem Sem Amor é um Demônio 

Eu estou mostrando a vocês, pelo Meu exemplo, tudo aquilo que prego. Algumas pessoas sentem que 
Swami não fala com elas porque Swami as odeia ou está bravo com elas. Isto não é nada mais que a 
imaginação delas e a consciência pesada. Eu não odeio ninguém. Para os colocar no caminho certo, 
algumas vezes, posso fingir estar bravo com vocês. Mas, na realidade, não tenho qualquer raiva ou ódio 
de ninguém. 

Algumas pessoas prestam serviço nas aldeias com a expectativa de que eu deveria satisfazer todos os 
seus desejos. Isto é o bastante para Me agradar? Abandonem todos os desejos e purifiquem seus 
corações. Então lhes concederei tudo que necessitam, sem pedirem. Como podem esperar resultados 
positivos sem abandonar os pensamentos negativos? Preencham seus corações de pensamentos 
positivos. Preencham-no com amor. Então todos seus pensamentos, palavras e ações serão inundados 
com amor. 

Manifestações do Amor Divino! 

Nunca esqueçam do amor de suas mães e sob todas as circunstâncias façam-nas felizes. Eu só estou 
contente com vocês quando fazem suas mães felizes. Como Uma Bharati mostrou, façam esforços para 
entender a unidade de tudo. Se pensam que estão separados uns dos outros, então haverá espaço para 
ódio. Percebam que eu e você somos um. Os corpos podem ser diferentes, mas vocês são ligados pelo 
mesmo princípio de amor. Da mesma maneira que a mãe os ama, vocês devem amar a todos. Todos 
são os filhos da Mãe Universal. Todos são irmãos e irmãs. Vocês não deveriam ter nenhuma diferença. 
O sol é um e o mesmo para todos os mundos. Assim como o sol é refletido em um tanque com água, em 
um rio e em um oceano, a mesma Divindade é refletida, igualmente, nos corações de um e de todos. "A 
verdade é uma, mas os eruditos se referem a ela por nomes diferentes" (Verso em Sânscrito). É um 
engano dizer que vocês gostam só de Rama ou Krishna, Shiva ou Sai Baba. Só há um Deus e Ele é 
onipresente. Não odeiem outras religiões. Um hindu deveria se tornar um hindu melhor, um cristão, um 
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cristão melhor e um muçulmano, um muçulmano melhor. Alguém sem amor não pode ser chamado de 
muçulmano, hindu, cristão ou Sikh. De fato, ele é realmente um demônio nesta terra. Só esses sem amor 
dão espaço a diferenças baseadas na religião. Vocês só encontrarão a unidade de todas as religiões 
quando preencherem seus corações com amor. 

A cultura da Índia tem dado importância extrema à mãe. A pessoa se refere a seu próprio país como 
terra-mãe, não como terra-pai. O senhor Rama declarou: "A mãe e a mãe-terra são mais importantes até 
mesmo que o céu" (Verso em Sânscrito). A pátria é a mãe e a cultura, o pai. Nunca esqueçam de seu 
país e de sua cultura. Desde tempos antigos, a cultura da Índia tem propagado a mensagem de paz e 
amor com o lema: “Que todos os seres do mundo sejam felizes!” (Verso em Sânscrito). Vocês têm que 
promover esta cultura sagrada. 

Vocês podem adorar a Deus com qualquer nome e forma que gostem, mas entendam a Verdade de que 
Deus é Um e somente Um. 

Bhagavan concluiu seu Discurso com o Bhajan, " Hari Bhajana Bina Sukha Santhi Nahi... 

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 42 - Número 12 - 12/1999 


