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NENHUM ESPELHO, NENHUMA IMAGEM 
Data: 09/03/67 – Ocasião: Mahashivaratri - A Grande Noite de Shiva - Local: Prasanthi Nilayam 

Quando a palavra “lâmpada” é pronunciada, a escuridão não desaparece; quando é dito a um paciente 
as qualidades de um remédio, a sua doença não é curada por uma audição atenta; quando é dito a um 
homem sofrendo as agonias da penúria, os vários caminhos que o dinheiro pode ajudá-lo a superar 
essas agonias, ele não se sente um pouco mais aliviado; um homem esfomeado está com fome, mesmo 
após ouvir uma descrição saborosa de um banquete magnífico. Se a Religião Eterna (Sanathana 
Dharma) é exaltada aos céus como a cura para todos os indivíduos, o descontentamento social e 
nacional predominante entre a humanidade não irá diminuir nem um pouco. Vocês devem exaltar a 
Religião Eterna com fé, exaltem-na da profundidade de sua experiência. Vocês têm de experimentá-la e 
testemunhar sua validade, têm de alcançar o estado de perfeição e alegria duradoura. Ao contrário 
disso, vocês têm ignorado a cura e, portanto, aumentado a doença. 

É claro, as tentativas estão sendo feitas sem diminuição para superar a dor e adquirir a alegria; mas o 
sucesso é enganador, e quando obtido, é ilusório. O homem avalia internamente a autenticidade de sua 
experiência. Uma constante autocrítica é necessária para se evitar as armadilhas e entrar por 
descaminhos. Esse dia, sendo um dia santo, deve ter cada minuto gasto nessa busca intensa. É por isso 
que Eu estou lhes falando sobre esse tópico fundamental. Para que todo esse esforço na vida? Vocês 
fazem um grande esforço em convidar amigos e parentes, em decorar sua casa, em preparar o 
banquete, em fornecer música e dança, tudo para o casamento da noiva com o noivo. Assim, eles 
poderão viver juntos felizes para sempre, não é mesmo? Do mesmo modo, então, todo ganho e gasto, 
todo anseio e suspiro, toda leitura e recitação são para os indivíduos se casarem com o Universal, do 
qual se separaram, assim, eles poderão ter felicidade para sempre.  

Deus Só Pode Ser Alcançado Através de Uma Rigorosa Disciplina 

O Universal pode ser reconhecido num piscar de olhos; a felicidade está disponível num “flash”; mas, 
vocês têm de saber a técnica. Vocês devem ter legumes frescos, arroz refinado, lentilha excelente e 
tamarindo limpo – todos os requisitos para se preparar um bom almoço; porém, se não tiverem 
conhecimento sobre a arte de cozinhar, de que utilidade é tudo isso? Vocês devem aprender, batalhar, 
lutar, e então, o sucesso será seu. Comecem o processo, dêem o primeiro passo; ouçam com atenção, 
ponderem sobre o que ouviram e tentem colocar em prática uma coisa ou duas do que foi dito.  

Hoje em dia vocês podem subornar seu caminho para o sucesso em todos os níveis. Mas Deus não 
pode ser alcançado por truques ou através de atalhos. Ele só pode ser alcançado pelo caminho difícil da 
batalha, do desapego e da disciplina rigorosa. Anseiem desesperadamente por Ele, apeguem-se 
firmemente a Ele, preencham sua mente com Sua forma, Sua majestade, Sua glória e Sua graça. O 
homem é inerentemente divino. O Divino vem automaticamente à sua consciência. Mas a cortina da 
ilusão impede esse contato emocionante, essa revelação iluminada. Tal ilusão também é um artifício 
divino, ela é um veículo ou um upadhi do Senhor. 

Há uma história em que, uma vez, o Senhor ficou bravo com a ilusão e queria que ela desaparecesse, já 
que as pessoas estavam se desencaminhando pelos truques dela. A ilusão falou algo assim: “Eu sou o 
véu que Você veste; eu sou a neblina que surgiu de Sua própria vontade, eu sou tão difundida quanto 
Você é, eu estou onde quer que Você esteja, dê-me um lugar onde Você não está, eu posso me refugiar 
lá”. Cada um de vocês pode rasgar o véu alcançando o conhecimento da Realidade de Deus; ou pode 
rogar através da oração ao próprio Senhor para levantar um pouco o véu, assim vocês poderão ter a 
visão de Sua realidade. 

Aprendam e Pratiquem a Vibhaga Yoga 

Movimentem-se no mundo como um ator, mas estejam conscientes todo o tempo de que vocês estão no 
caminho para casa, para estar com o Senhor de onde vieram. Sempre que o sentimento de que o drama 
é real entra em sua mente, neguem-no firmemente. Não se identifiquem com o papel que interpretam. 
Essa identificação irá retardar seu progresso. 

Vocês devem aprender e praticar o que é chamado de Vibhaga Yoga na Gita. O que significa Vibhaga na 
expressão da Gita: “Kshetra Kshetrajna Vibhaga Yoga?” Vibhaga significa divisão, diferenciação, 
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discernimento, separação de uma coisa da outra. Entendam a distinção entre o corpo, o campo (Kshetra) 
e o conhecedor nesse corpo (Kshetrajna), Ele que é consciente de tudo o que acontece, que é a 
testemunha, o encarnado que está acima de todas as dualidades do prazer e da dor, do bem e do mal. 

O metal básico da civilização moderna foi misturado com o ouro da Lei Eterna (Sanathana Dharma), e, 
então, a separação (Vibhaga) tem de ser feita para se obter o puro ouro. Vocês aclamam o feito quando 
alguém é lançado no espaço e começa a girar em torno da Terra ou corre para a Lua. Vocês não 
percebem que os homens na Terra estão sendo privados de recursos devido a essa cara aventura e 
estão, ao mesmo tempo, sendo poluídos pelo ódio e orgulho. Um único foguete custa tanto quanto o 
orçamento total de todas as universidades da Índia por vinte anos! O emaranhado resultante de todo 
esse “progresso” é apenas isso: a humanidade está vivendo precariamente na beira de um holocausto, 
isto é um acometimento de terror; o homem se espanta com o eco de seus próprios passos!  

Estejam Ávidos por Vir ao Resgate dos Outros 

O homem sente que ele é o mestre do Universo e que o Universo está subsistindo apenas sob sua 
vontade. Como então ele pode ter paz? Essa presunção irá produzir a sua queda; o homem deve ser 
humilde e perceber que ele sabe muito pouco, até mesmo sobre si próprio. Sem o conhecimento do seu 
próprio “eu”, qual a utilidade de todos esses trastes velhos que agora preenchem o seu cérebro? 
Tornem-se humildes, puros, prestativos aos outros. Nesse caminho reside a paz e a alegria.  

Hoje é Shivaratri. Sigam o ideal de Shiva. Quando o devastador veneno halahala emergiu do oceano, a 
vida na Terra estava ameaçada por uma destruição imediata e total. Shiva se ofereceu para beber o 
veneno e salvou o mundo. Desde então, sua garganta é azul, já que o veneno penetrou naquela área. 
Estejam ávidos para servir, ajudar, vir ao resgate dos outros. Para isso, as pessoas devem cultivar a 
fortaleza, a equanimidade. Do contrário, a vida será tão miserável quanto descansar sob a espessa 
sombra de uma árvore infestada de formigas vermelhas! Se a impaciência, a raiva, o ódio e o orgulho 
dominam a pessoa, de qual utilidade são as outras realizações? No firmamento do coração, os nomes 
de Deus devem brilhar como as estrelas e a confiança que surge do conhecimento do Eu Superior 
(atma) deve brilhar como a Lua quando ela está cheia e brilhante. 

Esse é um momento crítico para as pessoas da Índia, quando a autoconfiança que surge do 
autoconhecimento é muito necessária. Ambos homens e mulheres têm de alcançar esse conhecimento e 
apreciá-lo. Os homens devem desistir da atitude de menosprezar as mulheres. Elas não são 
“empregadas” para ser comandadas; elas também têm auto-respeito e individualidade. Realmente, as 
mulheres têm devoção, compaixão, espírito de sacrifício, fortaleza e outras virtudes em maior medida 
que os homens. Mas, ainda, prevalece entre os homens o sentimento de que se o conselho de uma 
mulher for aceito, isso é de algum modo desprezível. Isso deve ser renunciado. Tenham respeito à 
excelência espiritual e ao discernimento intelectual, onde quer que isso seja evidente. 

Anseiem por Alcançar o Estágio da Perfeita Felicidade 

A mais elevada consciência que todo esforço espiritual leva é: “Brahman é real, o mundo é ilusório” 
(Verso em Sânscrito). Cada átomo e célula são um feixe de energia expressando a vontade divina. A 
matéria e a energia não estão realmente separadas. Isso tudo é uma Vontade se concretizando, 
penetrando, causando e continuando. Para experimentar o mundo desse modo, as pessoas devem 
transcender todas as características duais e alcançar a base única, unitária, identificando-A e 
estabelecendo-se n’Ela. Quando o olho é preenchido com o conhecimento supremo (jnana – visão de 
Deus), o mundo será visto como o Eterno Absoluto (Brahman). Assim o mundo e o complexo inteiro do 
ser e do vir a ser irão assumir uma cor, a cor de Brahman, e vocês terão uma equanimidade perfeita, não 
influenciada por qualquer modificação. Nenhum espelho, nenhuma imagem! Há apenas a Pessoa, 
sozinha. Anseiem por alcançar o estágio da perfeita felicidade inabalável. 

Esse estágio só pode ser conhecido e apreciado quando vocês se esforçarem por estar em companhia 
de aspirantes espirituais e de santos. Quando uma árvore de sândalo é derrubada por um machado, sua 
lâmina também cheira a sândalo! Essa é a natureza dos bons: eles abençoam até mesmo aqueles que 
os prejudicam e difamam. Não prestem atenção às risadas cínicas e às críticas cruéis das mentes 
mundanas. Quando um conhecido pára em sua porta, se vocês se levantam para dar-lhe boas vindas e 
dizer-lhe palavras acolhedoras, ele irá entrar e ficar. Mas se vocês não lançam um olhar de 
reconhecimento a ele, este irá ficar tão machucado que irá voltar para trás e ir embora. Assim, também, 
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não levem em consideração os comentários dos estúpidos. Estes, então, irão se reverter àqueles que se 
entregaram a eles. 

Eu também sou alvo desse tipo de comentários! As pessoas não entendem os caminhos de Deus. Como 
elas podem saber por que um evento determinado acontece num tempo determinado de um modo 
determinado? Só Ele pode saber. Mas, as pessoas tentam se reunir em julgamento e falar mal, quando 
por exemplo, alguém morre de doença nesse lugar! Como qualquer um pode escapar da morte? Até 
mesmo os Avatares (Encarnações Divinas) se desprendem da forma física quando a missão pela qual 
vieram é finalizada. É o cúmulo da estupidez perder a fé em Deus quando alguém que você gosta morre. 
A sentença que cabe à pessoa terminou e ele é libertado. A ninguém é permitido nascer e viver por 
causa dos outros. Portanto, não permitam que qualquer circunstância afete sua fé em Deus, que é sua 
força e consolo. 

Então, Eu os aconselho a utilizar cada momento de suas vidas da maneira mais benéfica, servir seus 
semelhantes no melhor de sua capacidade, cultivar amor por toda a humanidade, desistir do ódio e da 
malícia. Acreditem que o seu Deus, a Forma a quem reverenciam, está em todos e santifiquem cada ato 
como uma adoração dessa Forma. O cântico devocional irá continuar ao longo da noite, compartilhem-
no e preencham suas mentes com os pensamentos da Glória de Deus, a Glória que vocês mesmos são. 
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