Orgulho de Mãe
por Gurumayi Chidvilasananda

Quando não é dia
de celebrar as mães?
A alma de cada criança não nascida
que flutua no éter da Consciência
em sua viagem infinita através do universo
descobriu, de alguma forma,
este planeta incrível.
Terra.
Como essa alma deve estar ansiando
por encontrar um abrigo
onde possa chegar em segurança.
Um coração amoroso neste planeta,
quer de forma previsível, ou não,
quer desejando-o, ou não,
acolhe essa alma dentro de seu ser.
Um momento de decisão
se transforma numa vida inteira
de trabalho árduo,
de grande sofrimento,
e de alegria eufórica.
Se transforma em um destino gratificante.

Destino.
Ninguém pode jamais conhecer de fato
o auge do júbilo
ou a profundeza do sofrimento que
uma mãe é capaz de sentir,
se o som do murmurinho de suas emoções pode ser ouvido
ou se sussurram nas profundas florestas escuras de sua mente.
Mas uma coisa é certa:
o coração de uma mãe
só almeja,
só luta
para que o melhor deste universo se manifeste
para a sua criança.
A mãe a quem foi
confiado o amor de sua vida
se esforça para ser a melhor que puder para a sua criança.
Ela tem imenso orgulho
em tornar realidade os sonhos de sua criança
diariamente,
aconteça o que acontecer.
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Quando sua criança está sofrendo, uma mãe chora.
Quando sua criança está feliz, uma mãe sorri.
O que minha criança gostaria de fazer?
Esse é o primeiro pensamento de uma mãe.
Seus impulsos e desejos
sempre brotam diretamente do coração –
seu coração genuíno e incomensurável.
Primeiro pensamento.
Às vezes, sem o conhecimento da mãe,
sua criança pode adorá-la.
Outras vezes, sem o conhecimento do filho,
as palavras e ações dele
podem implicar que ele a desdenhe.
No entanto, uma mãe é tão forte como a montanha.
Uma mãe é tão profunda quanto o rio.
O coração de uma mãe é tão vasto como o universo
mais todos os planetas e galáxias que dele surgem.
Seu comprometimento com seu dever
não flutua com as marés
do humor e das ações de sua criança.
Mesmo que seu filho a coloque sobre um pedestal
ou deseje que ela desapareça —
o trabalho de uma mãe nunca para.

Uma mãe continuará a se arrastar por desapontamentos incalculáveis.
Ela vai encarar inúmeras observações insolentes,
resistir a muitas tempestades imprevisíveis
com poder sobrenatural,
dignidade e equilíbrio.
Por que?
Como?
Porque ela é feita de amor.
Amor.
O amor tudo tolera
e uma mãe é um símbolo vivo do amor.
Desejar a uma mãe “Feliz Dia das Mães” uma única vez por ano
não dimensiona de fato a magnitude
de tudo que uma mãe faz,
mas então nada jamais fará justiça
ao escopo colossal de seu sacrifício
ou à grandeza de seu coração amoroso e desapegado.
Mesmo assim, até a mais tênue tentativa
de lhe desejar um feliz Dia das Mães
colocará um sorriso genuíno em sua face.
Para ela,
esse desejo vale todas as pedras preciosas,
tudo que se possa alcançar pelo conhecimento
e todo reconhecimento neste mundo.

Um tiquinho de generosidade
vindo daqueles que ela ama e respeita,
daqueles que foram abençoados pela sua doçura e gentileza,
daqueles a quem ela tudo deu —
aquele tiquinho de generosidade
irá, nas mãos de uma mãe,
se multiplicar no poder de milhares de sóis.
E, por ser uma mãe,
naturalmente irá compartilhar este poder
com a Mãe Terra.
Ela fortalecerá
os incontáveis mundos deste planeta
que acolhem os seus filhos
e os muitos mundos que assumem forma e se dissolvem
dentro de suas crianças.
Uma mãe é
uma cuidadora,
provedora,
reconfortadora,
consoladora.
Uma mãe é
uma professora,
instrutora,
protetora,
orientadora.

Uma mãe é
um ouvido pronto e receptivo,
uma mão firme e confiável.
Ela é uma rocha, de resplendor semelhante ao diamante.
O título mãe
não se restringe somente àquelas que dão à luz.
Por todo este mundo,
e entre todas as formas de vida,
existem muitos seres generosos
cuja verdadeira natureza,
cujo instinto,
é assumir os muitos papéis que uma mãe desempenha.
Este fenômeno belo e pungente,
se manifesta repetidas vezes
e apoia a Mãe Terra.
Assim, neste dia dedicado às mães,
celebre aquelas que dão à luz e criam outro ser.
Honre aquelas que sacrificam seus corpos
em resposta ao anseio de um outro alguém
de cuidar de um ser.
Respeite aquelas que se apresentam e se entregam
para o crescimento e a felicidade de um outro ser.
Ó Mãe Divina, sempre nos tenha em seu coração.
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Uma mãe é
AnoqI
beispiellos
卓越した
ineguagliabile
Uma mãe é
ವಿಸ್ಮ ಯವಾದ
excepcional
અજોડ
несравненная
Uma mãe é
sans pareille
unübertroffen
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唯一
Uma mãe é
niezrównana
舉世無雙
incomparável
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Uma mãe é
ímpar!
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