Apresentação de Divali
Domingo, 4 de novembro a Quinta-feira, 8 de novembro de 2018

Divali, o Festival das Luzes, é celebrado por toda a Índia durante vários
dias, nos meses de Ashvin e Kartik (que acontecem entre outubro e
novembro no calendário ocidental). Esse festival compreende quatro
celebrações: Govatsa Dvadashi, Dhanteras, Narak Chaturdashi e o próprio
Divali.
O nome em hindi Divali deriva do sânscrito dipavali, que significa “fileira de
lamparinas”. Durante o festival, são acesas pequenas lamparinas de barro,
diyas, significando o triunfo da luz divina. Divali celebra a luz interior, a luz
do Ser, a luz que ilumina toda a criação.

Govatsa Dvadashi
Domingo, 4 de novembro de 2018
O primeiro dia das celebrações do Divali é o Govatsa Dvadashi. É tradição
na Índia oferecer, nesse dia, puja para vacas e bezerros à tardinha, quando o
sol está se pondo. A vaca é considerada um dos animais mais sagrados da
Índia, e realizar puja para as vacas é um modo de honrar o poder divino que
existe em todos os animais e na natureza. Antes do puja, os currais são
limpos e decorados com folhas de mangueira e flores, e lamparinas são
acesas. As pessoas fazem a adoração às vacas colocando-lhes óleos
perfumados, pasta de sândalo e kumkum na fronte e então realizando o arati
e lhes dando doces.

Dhanteras
Segunda-feira, 5 de novembro de 2018
No Dhanteras, a Deusa Mahalakshmi e o Senhor Kubera, as divindades que
encarnam riqueza e prosperidade, são adoradas. É tradição oferecer ouro ao
Guru — na forma de moedas de ouro, por exemplo — assim como frutos,
flores e roupas de tonalidade dourada. Como uma oferenda que simboliza o
ouro, muitos Siddha Yogues oferecem dakshina.

Narak Chaturdashi
Terça-feira, 6 de novembro de 2018
Nesse dia, o Senhor Krishna derrotou o demônio Naraka. É tradição, no
Narak Chaturdashi, tomar um banho ritual de óleo para receber bênçãos de
Shri Lakshmi e do rio sagrado Ganges. Na Índia, acredita-se que tomar
banho antes do nascer do sol, quando as estrelas ainda são visíveis no céu,
equivale a tomar banho no sagrado Ganges.
A noite de Narak Chaturdashi é uma das três mais auspiciosas do ano,
segundo o panchanga, o calendário tradicional indiano.

Divali
Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
O Divali comemora o retorno do Senhor Rama a Ayodhya, com sua esposa,
Sita, e seu irmão Lakshmana. Seu exílio de catorze anos terminou quando o
Senhor Rama e seu exército venceram o demônio Ravana. Na alegre
celebração do retorno de seu rei, o povo de Ayodhia iluminou seu caminho
com lamparinas de óleo feitas de barro; Ayodhia inteiro foi decorado com
diyas.

Divali é tanto um tempo de encerramento quanto de novos começos, cheio
de espírito de amizade, generosidade e boa vontade. Nesse dia, a Deusa
Mahalakshmi é adorada. Ela habita lugares que são arrumados, limpos e
belos.
Para acolhê-la, as pessoas limpam suas casas e escritórios e os decoram.
Também honram Mahalakshmi preparando comidas especiais e realizando
puja e práticas espirituais.

Ano Novo Indiano
Quinta-feira, 8 de novembro de 2018
O dia após o Divali é o Ano Novo Indiano, que comemora o momento em
que o Senhor Vishnu, como o anão Vamana, venceu o Rei Bali. No estado de
Gujarat e em algumas partes do Maharashtra, o Ano Novo Indiano é
celebrado nesta época. Esse dia é cheio da energia vibrante dos novos
começos e é um dos três e meio dias mais auspiciosos do ano. É tempo de
formular intenções e resoluções, renovar amizades e dissipar conflitos.
Nesse dia, as pessoas vestem roupas novas, trocam presentes e doces e
pedem as bênçãos dos seus anciãos. Os empresários honram esse novo
começo abrindo livros contábeis novos. Essa limpeza de registros de
contabilidade abre espaço para Mahalakshmi entrar.
É tradição passar esse dia realizando coisas que se deseja fazer o resto do
ano. No caminho de Siddha Yoga, celebramos o Ano Novo Indiano
tomando uma resolução para nossa sadhana, dedicando-nos às práticas
espirituais e oferecendo nossa gratidão a Shri Guru pelos ensinamentos de
Siddha Yoga.
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