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CONSELHO PARA O ESCOLHIDO
Data: 11/10/69 – Ocasião: Dasara - Festival das Mães Divinas - Local: Prasanthi Nilayam

O corpo é o templo de Deus; a nação é o templo de Deus: O corpo é composto de cinco elementos:
terra, água, fogo, ar e éter. O cuidado com o país é tão importante quanto o cuidado com o corpo, pois
felicidade e miséria, saúde e doença, prazer e dor, ansiedade e paz são dependentes da saúde da
nação. Vocês têm dentro dos próximos dias, como voluntários em Prasanthi Nilayam, a grande chance
de servir não somente a vocês mesmos, mas também ao país - pois pessoas de todos os estados do
país e mesmo de outras nações estão se reunindo aqui para o Festival do Dasara. Eles são todos um
em coração, em aspiração e em anseios, qualquer que seja a língua que falem ou a doutrina que
pratiquem! Eles estão clamando por obter esta chance de servir como voluntários, mas lembrem-se,
somente vocês tiveram a sorte de atrair minha atenção e receber a bênção. É portanto, uma grande
responsabilidade.
O serviço que vocês podem fazer para os milhares que se reúnem aqui não é algo que vocês prestam
aos outros, é serviço que prestam a vocês mesmos. A ajuda é para vocês mesmos. Havia um pedinte
que certa vez gemia diante de uma rica casa por um bocado de comida; o dono, reclinado em uma
poltrona, expulsou-o com tratamento áspero. Mas, o pedinte persistiu. Ele pediu um pouco de comida
amanhecida, pelo menos! A isto, a nora que estava fazendo sua refeição nos aposentos internos
respondeu: "Meu querido companheiro! Nós estamos, no momento, comendo comida amanhecida. Os
pratos frescos estão sendo cozidos." O pedinte sabia o que ela queria dizer; ele entendeu que a mulher
estava sugerindo que o sogro, por sua insolência e crueldade, estava preparando um futuro miserável,
enquanto seu alto padrão de vida presente foi feito possível através do mérito que ele adquiriu pela
caridade em vidas anteriores! Nós comemos comida amanhecida, o que significa dizer, os resultados
dos atos de vidas passadas. Nós também cozinhamos nossas refeições do futuro. Assim, através deste
serviço, vocês estão preparando um belo banquete no futuro, qualquer que seja a comida que estejam
comendo agora como resultado de atos passados!
A Vida é Um Longo e Elaborado Desfile de Carros Alegóricos
Vocês vieram aqui e outros também estão vindo por um benefício. Vocês devem ter assistido a vários
desfiles de carros alegóricos em nosso país. A procissão será muito elaborada e longa. Tambores,
címbalos, cânticos devocionais, bandas de músicos, até palhaços marcharão à frente. Bandeiras e
guirlandas, arcos e faixas serão erguidos no caminho da carruagem ou carro templo. Elefantes ricamente
enfeitados, cavalos com arreios de prata, bois e vacas, seus chifres adornados com sinos de prata e os
aldeões dançando canções folclóricas também podem estar lá. Mas, para quê tudo isto? Não é para isto
que os peregrinos vem de longas distâncias a um elevado custo. Tudo isto é para iluminar as muitas
célebres carruagens, que nada mais são do que o veículo para o ídolo, que é nada menos que o símbolo
do Senhor, que cada um veio para adorar! Similarmente, lembrem-se que todas as vaidades e
ostentações da vida, as palhaçadas e as danças, o bufão e o murmurador, as paradas e os passatempos
que constituem a vida, são somente para a adoração do Senhor. A vida é um longo e elaborado desfile
de carros alegóricos. Cada atividade deve ser julgada contra o motivo e avaliada. Concentrem-se no
tema central da vida, não nos ornamentos e bordas.
Lembrem-se que cada um que vem aqui tem seu tema central mais importante em mente; não os
desencorajem. Façam o melhor para ajudá-los a alcançar seus alvos, através do exemplo, bem como
pela regra, educadamente administrada.
Não Sejam Escravizados Pelos Sentidos
Cada minuto que passa é uma dádiva preciosa de Deus, que vocês têm que usar para o melhor e mais
duradouro benefício. Sejam felizes por poderem fazer deste modo, servindo aos outros e suprindo suas
necessidades urgentes. Não gastem à toa os minutos em conversas vagas, narração de escândalos,
lendo novelas que enfraquecem, assistindo filmes ou misturando-se com companhias levianas. Não
sejam escravizados pelos seus sentidos, mas resistam bravamente às suas demandas por liberdade
indiscriminada. Vocês têm a inesgotável fonte de bem-aventurança no Eu Superior, que é a sua
realidade; por que, então, arruinar sua saúde, sua paz mental, perseguindo os sentidos que os arrastam
através do mundo objetivo na busca de alegrias vulgares e passageiras?
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O distintivo impõe a vocês grande responsabilidade. Ele os colocará de forma proeminente diante das
pessoas; quando pedirem aos outros para manterem silêncio, mil olhos estarão observando se vocês
mesmos estão mantendo silêncio. Vocês não devem mostrar impaciência ou raiva; não devem mostrar
nenhuma parcialidade para com pessoas de suas vilas ou regiões, aqueles que falam a sua língua, nem
devem mostrar desrespeito ou indiferença a pessoas de outras regiões, aqueles que falam outras
línguas que não sejam a sua própria. Em todos os assuntos, tentem descobrir qual ação agradará a Mim
e, então, comportem-se adequadamente. Quem quer que possa ou não observá-los, Eu estarei com
vocês, onde estiverem, agora ou mais tarde, aqui ou em outra parte; assim, sejam sinceros, nunca
tentem enganar, fingir ou ludibriar.
Não Prestem Atenção ao Mal Nos Outros
Esta é a introdução para uma vida de prática espiritual para cada um de vocês. O desapego é o primeiro
passo no caminho espiritual. O silêncio os ajuda a não se envolverem nos negócios dos outros; este é o
porquê dele ser encorajado como uma atitude preliminar. Sejam como a formiga; quando a formiga pega
uma mistura de terra e açúcar, ela seleciona somente o açúcar e negligencia a areia. Vejam somente o
bem nos outros; não prestem atenção ao mal. Eles podem criticar e contestar vocês; mas, mantenham
sua equanimidade e não as levem ao coração! Mantenham-nas afastadas; elas são grãos de areia.
O médico entre vocês a quem tem sido atribuído o dever de visitar e descobrir pessoas prováveis de
necessitar sua atenção, devem ser especialmente cordiais e atenciosos. Não falem em voz alta com os
pacientes; tenham paciência enquanto escutam suas histórias; metade da cura é realizada pela
amabilidade, delicadeza e simpatia. As escrituras dizem - "O médico é Deus em forma humana" (Verso
em Sânscrito). É neste espírito e com este respeito e reverência que as pessoas vêm a vocês e recebem
os medicamentos que vocês dão. Ajam de acordo com esta avaliação de seu serviço! Hoje em dia, os
médicos perderam a arte do falar doce e suave; aprendam a falar com compaixão; tenham em suas
malas os remédios necessários para o tratamento de todos os tipos de doença; não se atrasem ou
vagueiem, pela necessidade do remédio.
Os voluntários devem levar as pessoas doentes aos médicos ou levar o médico a elas, se elas não
podem ser levadas. O corvo senta nas costas do búfalo e aperta seu bico dentro da ferida em carne viva!
Ele não tem idéia da dor que o bico causa! Os médicos não são conscientes da aflição que causam, por
negligência ou irritação; os voluntários não são conscientes da dor que causam por palavras iradas, ou
mesmo por um gesto de desprezo ou ressentimento! Imaginem o que tal gesto pode fazer a vocês, se
estivessem naquela posição e, então, o evitem. Sempre tentem se colocar na posição do outro e julguem
suas ações contra este fundo. Então, não estarão errados.
Não Neguem a Palavra Doce ao Doente
Sejam puros em palavra e ação e mantenham afastados os pensamentos impuros. Eu estou em cada
um de vocês e, assim, Eu me torno consciente de sua mais leve onda de pensamento. Quando as
roupas tornam-se sujas, vocês têm que dá-las para lavar. Quando suas mentes são maculadas, vocês
têm que nascer de novo para as operações de limpeza. A lavadeira bate a roupa na pedra dura e
pressiona sobre ela o ferro quente para alisar as dobras. Assim, também, vocês terão que passar por
uma série de provações para tornarem-se dignos de se aproximarem de Deus. Vejam-Me como
residente em cada um; Dêem-lhes toda a ajuda que possam, todo o serviço que necessitem; não
neguem a palavra doce, a mão auxiliadora, o sorriso encorajador, a companhia confortadora, a conversa
consoladora.
Vocês estão agora sendo iniciados em um voto, uma condição que envolve deveres e obrigações.
Krishna usa o sinal de almíscar em Sua testa indicando a realização da sabedoria. Ele usa a pérola da
pureza em Seu nariz, o ponto onde a meditação é concentrada. Ele tem em volta de seu pulso quatro
cordões vermelhos sagrados, para indicar os votos que tomou pela causa dos seres vivos - para salvar o
bom, punir o mau, promover a retidão e livrar do pecado todos aqueles que se entregam
incondicionalmente a Ele. Vocês também tomaram um voto hoje e usaram o distintivo como um cordão
vermelho em volta do pulso! Vocês devem também socorrer o necessitado dos elementos anti-sociais
que podem perturbar o tranqüilo curso de Nilayam e espalhar contentamento e agradar a todos à sua
volta. Vocês têm que ser exemplos de equanimidade, fortaleza e amor.
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