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OS ELEFANTES E O LEÃO 
Data: 10/09/69 – Ocasião: Viagens - Local: Rajamundry 

Não há falta de pessoas e instituições hoje na Índia dedicadas à renovação da preciosa cultura desta 
terra, na medida em que isto está ao seu alcance e de acordo com as regras ditadas por sua intuição. 
Eles avançam lentamente nos campos do progresso econômico, exaltação moral ou integração mental, 
benfeitoria social, avanço político ou iluminação espiritual. As metas e ideais que movem esta atividade 
são louváveis e desejáveis. Mas todos são afligidos por desapontamento e exaustão, irritabilidade ou 
preguiça, porque os meios são errados ou inefetivos. 

Eles primeiro têm que demarcar seus horizontes de ação e definir seus deveres dentro destes campos. 
Deveres, não direitos! Muito freqüentemente, indivíduos (e até instituições) violam o domínio de outros, 
competem com companheiros de trabalho e algumas vezes tentam estabelecer superioridade, de um 
modo certo ou equivocado. Poder e posição têm que ser merecidos, antes de serem desejados. Aqueles 
que procuram servir aos outros e prometem curar seus males precisam ter o equipamento para 
diagnosticar a doença e determinar o remédio. O serviço é um processo difícil e discriminador; mero 
entusiasmo amador atrapalha mais do que acelera o progresso. Aprender a técnica de serviço, cultivar o 
impulso de servir, estes são os passos para equipar uma pessoa para a liderança. 

O Serviço Preenche o Coração Com Real Contentamento  

Um clube tem sua reputação construída por seus membros; cada membro, como um fio, constrói a força 
da instituição. Se o membro está descontente e dominado por acessos de reclamações, o conjunto não 
pode estar livre da ansiedade. O Lion's Club é uma instituição devotada ao serviço. Ele veio para a Índia 
dos Estados Unidos, mas não traz a esta terra nenhuma mensagem nova. Seu chamado repercutiu em 
milhões de corações por séculos nesta terra. Os santos e sábios da Índia e mesmo as encarnações que 
Deus concedeu para ocupar esta terra proclamaram e, eles mesmos praticaram, o ideal de serviço ao 
próximo. Krishna dirigiu a carruagem de Arjuna durante os dias fatídicos, quando a sorte dos Pandavas 
foi decidida pela força. Imaginem o Senhor do universo segurando as rédeas dos cavalos de Arjuna! 
Notem como Hanuman foi exaltado quando se ergueu à condição de servo de Rama! 

Aqueles de vocês que tiveram o privilégio de servir seus irmãos e irmãs infelizes serão testemunhas do 
que estou dizendo agora; não há disciplina igual ao serviço para extinguir o ego e preencher o coração 
com real contentamento. Rejeitar o serviço como humilhante e inferior é abrir mão destes benefícios. 
Uma onda de serviço, se ela varre a terra, pegando cada um em seu entusiasmo, será capaz de limpar 
as barreiras do ódio, da malícia e da ganância que infestam o mundo. 

Harmonizem seus corações, assim ele vibrará em solidariedade com as dores e alegrias de seu próximo. 
Preencham o mundo com amor. O amor os prevenirá contra aconselhar o outro a fazer algo que vocês 
mesmos são relutantes em fazer; suas consciências dirão a vocês que estão falando uma mentira! 
Assim, antes de se alistarem como um membro de um clube dedicado ao serviço, primeiro examinem 
suas próprias mentes, cuidem para que ela não esteja manchada pelas teias da dúvida e pela poeira da 
paixão. Não se filiem porque alguém já está lá, ou isto favorecerá seus negócios, ou será uma adição ao 
seu prestígio. Reuniões devem ser convocadas com um desejo de travar conhecimento, surgindo da real 
necessidade, para trocar inspiração e instrução. Não fiquem também ansiosos por desperdiçar dinheiro 
em jantares; por que alimentar os superalimentados? Alimentem o faminto, aqueles que não tiveram até 
agora o prazer que somente uma refeição completa pode dar. 

O Intelecto os Recompensa Com a Realeza  

Seu clube tem um nome muito significativo; vocês estão prestando um bom serviço às pessoas. Mas Eu 
sei que vocês não estão obtendo dele o sentimento de satisfação na amplitude esperada. O leão é o rei 
dos animais, o monarca da floresta. O homem também é um animal, como o chacal, a chita, o tigre e o 
leão. O elefante é o maior dos animais; suas pegadas são maiores do que as de qualquer outro. Quando 
o elefante anda, ele crava suas patas tão largas e pesadas que as pegadas de todos os outros animais e 
habitantes da floresta são apagadas! O leão e o elefante são inimigos mortais. 

Há uma profunda lição que a natureza ensina a vocês através disto: a mente é o elefante que pisa 
através da selva da vida, sem ser limitado por nenhum medo nem regulado por nenhuma regra. Mas, o 
elefante é terrivelmente receoso do leão. A mera visão do leão enche o elefante de pânico, pois o leão 
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simboliza o intelecto. O intelecto os recompensa com a realeza. Todos têm que se curvar diante do trono 
do intelecto, que confere a mais elevada bem-aventurança. A mente é silenciada diante dos ditames do 
intelecto, mas, diante dos sentidos e suas exigências, ela age como instigadora. Façam a mente servir 
ao intelecto; então, o caminho do homem em direção a Deus é endireitado e suavizado. Leões como 
vocês devem investigar as razões para os defeitos que procuram corrigir, diagnostiquem os males que 
tentam curar e, então, discutam o melhor curso de tratamento, antes de efetivamente lançar uma 
campanha de serviço. 

Membros de certas instituições prestam tão pouca atenção às responsabilidades que a condição de 
membro envolve, que não conhecem nem mesmo os alvos e objetivos. Eles estão somente pela causa 
de seus próprios nomes. Isto não deve acontecer; todos devem ser totalmente conscientes de seus 
deveres, dos limites e linhas de ação e deve-se ingressar com os olhos abertos. Cada um deve contribuir 
com sua cota inteira no desempenho destes deveres. Seu ideal é serviço; e assim, cada pessoa deve 
cooperar sinceramente em atos de serviço. 

Zelo e Interesse São Instrumentos Eficientes Para o Serviço 
Eu notei o trabalho do Lion’s na África oriental e em muitas cidades da Índia. Em países distantes o 
Lion’s está fazendo um bom trabalho, promovendo educação e prevenindo doenças. A espantosa 
pobreza de nosso povo faz estes esquemas de serviço custosos e difíceis demais; mas não fiquem 
desencorajados; conduzam bravamente, no limite de seus recursos. A compaixão pode alcançar os fins 
que o mero dinheiro não pode! Zelo e interesse são instrumentos mais eficientes para o serviço do que 
presentes e doações. Eles dão a um homem a energia de dez. 
Há entre vocês advogados e médicos. Estes podem ir a áreas de bairros pobres, encontrar os 
moradores e administrar ajuda médica e legal. Ou podem ir a algumas aldeias e ajudá-los com conselho 
médico e legal. Os aldeões sofrem muito enquanto tentam obter assistência judicial, por causa da 
obtenção errada de documentos. Eles confiam em palpiteiros e charlatões e só descobrem que 
receberam a orientação errada quando é tarde demais! Estendam suas atividades a lugares e pessoas 
que não têm ninguém agora para guiá-los. Por que gastar suas energias em regiões que já estão bem 
servidas pelas agências do governo? 
O progresso não é para ser medido pelo aumento do número de membros. Ele é para ser julgado pela 
quantidade e qualidade do trabalho feito. Eu devo chamar sua atenção para outro ponto. Há muitos que 
atribuem o mal estar no país à religião e prescrevem a não religião como o remédio! O erro encontra-se 
não na religião, que sempre insiste no autocontrole e pureza de intenções, fraternidade e serviço, mas 
no coração humano que é corrompido pela ganância e luxúria. O dedo acusador é apontado para a 
multiplicidade de religiões na Índia, mas até pessoas que seguem uma religião lutam furiosamente entre 
si, mesmo quando a religião os instrui a mostrar a outra face quando um tapa é desferido a alguém por 
um inimigo! 
O Amor é a Chave Infalível Para a Expansão 
Os seguidores de uma mesma religião podem se torturar entre si e massacrar vidas inocentes com 
alegria bestial! Assim, a religião não é responsável de modo algum. O mal-estar é devido à falta de 
religião, mais propriamente do que ao excesso de religiões. É o fanatismo cego que deve ser 
condenado; não a religião, que é contra ele. O amor à pátria pode também ser corrompido pelo 
fanatismo; ele levou o homem a destruir pela bomba atômica milhões de vidas inocentes em outro país, 
esperando, deste modo, assegurar a segurança do país que se ama! A mente na qual o ódio e o 
egoísmo crescem nunca pode apreciar a religião. A religião é a causa da crueldade calculada da bomba 
atômica? Não. 
O plano e o propósito das religiões antigas da Índia é plantar as sementes do amor no coração humano, 
assim elas podem brotar em rebentos de paciência e florir em tolerância, produzindo finalmente os frutos 
da paz. O auge do pensamento indiano é o não dualismo, a experiência do um, a negação da dualidade. 
Alguns países prosseguem em direção ao ideal da liberdade individual, outros visam a supremacia do 
estado e a supressão do direito individual à liberdade. Mas a Índia procura, há tempo imemorável, 
introduzir no indivíduo a lição que ele somente pode ser livre quando compreender sua identidade com 
tudo - não somente com os habitantes de seu próprio estado ou aqueles que usam seu próprio idioma, 
ou aqueles de sua própria cor ou credo, mas toda a humanidade e todos os seres, vivos e inertes. A 
expansão é a chave para a felicidade e o amor é a chave infalível para a expansão. O homem é parente 
de todos, este é o ensinamento da eterna religião. 
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Esta idéia de parentesco é a grande inspiração de serviço. Enfatizem o fato do parentesco; seu 
programa de serviço social obterá um movimento para frente. Não analisem e dividam culpa; solidarizem 
e derramem amor. Sirvam para aliviar a agonia em seus corações; não porque a constituição do clube 
exige que os membros sirvam; não porque ele traz reconhecimento em altos postos ou porque é o 
'dever' daqueles que estão em melhor situação! Sirvam porque vocês não podem ter paz a menos que 
sirvam. É um desejo interno ter a experiência do parentesco. 

Encorajem o Controle dos Sentidos e o Autocontrole  

Aqueles encarregados da administração não estão interessados na elevação dos recursos; eles são 
incisivos somente no fim, chamado nível de vida. A pureza nos meios assegura a pureza do fim. As 
pessoas também são fracas para corrigir as atitudes e motivos dos governantes. Assim, grupos de 
pessoas determinadas como vocês têm que alertar os governantes e acordar os governados. 

Sob o argumento de que o aumento da população é prejudicial ao progresso do país, meios de limitação 
artificial da natalidade são adotados como programa de ação e práticas estão sendo propagadas em 
escala nacional. Este é um passo absurdamente errado. Isto é como cortar a cabeça, uma vez que a 
porta é baixa demais e vocês não querem entrar curvados! O que vocês tem que fazer é descobrir meios 
de produzir mais alimento, para dar um exemplo, através da utilização das vastas fontes de água 
subterrânea. Meios artificiais de prevenir a concepção promoverão libertinagem e levarão ao país 
promiscuidade bestial. Aqueles que encorajam estas táticas perigosas devem antes encorajar o controle 
dos sentidos e o autocontrole através do ioga e do serviço, métodos defendidos nas escrituras pelos 
sábios que conheciam as calamidades que são a conseqüência da paternidade irresponsável ou da 
maternidade frustrada. Os inocentes, vítimas ignorantes desta campanha, estendida com tanta 
fanfarrice, podem bem ser educados para controlar seus desejos inferiores e sublimá-los em canais mais 
benéficos. Sem preparação mental e determinação, estes métodos artificiais podem causar insanidade e 
outros complexos, enfermidades e manias. 

Através de filmes, livros, música e do comportamento dos mais velhos, as mentes jovens são agitadas e 
incitadas para a indulgência! Através da campanha de planejamento da família eles são persuadidos a 
adotar meios pelos quais não têm responsabilidade pela conseqüência desta indulgência! Isto é mesmo 
queimar a força do futuro e o progresso da nação em ambas as pontas! O melhor método para 
planejamento familiar é o antigo: fazendo o homem compreender através da disciplina espiritual sua 
divindade inata. Eu desejo que os médicos entre vocês ponderem sobre as calamidades inevitáveis que 
seguirão a propagação de meios artificiais de planejamento familiar, meios de escapar das restrições 
impostas pela sociedade, escrituras e cultura sobre os instintos inferiores do homem. Vocês devem 
ajudar a guiar a nação ao longo de linhas retas. Eu os abençôo para que possam ter êxito nesta nobre 
missão de servir aos melhores interesses da nação. 
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