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LADRÕES OU MESTRES 
Data: 15/02/69 – Ocasião: Mahashivaratri - A Grande Noite de Shiva - Local: Prasanthi Nilayam 

O homem está desperdiçando tempo precioso, ignorando sua condição entre todos os seres vivos, seu 
equipamento para a grandiosa peregrinação espiritual rumo à Divindade e sua única tarefa fundamental: 
alcançar liberação do ciclo de nascimento e morte. Os sábios do passado compreenderam o valor e a 
dignidade, a importância e a responsabilidade da vida humana e delinearam disciplinas como a vigília e 
o jejum no dia de Shivaratri a fim de inspirar e instruir o homem no caminho ascendente para Deus. 
Shivaratri é a palavra que conota a natureza dual do homem e seu dever de discriminar entre o elevado 
e o inferior. Shiva significa Jnana (a sabedoria elevada, a visão unificadora universal); também significa o 
permanente, o eterno e o benéfico, o sagrado, o auspicioso. A segunda palavra, ratri, significa escuridão 
da ignorância, a cega perseguição dos prazeres indignos, o desconcertante engodo das alegrias 
sensoriais. Significa também o transitório, o passageiro; conota o maléfico, o não auspicioso, o 
sacrilégio. Assim, a mensagem de Shivaratri é: discrimine entre Shiva e ratri - a energia vital e o corpo, o 
espírito residente e o corpo, o espiritual e o material, o conhecedor do campo (Kshetrajna) e o campo 
(Kshetra), chamado na Gita de Yoga da discriminação entre matéria e espírito (Vibhaga-yoga). 

Contando com o significado meramente literal das palavras, as pessoas esperam um ano inteiro por este 
particular dia sagrado chegar, para abdicar de uma refeição e chamar de jejum, para perder uma noite 
de sono e chamar de vigília! O jejum é chamado em sânscrito de Upavasa e significa alguma coisa muito 
mais significativa do que perder uma refeição! Significa (Upa - perto; vasa - vida) viver com ou viver 
perto. Com quem? Perto de quem? Perto e com Deus. Upavasa significa viver na inabalável presença 
constante do Senhor, através de lembrança da Divindade (Namasmarana), este é o verdadeiro jejum 
(fast), para se agarrar rapidamente (fast) a Ele.  

Entendam o Principal Propósito dos Dias Sagrados 

E vigília?! Significa manter-se acordado, desviando-se do sono dos sentidos e sendo totalmente 
consciente da luz e do amor, que é a divina essência em todos. Significa desviar-se da inércia e da 
preguiça e profunda concentração na meditação e prática espiritual. Olhem para a palavra coração em 
sânscrito: hridaya. Ela significa, Hrydhi-ayam, que quer dizer, "o divino coração"; o local onde Ele reside, 
onde Ele está instalado. Através da vigilância e prática da constante presença de Deus, vocês devem 
instalá-lO em seus corações, bem como vê-lO instalado em todos os outros seres. Este é o principal 
propósito destes dias sagrados e das regras deixadas para sua observância. 

A verdade é o princípio básico da vida direcionada a Deus. Isto está enfatizado em todas as escrituras 
do homem. Rama sofreu exílio na floresta por 14 anos, para manter a palavra dita por seu pai; 
Dharmaraja sofreu exílio por 12 anos, para manter a palavra que ele deu durante o jogo de dados; 
Harichandra vendeu sua rainha e seu filho como escravos, e ele mesmo se tornou vigia de um 
crematório, assim ele poderia manter a verdade. Estes são exemplos brilhantes da lição da verdade, que 
a mãe ensina a todo filho nesta terra. Estes dias sagrados devem ser reservados para a contemplação 
destes grandes ideais. 

Não Sejam Falsos Consigo Mesmos 

Os sábios dirigem-se a todos os seres humanos como "Filhos da Imortalidade”, mas, apesar desta 
afirmação específica e o inesgotável contentamento que pode ser experimentado a partir dela, o homem 
degrada-se em filho da falsidade e começa a se lamentar que lhe falta isto, aquilo ou algum outro 
conforto ou aparelho! Ladrões que lhe roubam valiosos tesouros, como paz e contentamento, equilíbrio e 
coragem, estão sendo honrados como mestres, e mestres que asseguram paz e felicidade são tratados 
com irreverência e repugnância. Vocês podem trancar suas portas e janelas contra ladrões, mas, quem 
pode trancar a porta contra a morte? Os ladrões - luxúria, raiva, ganância, apego, orgulho e ódio --- são 
honrados como convidados bem-vindos e os reais amigos, como tranqüilidade e humildade, são 
mandados embora! 

Vocês desejam beber uma bebida doce, mas ao invés de açúcar, colocam sal na xícara, imaginando que 
o sal é açúcar. Este é o estado do homem hoje. Ele deseja paz, mas não sabe como obtê-la. Os meios 
que adota não o levam ao final esperado. Uma grande porcentagem de pessoas que vem até Mim pede 
por auto-realização ou liberação do cativeiro de aflição e contentamento, nascimento e morte; mas 
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quando Eu ofereço abençoá-las com a consumação de seu desejo, elas não vão adiante; preferem tê-la 
dez ou cinco anos mais tarde. Assim, toda a ânsia e súplica são apenas uma pose; é uma frase de moda 
e nada mais. O homem deve ser sincero; sua palavra deve estar em conformidade com seu sentimento; 
sua ação deve estar em conformidade com sua palavra. Resolvam-se por esta prática, pelo menos, a 
partir de hoje. Não sejam falsos consigo mesmos. 

De acordo com a prática em tais dias sagrados, a bandeira de Prasanthi será agora hasteada por Mim 
neste edifício. A bandeira representa a vitória espiritual do aspirante que conquista as paixões e 
emoções que o detêm e cultiva amor e a equanimidade que o elevam. Assim, quando a bandeira sobe e 
desfralda-se em Prasanthi Nilayam, vocês também devem içá-la em seus corações e desfraldá-la, assim 
ela pode anunciar sua vitória espiritual. 
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