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AS MULHERES SÃO A PERSONIFICAÇÃO DAS VIRTUDES 
Data: 11/08/00 – Ocasião: Ritual de Varalakshmi - Local: Prasanthi Nilayam 

Esta terra da Índia deu à luz muitas mulheres nobres como Savitri, que trouxe seu marido morto de volta 
à vida; Chandramati que extinguiu o fogo selvagem com o poder da verdade; Sita que provou sua 
castidade saindo do fogo ardente incólume, e Damayanti que reduziu a cinzas um caçador mal-

intencionado com o poder de sua castidade. Por causa de tais mulheres de caráter, a Índia alcançou a 
reputação de ser a terra da abundância, da prosperidade e da riqueza. Entre as práticas sagradas 

(Vratas) da Índia, o Ritual de Varalakshmi tem suprema importância. 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino!  

Desde tempos imemoriais, a Índia tem desfrutado paz e prosperidade por causa dos homens e mulheres 
de caráter. A Índia sempre conferiu a posição mais elevada à mãe. O chefe dos sacerdotes também fez 
uma menção disto pela manhã durante o Ritual de Varalakshmi (ritual da deusa Lakshmi da riqueza).  

Glória das Mulheres Indianas  

Há uma lenda de que uma vez Parvati perguntou para Eswara (Shiva) se havia uma forma de garantir 
auspiciosidade, bem-estar e prosperidade às mulheres. Ela desejou que toda mulher devia ter uma vida 
longa, feliz e saudável com seu marido, filhos, netos, amigos e parentes. Eswara estava contente com a 
oração de Parvati e lhe falou sobre o Ritual de Varalakshmi que conferiria a todas as mulheres o que 
quer que elas pudessem pedir. Este ritual específico é um benefício para todas as mulheres. Mulheres 
sempre se esforçam pelo bem-estar de suas famílias. Elas sempre aspiram por igualdade, integridade, 
unidade e fraternidade. Elas sempre falam a verdade, seus corações estão repletos de paz e suas ações 
são íntegras. As mulheres, sendo os receptáculos das oito formas de riqueza, conferem prosperidade e 
auspiciosidade à família, à sociedade e ao mundo em geral.  

Vocês devem ter ouvido a história de Savitri que, com o poder de seu caráter, superou muitos obstáculos 
para trazer seu marido morto de volta à vida. Até mesmo nesta Era de Kali, a oração das esposas 
protege seus maridos em tempos de perigo. Muitas mulheres no passado realizaram o Ritual de 
Varalakshmi com devoção e sinceridade e se tornaram os receptáculos da graça da Deusa Lakshmi 
(consorte de Vishnu e deusa da riqueza).  

Sita saiu do fogo ardente incólume quando Rama pediu que ela passasse pelo teste do fogo para provar 
sua castidade, pois Ravana a havia mantido prisioneira durante dez meses em Lanka. Embora Rama, 
sendo onisciente, não tivesse nenhuma dúvida relativa à castidade de Sita, Ele só o fez para dispersar 
as dúvidas da mente do povo. As pessoas mal-intencionadas são como corvos. Elas estão cheias de 
dúvidas e noções preconcebidas. Mas o cuco deixará de cantar só porque os corvos estão gralhando? 
Igualmente, as mulheres de nobreza e caráter são pouco perturbadas pela crítica das pessoas mal-
intencionadas. Elas não dão guarida a qualquer dúvida. Elas seguem suas consciências e aderem à 
verdade e à retidão. Este é o ensinamento da cultura da Índia: "Falem a verdade e sigam a retidão" 
(Verso em Sânscrito).  

Todos vocês conhecem a história de Anasuya (a esposa do sábio Atri). Ela foi colocada sob teste pelo 
próprio Deus. Brahma, Vishnu e Maheswara foram até ela disfarçados e pediram esmolas dizendo: 
"Mãe, nos dê esmolas". Quando ela estava prestes a servir-lhes comida, eles disseram que só 
aceitariam se ela os servisse nua. Imediatamente, ela os transformou em três crianças e os alimentou de 
acordo com o desejo deles. Ela pôde transformar até mesmo Brahma, Vishnu e Maheswara em bebês e 
brincou com eles por causa da pureza de seu coração e o poder de sua castidade. No final da história, 
Saraswati, Lakshmi e Parvati, esposas de Brahma, Vishnu e Maheswara, a imploraram que seus 
maridos pudessem ser devolvidos a elas. Anasuya, sendo compassiva, aquiesceu ao pedido delas. A 
Trindade abençoou Atri e Anasuya, dizendo que eles nasceriam na forma de Dattatreya. O nome 
Dattatreya significa aquele que é adotado pelo sábio Atri.  

Sumati também era uma mulher casta. Ela tinha o coração puro e era totalmente abnegada. Um dia, um 
sábio amaldiçoou seu marido, dizendo que ele morreria imediatamente depois do amanhecer no dia 
seguinte. Ela rezou a Deus com toda a sinceridade e pureza. Só a oração pode expiar o pecado do 
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homem e salvá-lo da maldição. Sumati disse: "Se meus pensamentos são puros e verdadeiros, não 
deixe haver amanhecer". Como resultado, não houve amanhecer e o mundo inteiro foi envolvido pela 
escuridão. Este é o poder das mulheres de castidade. Todos os semideuses e sábios vieram a Sumati e 
disseram: "Mãe, é adequado de sua parte mergulhar o mundo inteiro em escuridão por causa de seu 
marido?" Sumati respondeu: "Sem meu marido, o mundo não tem valor para mim". Só quando os 
semideuses garantiram a segurança de seu marido, ela permitiu que o sol nascesse. Assim, desde 
tempos antigos, as mulheres da Índia levaram vidas exemplares e provaram para o mundo o poder da 
castidade. Não só nas eras passadas, mas até mesmo nesta Era de Kali, há muitas mulheres que estão 
levando vidas exemplares.  

Os Rituais Conferem Benefícios  

Desde tempos antigos, as mulheres da Índia sustentaram a dignidade e a honra da família e da 
comunidade em geral. A adoração da deusa Varalakshmi angariou para elas Sua graça e elas puderam 
alcançar tudo isto. Varalakshmi concede todos os benefícios pelos quais as mulheres rezam. Ela confere 
às mulheres todos os oito tipos de riqueza. Mulheres nobres como Savitri, Damayanti, Chandramati e 
Sumati realizaram tarefas grandiosas devido à graça de Varalakshmi. A adoração de Varalakshmi 
confere riqueza, prosperidade e bem-aventuranças. Mas, devido ao efeito da era moderna, as pessoas 
não executam tais práticas sagradas. É por isso que as casas onde elas vivem perderam a pureza e a 
santidade. Na Índia, há um provérbio: "Você pode julgar uma dona de casa olhando para a casa". 
Naqueles tempos, considerava-se que a dona de casa era Grihalakshmi (deusa do lar). Elas mantinham 
suas casas muito sagradas e limpas. Isto refletia sua pureza.  

Hoje, a comida que vocês comem, a água que vocês bebem e o ar que vocês respiram estão poluídos. 
O homem se tornou altamente poluído, pois ele encheu sua mente de sentimentos negativos que não 
são nada mais que desejos mundanos. Sem dúvida, pode-se ter desejos, mas eles devem estar sob 
certos limites. As letras que vocês escrevem serão azuis quando a caneta estiver com tinta azul e 
vermelhas quando ela estiver com tinta vermelha. Igualmente, tudo aquilo que vocês vêem, ouvem e 
falam ficará negativo quando seu coração estiver repleto de sentimentos negativos. Então, em primeiro 
lugar, encha seu coração de amor. Então, tudo aquilo que você ver, ouvir, disser e fizer será impregnado 
com amor. "O mundo inteiro está permeado com amor" (Verso em Sânscrito) Então, vocês encontrarão 
amor no mundo inteiro. "Como é o sentimento, assim é o resultado" (Verso em Sânscrito). Hoje o 
coração humano se tornou uma guarida de qualidades más como raiva, ódio, ganância, inveja, pompa e 
ostentação. Só o amor pode afastar estas qualidades negativas. Desejo, raiva, ganância, ciúmes etc., 
surgem a partir do apego ao corpo e de hábitos de alimentação impróprios. Assim, tem-se que controlar 
o apego ao corpo e os desejos. É dito: "Menos bagagem mais conforto, faz da viagem um prazer". Para 
ter uma viagem confortável na vida, reduzam a bagagem de desejos. Pode-se ter apego ao corpo até 
certo ponto, porque a viagem da vida é empreendida com a ajuda do corpo. Quando se estiver 
convivendo com a família e os amigos, não é possível abandonar o apego ao corpo totalmente. Mas a 
pessoa deve levar uma vida sagrada com os nobres sentimentos de 'Lokah Samasthah Sukhino 
Bhavantu' (que o mundo inteiro seja feliz).  

Todos os poderes que vocês encontram no mundo externo estão presentes no homem. O próprio corpo 
humano é um gerador de eletricidade. A mente humana pode ser comparada a uma televisão e o 
coração a um rádio. Quando um programa particular estiver sendo transmitido pela estação de rádio de 
Nova Délhi, vocês podem ouvi-lo simultaneamente sintonizando seu rádio na freqüência apropriada. 
Hoje nós temos rádios, mas naqueles dias, as pessoas consideravam seus corações como rádios. 
Então, tornem seus corações puros e sagrados. Tudo que vocês vêem no mundo externo pode ser 
visualizado na tela de sua mente. Assim, a própria mente é uma televisão. Todos os poderes estão 
latentes no homem. Tudo que vocês vêem fora do ser humano não é nada mais que o reflexo do ser 
interno. Tudo está relacionado ao princípio da reação, reflexo e ressonância. Quando vocês criticam ou 
tratam mal alguém, isto significa que estão vendo o reflexo de seus sentimentos ruins nele. O bom e o 
ruim surgem de dentro, eles não estão do lado de fora.  

Vocês só podem ver seu reflexo no espelho quando o fundo dele está coberto com uma substância 
química. Seu coração pode ser comparado a um espelho. Ele deve ser coberto pela substância química 
do amor. Só então vocês podem ver seu Ser Verdadeiro nele. O Vedanta declarou: "Ele próprio é 
doçura" (Verso em Sânscrito). Eis um exemplo: quando água e açúcar são misturados, obtém-se um 
melado. O açúcar e a água se tornam inseparáveis. Da mesma forma que o açúcar está presente em 
toda gota do melado, Deus está presente na criação inteira. Eswara revelou o segredo do Ritual de 
Varalakshmi a Parvati para dar paz e prosperidade a todas as mulheres. A realização deste ritual é fácil, 
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embora ele tenha o poder de trazer grandes benefícios. Todos vocês são afortunados por terem 
executado este ritual em um lugar santificado pela Presença Divina. Estas práticas têm seu efeito 
desejado se vocês as realizam da maneira prescrita com pureza de coração.  

Uma folha de betel sozinha não pode fazer uma Pan. Ela tem que ser misturada com uma quantidade 
apropriada de noz de betel e lima, antes de se tornar uma Pan. A folha de betel é verde, a noz de betel é 
marrom e a lima é branca. Quando misturadas nas proporções corretas elas formam a cor vermelha. A 
lima dá gosto à Pan, mas, se usada em excesso, queimará a língua. É por isso que se diz: "Nada de 
bom advém sem respeito às regras" (Verso em Sânscrito). A temperatura normal do corpo é de 36ºC. A 
febre começa quando a temperatura ultrapassa este limite. Da mesma forma, a pressão sanguínea 
normal é 12/8. Quando ela passa de, digamos 15/9, ela se torna perigosa. Similarmente, tudo deve estar 
sob certos limites. Suas palavras e ações também devem estar dentro de certos limites. Ajam de acordo 
com sua capacidade. Antes de realizar alguma atividade, investiguem onde, quando e como ela tem que 
ser feita. Se vocês não aderirem a tal disciplina, vocês estarão atraindo problemas.  

Todas as práticas espirituais só trarão bons resultados quando forem executadas com pureza de 
coração e mente estável. Se tiverem a graça de Deus, não há nada que não possam realizar neste 
mundo. Quando Deus pode trazer um morto de volta à vida, pode haver qualquer coisa impossível para 
Ele? Ele pode transformar céu em terra e terra em céu, mas vocês devem rezar com pureza de coração 
para atingir Sua graça. Não induljam em fofocas. Como podem esperar que Deus satisfaça seus desejos 
se falam mal dos outros?  

O Dharma Forma a Base do Mundo  

Manifestações do Amor Divino!  

Nossos ancestrais executaram estes rituais com sentimentos sagrados. Mas hoje as pessoas perderam 
a fé em tais rituais sagrados. Eles têm fé em coisas que são passageiras e efêmeras. Em primeiro lugar, 
o homem deve transformar seu coração. Ele deve ter a fé inabalável de que Deus é o morador interno do 
coração (Hridayavasi). "O corpo é o templo e Deus é o morador interno" (Verso em Sânscrito). 
Respeitem e reverenciem todos os corpos como templos de Deus. Então, o mundo fiará livre de todos os 
conflitos. Hoje, como o egoísmo e o interesse pessoal estão em voga, o mundo está atado por 
dificuldades e conturbações. Para se libertar dos conflitos, o homem deve cultivar valores morais, 
realizar ações íntegras e amar a todos.  

A vida humana é uma combinação de moralidade, espiritualidade e retidão. Hoje, o mundo inteiro está 
centrado no dinheiro. Eu lhes falo freqüentemente: "Dinheiro vem e vai, moralidade vem e cresce". 
Dinheiro é como uma nuvem passageira. Sem dúvida, o dinheiro é necessário para prover seu sustento 
neste mundo. Mas ele não é o todo e a meta total da vida. As pessoas antigamente acreditavam que: "O 
Dharma forma a base do mundo" (Verso em Sânscrito). Agora as pessoas consideram que "A riqueza 
(dhana) forma a base do mundo". Entendam que só o Dharma lhes conferirá paz e bem-aventuranças. 
Só o Dharma lhes protegerá.  

Durante a batalha de Kurukshetra, Bhishma era o comandante supremo do exército dos Kauravas. Um 
dia, Duryodhana e Dussassana o provocaram dizendo: "Ó grande ancestral, você parece estar muito 
inativo estes dias. Como resultado, nossos inimigos estão ganhando força. Está na hora de você eliminar 
sua estagnação e mostrar sua coragem". Provocado desta maneira por Duryodhana e Dussassana, 
Bhishma prometeu que mataria todos os Pandavas antes do pôr-do-sol do dia seguinte. Draupadi ficou 
intensamente perturbada quando soube disto. Ela era uma grande devota e uma mulher de castidade. 
Nesta Era de Kali, as pessoas desejam saber como Draupadi, que teve cinco maridos, poderia ser 
chamada de casta (Pathivrata). Quem são os cinco maridos? Eles não representam os corpos físicos. 
Neste caso, cinco maridos simbolizam cinco elementos e cinco princípios de vida. Draupadi caiu aos pés 
de Krishna e implorou que Ele deveria proteger os Pandavas. Krishna disse: "Siga Meu comando, eu 
certamente protegerei seus maridos". Draupadi disse: "Krishna, quem mais posso seguir que não seja 
Você. Você é tudo para nós".  

Era noite. Como a guerra havia cessado durante o dia1, todos estavam descansando nas suas 
respectivas barracas. Bhishma estava se sentindo muito deprimido. "Eu jurei que matarei os Pandavas 

                                                 
1 De acordo com as regras védicas, os combates só ocorriam durante o dia. 
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amanhã. Mas como poderei matar aqueles que são nobres e virtuosos e dos quais cuidei com minhas 
próprias mãos todos estes anos? Foi a comida dos Kauravas que deteriorou minha cabeça (mente)". 
Pensando assim, Bhishma andava de um lado para outro na sua barraca. Krishna sentia a situação difícil 
de Bhishma. Ele sempre planeja de acordo com o tempo, lugar e situação. O seu plano é de mestre. Ele 
disse a Draupadi para segui-Lo.  

Como não existia eletricidade naqueles dias, havia apenas lamparinas pequenas que queimavam em 
cada barraca. Depois de caminhar uma certa distância, Krishna pediu que ela tirasse as sandálias, pois 
estavam fazendo muito barulho. Draupadi obedeceu ao comando de Krishna implicitamente. Krishna 
embrulhou as sandálias dela imediatamente no seu manto e as levou com Ele. Uma vez que eles 
alcançaram a barraca de Bhishma, Ele disse para Draupadi se apressar e cair imediatamente aos pés 
dele. Draupadi fez desta forma. Ouvindo o tinido das pulseiras, Bhishma concluiu que era uma mulher 
casada e como era seu costume, a abençoou dizendo: "Possam você e seu marido ter uma longa vida". 
Depois de proferir esta bênção, notou Bhishma, para sua grande surpresa, que era Draupadi, cujos 
maridos ele havia jurado matar no dia seguinte. Enquanto isso, Krishna entrou na cena. Bhishma 
percebeu que era o plano de mestre de Krishna. Ele exaltou Krishna dizendo: "Ó Senhor, ninguém pode 
descrever seus Lilas (jogos divinos). Eles são os mais maravilhosos e sagrados em todos os três 
mundos".  

Krishna contou para Bhishma que Ele tinha vindo em auxílio a Draupadi, pois ela era muito virtuosa. 
Qual era o segredo da grandeza de Draupadi?  

"Draupadi sempre estava contente com o que tinha. Ela era sempre obediente aos seus maridos e 
sempre encontrava tempo para servi-los. Não há nenhuma mulher maior que Draupadi". 

(Poema em Télugo) 

Hoje são conferidos vários títulos às pessoas como Padmashri, Padma Vibhushan etc. Mas os títulos 
conferidos às mulheres como, Grihalakshmi, Illalu, Dharmapathni, Ardhangi etc., são muito elevados e 
sagrados. Como podem mulheres com tão elevados títulos por suas qualidades serem inferiores aos 
homens? Mas, infelizmente, hoje os homens desprezam as mulheres e as tratam como meras 
empregadas. Este é um grande erro. Quanto mais vocês respeitam as mulheres, mais vocês serão 
respeitados.  

O Poder Destrutivo da Raiva  

Vocês devem cuidar para que as mulheres não derramem lágrimas. Caso contrário, a família enfrentará 
sofrimentos. Um espinho pode ser removido do pé, mas uma palavra severa que feriu o coração, não 
pode ser levada de volta. Assim, nunca usem palavras severas. Falem doce e suavemente. O marido 
tem o direito de mostrar os erros de sua esposa, mas não tem nenhum direito de usar palavras severas e 
ferir os sentimentos dela. Vocês não podem agradar sempre, mas podem sempre falar de forma 
agradável. A família só alcançará paz e prosperidade uma vez que vocês observem estes princípios. 
Normalmente, os homens têm mais o elemento de raiva neles do que as mulheres. Uma vez que vocês 
se irritam, a energia que adquiriram do alimento consumido por mais de três meses será destruída. Não 
somente isto, o sangue é aquecido e leva quase três meses para esfriar. Sendo este o caso, imagine 
qual será seu destino se perderem a paciência regularmente.  

A história de Jarasandha dá um amplo testemunho disto. Muitas vezes Krishna o desafiava para uma 
batalha. Entretanto, quando Jarasandha vinha com ferocidade, Krishna se retirava do campo de batalha. 
Vendo isto acontecer repetidamente, Krishna foi questionado sobre o motivo de seu estranho 
comportamento. Então Krishna respondeu: "Não fiquem sob a noção equivocada de que me retiro do 
campo de batalha por medo. Eu posso matá-lo num instante, mas este não é o momento certo. 
Despertando a raiva dele de tempos em tempos, Eu estou drenando toda a sua força". Gradualmente, 
Jarasandha ficou muito fraco e, finalmente, encontrou sua destruição. Krishna nunca considerou um 
insulto se retirar do campo de batalha porque Ele estava agindo de acordo com seu próprio plano de 
mestre. Ele adotou este método para conquistar seu inimigo e ensinar uma importante lição. Todos os 
planos de Deus são para o bem-estar dos outros. Ele não faz nada para Si mesmo. Deus sempre faz só 
o que é bom, o que pode parecer ruim para algumas pessoas. O engano reside na visão delas, não na 
criação de Deus. O que quer que Deus faça, é sempre para ajudar e desenvolver sua santidade.  
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As Mulheres são Dotadas com Mais Poderes  

Eswara revelou o sagrado Ritual de Varalakshmia Parvati, de forma que as futuras gerações poderiam 
executar este ritual e obter os benefícios dele. O chefe dos sacerdotes enumerou os benefícios que este 
ritual confere. Quando uma mulher executa o Ritual de Varalakshmi, ela consegue a bênção de que 
podem viver muito tempo com abundância e prosperidade como Sumangali (a mulher cujo marido está 
vivo) com seus filhos e netos. Varalakshmi protege sete gerações passadas e sete gerações futuras. 
Mulheres nobres como Savitri e Anasuya desfrutaram paz e prosperidade executando este ritual 
sagrado. O propósito do Ritual de Varalakshmi é expiar seus pecados, desenvolver santidade e, 
finalmente, conduzir à Divindade. A cultura da Índia considera a palavra Matha (Mãe) como a mais 
sagrada. Em tempos de sofrimento, a pessoa naturalmente clama 'Amma' (mãe), não 'Appa' (pai). A 
palavra Amma é mais gentil e tranqüilizadora. Ela dá imensa força. A primeira palavra que a criança 
profere é Amma ou Ma. É por isso que a cultura da Índia conferiu o lugar mais elevado à mãe, antes do 
pai, professor e Deus. Ninguém lhes ama tanto quanto sua mãe. O amor de mãe desafia toda a 
descrição. Varalakshmi é exaltada como Lokamatha (Mãe Divina). Ela é a mãe do mundo. Todos são 
seus filhos. É por isso que os Vedas chamam os seres humanos de filhos da imortalidade (Amrutasya 
Putrah).  

Estudantes!  

Quando vocês perdem o amor e afeição de suas mães, suas vidas perderão o rumo como um barco à 
deriva. A mãe é a origem de toda a sua força. Então, respeitem suas mães e sejam obedientes a elas. 
Se sua mãe estiver satisfeita com vocês, o mundo inteiro estará satisfeito com vocês. Se a mãe não 
estiver contente com vocês, vocês perderão o valor aos olhos do mundo. Não estejam orgulhosos de sua 
juventude, beleza e poderes físicos. Percebam que muito em breve vocês terão que chegar à velhice. Se 
negligenciarem seus pais agora, seus filhos os negligenciarão.  

O Ritual de Varalakshmi é realizado por mulheres. Os homens não devem desencorajá-las de executar 
este ritual sagrado. Eles deveriam prover todo o apoio necessário. Este ritual não é benéfico só para as 
mulheres, mas também para os homens, pois as mulheres rezam pelo bem-estar e vida longa de seus 
maridos. Os homens não devem se comportar de um modo arrogante com as mulheres pensando que 
são mais fortes e poderosos. Verdadeiramente falando, as mulheres são mais poderosas que os 
homens. As escrituras declaram que os homens têm apenas três poderes, enquanto as mulheres têm 
cinco. As mulheres estão prontas a sacrificar até mesmo suas vidas por causa de seus maridos. Savitri 
estava pronta a abandonar sua vida por causa de seu marido. Mas nós achamos tal espírito de sacrifício 
nos homens? Se suas esposas morrem, eles estão prontos para casarem novamente. Mas as mulheres 
não são assim. Elas são o repositório das cinco virtudes do respeito, dignidade, sacrifício, contentamento 
e prosperidade. Por outro lado, os homens são inclinados aos males da raiva, da teimosia e da tolice. As 
mulheres são a personificação das virtudes e da nobreza. Os nomes dos casais divinos como Lakshmi 
Narayana, Radha Krishna e Parvati Parameswara indicam que é dada prioridade às mulheres em 
relação aos homens. É por isto que até em convites, as pessoas escrevem para Srimati e para Sri (Sra. 
e Sr.) e não de outro modo2. Prakriti simboliza o aspecto feminino de Deus. Prakriti e Purusha são 
inseparáveis. Como as mulheres são as personificações de Lakshmi (deusa de riqueza), o mundo só 
alcançará a prosperidade quando elas forem respeitadas. Assim, os homens têm que tratar as mulheres 
com respeito e, então, serão respeitados em troca. Vocês mesmos podem ver isto, onde há mulheres de 
caráter, vocês encontram toda a prosperidade. Todos vocês sabem que muitos países sofreram 
destruição durante as guerras mundiais. Foi inteiramente devido à presença de mulheres virtuosas que a 
Índia permaneceu sã e salva. A Índia deve sua grandeza e glória a suas mulheres. Então, respeitem as 
mulheres e as façam felizes.  

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o Bhajan: "Prema Mudita Manase Kaho"  

Publicação Original: Sanathana Sarathi - Vol. 43 - Número 9 - 9/2000  

                                                 
2 Bhagavan está se referindo aos hábitos culturais da Índia.  


