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Satsang Sri Swami Vishwananda

Pergunta e resposta do Guruji (Satsang de 1 de agosto de 2015) 

Pergunta: No Guru Gita, falas sobre ser amaldiçoado pelo Guru. Porque razão
haveria o Guru de amaldiçoar alguém? 

Resposta: Na verdade, o próprio Guru não amaldiçoa ninguém. O Guru é uma 
encarnação do Amor, misericórdia e compaixão. Acham que existe algum traço de 
negatividade no Mestre? Não! Ser capaz de amaldiçoar alguém significa que 
deveria haver algum traço de negatividade, não é verdade? O Guru não faz isso. 
Lemos nas Escrituras Sagradas que os sábios costumavam ficar zangados muito 
rapidamente e amaldiçoavam as pessoas. Mas foi sempre em prol de um bem 
maior, como na história de Anjana, mãe de Hanuman.

Ela era uma dançarina divinal, uma apsara. Um dia, ela estava a viajar à volta
do mundo com as suas amigas. De repente, o seu veículo celestial não conseguiu 
mover-se em direção ao céu. Então decidiram ver a beleza da Terra. Ela ficou 
fascinada pela sua natureza. A determinado momento viu um pilar de luz sobre um
formigueiro e ficou a pensar no que seria. Olhou atentamente e pensou que era 
um macaco, então pegou num galho e começou a limpá-lo, apenas para ver o 
rosto. No entanto, havia um sábio a meditar dentro do formigueiro. O sábio saiu 
da sua meditação, e disse imediatamente: “Como perturbaste o meu sadhana, 
nascerás na Terra!” Então ela disse: “Por favor perdoa-me! Pensei que era um 
macaco.” O sábio ficou ainda mais furioso e disse: “Como pensaste que eu era um
macaco, nascerás como um macaco!” Ela ficou muito assustada. Quando o sábio 
se acalmou e viu que ela estava realmente arrependida, caiu em si: “Ups, que fiz 
eu? Dado o poder da minha penitência, não posso retirar o que disse. “ Foi então 
que através da sua visão divina, ele compreendeu porque tinha pronunciado 
aquelas palavras. Então, ele revelou-lhe: “ Olha, eu não poderei retirar o que 
disse, porque foi a própria Yogmaya, na forma de Saraswati, que me levou a 
pronunciar essa maldição para que possas dar à luz Shiva como teu filho.”

Ela era uma dançarina celestial do Loka de Indra, mas a sua devoção pelo 
Senhor Shiva era bem conhecida nos céus e o seu único desejo era ter o Senhor 
Shiva, nada mais. Foi por isso que o evento foi “encenado”. (Antes, já Brihaspati a 
tinha abençoado, dizendo: “ Que sejas abençoada para teres um filho.” Mas 
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depois, lembrou-se: “ Ups! Como poderá uma dançarina celestial ter um filho?” As
dançarinas celestiais, as apsaras, não podem ter filhos, são como anjos. Então ele 
disse: “ Saraswati fez-me dizer isso, para que possas ter o Senhor Shiva como 
filho.”) Assim ela ficou feliz. Graças a essa maldição, ela nasceu na Terra, como 
Anjana para poder ter o Senhor Shiva como seu filho, na forma de Hunaman.
Como sabem, o Senhor Rama foi enviado para o exílio durante 14 anos. Kaikeyi 
tinha um filho chamado Bharata, mas ela amava muito Rama, mais ainda que o seu
próprio filho. Mas, a sua mente foi iludida por Maya, para que Rama pudesse ser 
enviado para Lanka e cumprir ali a Sua missão. Então assim, algumas pessoas 
possam dizer frequentemente que o Guru amaldiçoa, mas o Guru não amaldiçoa, 
porque tudo o que vem do Mestre é uma bênção.

No entanto, há uma maldição que é chamada Guru aparadh. Quando as 
pessoas percorrem um caminho espiritual e recebem Diksha de um Guru, são 
abençoadas para que possam evoluir espiritualmente. Mas, por vezes, por uma 
qualquer razão, estas pessoas tornam-se negativas para com o Guru, e começam a
dizer todo o tipo de disparates (Guru drohi) acerca do Guru. Isto é devido à 
negatividade da sua própria mente que começa a julgar o Guru como se ele fosse 
um ser humano normal. Então o que acontece? Graças àquela bênção dada pelo 
Guru, automaticamente eles atraem uma certa maldição do reino cósmico e 
condenam-se a si próprios. Isto é a reprovação da alma, porque a alma quer 
evoluir e a mente está a pôr uma barreira entre o Atma e o Guru, que é a maior 
“não-evolução”. Então, automaticamente, essas pessoas amaldiçoam-se a si 
próprias. Não é uma maldição determinada pelo Mestre, mas uma maldição da 
alma. Assustador, não? É sim! Porque essa maldição pode fazer-nos cair. O Guru 
elevará sempre as pessoas, mas a negatividade da própria pessoa pode ser a 
causa da sua própria queda.

Quando vês como funciona a mente, ela tentará sempre fazer o seu melhor 
para que caias. É por isso que está sempre a desviar-te do teu sadhana. O Guru é 
a lembrança de que tens que fazer o teu sadhana. O Guru está sempre a 
empurrar-te em direção à Realização de Deus e a lembrar-te que esta é a coisa 
mais importante; nada mais é importante! A tua alma tem apenas Deus, como 
objetivo, nada mais! Mas se tu não quiseres, O Guru não pode forçar-te. Então, se 
a mente se tornar negativa, a alma amaldiçoa-se a si própria. E quando a alma se 
amaldiçoa a si própria, então tu cais realmente, muito, muito baixo.

Assim… podes perguntar: “ Como poderemos salvar-nos a nós próprios se 
estamos comprometidos com o Guru aparadh? Rende-te! Se alguma vez fizeste 
isso, vai ao Mestre e pede-Lhe diretamente perdão. Só o Mestre te poderá 
perdoar. E o Mestre, na sua misericórdia, pode realmente elevar-te, de onde quer 
que estejas. Claro que não serás elevado à mesma posição. Haverão muitos testes,
ainda mais que anteriormente. Mesmo assim, graças ao Amor e misericórdia do 
Mestre, pela graça do Mestre, ele ajudar-te-á.
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