
Palestra do Swami Dayananda Saraswati

17 de Fevereiro de 2015 – Dia  de Shivarati 

ÈyMbk< yjamhe sugiNx< puiòvxRnm!,
%vaRékimvb<xnaNm&TyaemuR]Iyma=m&tat!,,

tryambakaà yajämahe sugandhià puñöivardhanam |
urvärukamivabandhanänmåtyormukñéyamäa'måtät ||

Este é um belo ïIéÔ (çrérudra) mantra.

ÈyMbk< yjamh e (tryambakaà yajämahe) 
Nós invocamos a graça do Senhor. Pra quê?

m&Tyae> mu]Iy (måtyoù mukñéya) 
Para nos livrar do Senhor Yama.

ÈyMbk ÇIi[ AMbk> ySy s> (tryambaka tréëi ambakaù yasya saù)
Aquele que tem três olhos representando passado, presente e futuro – significando que Ele conhece 

todo o passado e futuro e presente – svR}> (sarvajïaù) 

sugiNx< puiòvxRnm! ÈyMbk< (sugandhià puñöivardhanam tryambakaà) 
Aquele que é sempre perfumado, aquele que sustenta todas as coisas.

tm! prmeñrm! yjamhe< (tam parameçvaram yajämahe) 
Nós invocamos a graça de parameshvara, que é todo conhecimento, que mantém a saúde, que não é 
sujeito ao envelhecimento.

m&Tyae> mu]Iy (måtyoù mukñéya) 
Por favor, livra-nos dos laços da morte. 

Como?

%vaRékm! #vb<xnnat! (urvärukam ivabandhanät)
Como uma melancia que se desprende-se de sua trepadeira.  
Quando uma pessoa entra num jardim, ela vê uma melancia madura na trepadeira (a trepadeira da 
melancia é rastejante, isso é, ela se espalha pelo chão). A melancia está unida à trepadeira. 
Quando esta pessoa volta, ela vê a fruta separada da trepadeira, sem a intervenção de ninguém.
A gravidade também não é responsável. A fruta está tão madura que ela se separa da trepadeira 
automaticamente, sem esforço.

Deixe que $ñr (Éçvara) nos ajude a nos livrar do samsara como a melancia %vaRékm! #v.
Permanecendo ligada à trepadeira, a melancia é alimentada. Uma vez que ela está madura, ela é 
liberada, ela ganha moksha. Similarmente, casamento, filhos etc são necessários para o crescimento 



– crescimento interno – crescimento emocional. Tal pessoa madura aparentemente permanecendo 

neste mundo, se torna madura e liberada %vaRékm! #v assim como a melancia se separa da 
trepadeira. Isto é moksha, isto é liberação sem esforço (somente pelo conhecimento)

ma Am&tat! muR]Iy – não liberta da imortalidade. Imortalidade é minha natureza – é minha natureza 
inata – não é preciso fazer nada.

m&TyuÃy> (måtyuïjayaù) - o Senhor Shiva é chamado. Existe uma história sobre Markanteya. Um 
casal de devotos não tinha filhos. Eles rezaram para isto. A Ishtadevata apareceu para eles e disse: 
“vocês são grandes devotos e eu estou satisfeita com sua devoção. Olhando seu karma, eu não posso 
preencher seu desejo 100%. Vocês podem escolher entre:

• um filho que viva 100 anos mas que não terá uma vida de devoção como a de vocês, ou
• um filho que será mais devoto do que você mas viverá apenas 16 anos.

Vocês podem escolher o que quiserem”.

Ele escolheu a segunda opção – um filho devoto que viveria 16 anos.

Esta criança viveu uma vida de devoção, uma vida de dharma, resumindo ywaé krI 
(yathoktakaré).
O nome do pai era Mrukantu e a criança se chamava Markanteya.

Os 16 anos se passaram. Os mensageiros de Yama – dhootas, vieram.  Markanteya sabia que iria 
morrer aos 16 anos. Ela estava fazendo puja para Shiva. Nesse momento os dhootas vieram. 
Durante a puja eles não podem agir. Eles foram e contaram a Yama, que veio, ele mesmo, levar  
Markanteya. Yama viu  Markanteya abraçando o linga – tornando-se um com o Senhor Shiva. Yama 
jogou seu laço e o puxou junto com o linga. Do linga apareceu o Senhor Shiva. Yama, o senhor da 

morte foi castigado – ele foi enxotado. Yama foi derrotado por Shiva, daí o nome m&TyuÃy> 
(måtyuïjayaù).

Quando você está longe de Éçvara (em termos do seu pensamento) a morte – måtyu fica em volta.
Quando não existe mais alienação no seu pensamento måtyu não pode tocar você, porque você tem  

m&TyuÃy> (måtyuïjayaù) com você – não separada de você. Grande história!

Neste dia de izvrÇI (çivaratré) um dia de comprometimento espiritual, votos, disciplinas, eu 
invoco as bênçãos do Senhor Narmadheshavara & Jnaneshvari e Dakshinamurthy e o Senhor Jnana 
Ganapati.


