Prece & Bênção pela Paz
em Honra ao Aniversário de Gurumayi Chidvilasananda

Por ocasião de seu aniversário, é desejo de Gurumayi, que ofereçamos uma
prece e bênção pela paz no mundo.
Gurumayi nos ensinou sobre as três formas de luz: o sol, a lua e o fogo.
Através do fogo, a terra se conecta com o firmamento.
Gurumayi também nos ensinou como abordar o fogo com reverência e
devoção. Quando veneramos o fogo, oferecemos nossas preces para todas as
três formas de luz. Honramos a luz do universo, a luz do coração. E quando a
fumaça advinda do fogo leva nossas preces para os céus, elas são ouvidas.
A prece e bênção que Gurumayi escolheu para que ofereçamos vêm dos Vedas
e dos Upanishads.
Gurumayi diz: “A luz da graça acompanha a luz da paz. A luz da paz
acompanha a luz da graça. ”

AUM.
Ó Senhor, que passemos do que é irreal para o que é Real.
Que nos movamos da escuridão da ignorância para a luz do conhecimento.
Que nossa jornada nos leve do mortal para o imortal,
do efêmero para o eterno.
AUM.
Que haja paz cintilando na abóbada celeste.
Que haja paz reluzindo no antariksha,
entre os céus, acima, e a terra, abaixo.
Que haja paz brilhando por todo este planeta
e tremulando em suas águas.
Que a paz emane
das plantas e das árvores,
dos frutos e das flores,
das ervas que curam e dos alimentos que nutrem.
Que haja paz para todos os seres divinos,
as deidades e os deuses,
que cuidam deste vasto cosmos
pleno de Consciência.
E que Brahman,
o Senhor Supremo, o Absoluto,
habite a morada da paz.

Em todos os lugares,
em todas as épocas,
em todos os povos,
e em toda a criação
— seja animada ou inanimada —
que haja paz.
Que haja paz
e somente paz,
paz interior
e paz exterior.
Nada, a não ser paz.
Que a paz
sempre cresça,
que para sempre brilhe,
em nossa vida e nosso mundo.
AUM. Shantih. Que cesse todo o sofrimento do corpo e da mente.
AUM. Shantih. Que cesse todo o sofrimento que vem dos elementos, da
natureza, deste mundo físico e de seus habitantes.
AUM. Shantih. Que cesse todo o sofrimento ocasionado pelos deuses,
espíritos e corpos celestiais.
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