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Paris, Guruwar (quinta-feira), 9 de Fevereiro, 2006

SATGURU MANTRA

Brahmanandam Paramasukhadam Kevalam Jnana Murtim
Dwandatitam Ganganasadrisham Tatwamasyadi Lakshyam

Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam
Bhavatitam Trigunarahitam Satguru Twam Namami

A verdade deste bonito mantra é narrada mais abaixo.
Não se trata de uma tradução, porque a tradução não é a verdade! A tradução não passa de

um mero ajustamento dentro da grelha de ideias que alguém pré-concebeu e também pré-determinou
as conclusões, em concordância com o seu próprio passado, também condicionado.

Ó a energia existencial despindo a escuridão da consciência separativa incorporada (Satgurum).
Saudações. (Twam Namami). Esta energia do conhecimento é livre e está para além dos

limites da consciência humana, finita, nas suas três categorias: Satwa-Raja-Tamas: (Trigunarahitam).
Tal transcende todas as atitudes mentais e emoções (Bahavatitam). Esta energia está sempre tão
completamente desperta que não existe qualquer registo psicológico na estrutura técnico-experimental
da memória e, assim, só existe o movimento do conhecimento actual, sem manobras de assunções,
imputações e abstracções da insignificante mente (Sarvadhi Sakshibhutum) .

Isto acontece sem qualquer contaminação da consciência incorporada, divisível e contraditória
(Vimalam). E, por isso, extremamente sossegada e tranquila (Achalam). Esta energia existencial do
conhecimento não tem princípio nem fim (Nityam). Isto é, sem – solidão, i.é., todos somos um, sem
o isolamento da solidão, a qual ocorre em consequência de actividades egocêntricas (Ekam).

Esta energia foi apresentada em quatro Mahavakyas (Tatwamasyadi Lakshyam). As quatro
Mahavakyas são:

Prajnanam Brahma: Conhecimento é Brahama.
Aham Brahmasmi: O Eu real é Conhecimento.
Tatwamasi: O Tu real é conhecimento.
Ayamatma Brahma: A essência de qualquer coisa é Conhecimento.

Esta energia-inteligência (Chit-Shakti) é o vazio, a totalidade, a santidade (Gaganasadrisham).
Isto está para além de todas as dualidades, divisões, desintegrações, opostos, cisões, bifurcações,
separações, fragmentações, conflitos, contradições, pesem embora os maravilhosos mistérios e
diversidades da Criação. (Dawandatitam).

A personificação desta energia num corpo humano sem desfalecimento nem impedimento
(Kevalam Jnana Murtim) traz, na verdade, a suprema alegria (Paramasukhadam) e o mais profundo
e divino êxtase (Brahmanadam).

(Nota: a compaixão desta personificação foi pervertida na corrupção de uma personalidade
ou nas actividades de um “Guru-Ego” do mercado espiritual).
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