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ESPELHO E PENTE 
Data: 26/06/69 – Ocasião: Divino Discurso - Local: Prasanthi Nilayam 

Antes de cada festival que é celebrado em Prasanthi Nilayam, tornou-se necessário selecionar e 
autorizar certos indivíduos para prestar serviço como voluntários. O principal propósito é proporcionar a 
eles a chance de se treinarem em atitudes de humildade, presteza e reverência, que são tão essenciais 
para sua própria felicidade e para a seguridade social. Eu tenho me dirigido às pessoas selecionadas a 
cada vez, assim elas podem saber o que é esperado delas, especialmente o desejo por detrás de suas 
atividades de serviço. 

Entre os nove passos do progresso devocional, o quarto e o quinto ponto destacam-se, a atitude de 
serviço; elas são referidas como servir aos pés do Senhor, oferecer os atos aos pés do Senhor e sentir-
se como o servo do Senhor. O serviço é, basicamente, a atividade que surge do desejo de ganhar a 
graça do Senhor. Somente através do serviço o homem pode alcançar domínio e através do domínio dos 
sentidos, das paixões e preferências, ele pode alcançar a divindade. 

As cabeças se envaidecem somente através da ignorância; se a verdade for conhecida, todos os 
homens se tornarão tão humildes quanto Bharthrhari. Ele era um poderoso imperador, que governou de 
mar a mar; seu reinado era inquestionável; sua vontade prevalecia sobre enormes multidões de homens. 
Porém, quando ele compreendeu em um momento que a vida não é nada mais que uma curta 
permanência aqui na terra, renunciou a sua riqueza e poder e assumiu as túnicas ocres de monge 
errante. Seu povo e vassalos derramaram lágrimas verdadeiras, pois o amavam e adoravam. Eles 
lamentaram que o imperador tivesse assumido a túnica maltrapilha do penitente sem dinheiro e vivesse 
de esmolas. "Que preciosas posses você jogou fora? E, que triste acordo você fez?" - lamentaram. Mas, 
Bharthrhari respondeu: "Amigos, eu fiz um acordo lucrativo. Esta túnica é tão preciosa que mesmo o meu 
império é um insignificante pagamento em troca dela." Esta é a medida da grandeza do caminho 
espiritual que leva a Deus.  

Deus Concederá a Graça Quando seus Comandos Forem Seguidos 

O espírito de sacrifício é o equipamento básico do voluntário no serviço. Sem a inspiração do senso de 
sacrifício, seu serviço será hipocrisia, um ritual vazio. Registrem isto em seus corações. Registrem de 
forma profunda e clara. Há quatro modos de escrever, dependendo do material no qual o texto é escrito. 
O primeiro é escrever na água; ele é desfeito, mesmo enquanto seus dedos se movem. O próximo é 
escrever na areia. Ele é legível até que o vento o sopre como mera vulgaridade. O terceiro, é a inscrição 
nas rochas; ela dura por séculos, mas também é corroída pelas garras do tempo. A inscrição no aço 
pode suportar o devastador toque do tempo. Tenham isto bem gravado em seus corações – o axioma: 
"Servir aos outros é meritório; feri-los ou se manter inafetado e negligente enquanto eles sofrem é 
pecado." Eu não estou dando a vocês nenhum distintivo para usar desta vez, pois a insígnia na camisa é 
a distinção que vocês devem conquistar e não uma decoração para ser ostentada. 

Deus é amor e pode ser conquistado somente através do cultivo e exercício do amor. Ele não pode ser 
laçado por nenhuma mágica; Ele concede a graça somente quando Seus comandos são seguidos --- 
comandos para amar a todos, servir a todos. Quando vocês amam e servem a todos, estão servindo 
mais a vocês mesmos, é a vocês mesmos que vocês mais amam! Pois, a graça de Deus, então, os 
envolve, e vocês são mais fortalecidos, além de qualquer experiência anterior. Se Eu prender o distintivo 
na sua roupa, vocês logo o desprenderão; quando ele é tirado da camisa, vocês se sentirão aliviados de 
terem se livrado da obrigação de amar e servir. Vocês somente representarão um papel temporário em 
um drama, vestindo o distintivo e destacando-o. 

Subjuguem o Corpo, Controlem os Sentidos, Vençam a Mente 

Nesta vila, houve uma vez um homem jovem que exerceu o papel de um imperador em um drama 
folclórico representado no templo em um dia sagrado. A cortina baixou com o pôr-do-sol, mas ele não 
retirou a coroa de sua cabeça, ele insistiu que ainda era o imperador. Ele continuou a ordenar seus 
súditos em volta por meses. Ele ordenou seus compatriotas que executassem este companheiro um dia, 
e aquele companheiro no próximo dia e morreu de febre alta bem cedo! Isto foi insanidade. Mas, há um 
modo racional de comportamento, do papel correto. 
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Vistam o distintivo invisível de voluntário de Deus a todas as horas, em todos os lugares. Deixem que 
todos os dias de vida sejam uma contínua oferenda de amor, como uma lamparina de óleo se consome 
na iluminação do ambiente. Subjuguem o corpo, controlem os sentidos e vençam a mente – este é o 
processo de alcançar a condição de 'filhos da imortalidade,' que as Upanishads reservaram para o 
homem.  

Deus é a personificação da doçura. Alcancem-nO, oferecendo a Ele, que reside em todos, a doçura com 
a qual Ele dotou vocês. Espremam a cana no moinho do serviço, fervam-na no caldeirão da penitência; 
descolorem-na de todo desejo sensual; ofereçam a Ele o açúcar cristalizado do amor compassivo. 

O homem é o mais nobre de todos os animais, o produto final de incontáveis eras de evolução 
progressiva; mas, ele não está se esforçando conscientemente para agir de acordo com esta herança. 
Os animais presidiram uma conferência mundial para conversar sobre a autenticidade do direito do 
homem de ser o auge da criação e o soberano de todos os filhos da terra. O leão presidiu as 
deliberações. 

O Homem é uma Desgraça Permanente para os Animais 

O tigre questionou os direitos do homem; o leopardo apoiou a resolução de enfático protesto. Ele fez um 
discurso devastador, condenando o homem. "Ele é uma desgraça permanente para os animais em todos 
os lugares. Ele fabrica e bebe alegremente venenos fatais e é orgulhoso de sua completa tolice. Ele 
engana sua própria espécie e gasta todas as suas energias e recursos inventando armas diabólicas para 
eliminar suas irmãs e irmãos; ele incita cavalos e cães a correr em desesperada rapidez e arrisca seus 
lucros até o fim, enquanto eles galopam ao longo do caminho; ele é cruel, ganancioso, imoral, insaciável 
e desavergonhado. Ele dá um mau exemplo ao mundo animal. Embora dotado de emoções e 
inteligência superiores, seu comportamento é desagradável e degradante," ele disse. "Nós não sabemos 
se e aonde faremos a nossa próxima refeição; não temos nenhum lugar seguro de descanso. Não temos 
nada para nos cobrir, exceto a pele. Mas, ainda o pior dos animais é um filho muito mais digno de Deus 
do que este monstro chamado homem," ele concluiu. 

A raposa levantou e acrescentou, "Nós temos uma estação quando acasalamos, mas o homem, eu 
estou envergonhado de dizer, quebrou todas as restrições e cuidados por nenhuma regra. Ele é uma lei 
para ele mesmo e um desastre para o resto.” 

O leão se levantou para recapitular os argumentos. Ele concordou com a tendência geral do discurso 
contra o homem, provocado por sua não merecida pretensão à supremacia. Mas se recusou a pintar 
todos com o mesmo pincel. Ele distinguiu entre homens que são bestiais e terríveis e homens que 
transcenderam seu passado bestial, pelo uso adequado de dádivas especiais de discernimento e 
desapego. O último, disse ele, deveria ser reverenciado por todos os animais como mestres, enquanto o 
primeiro merece severas represálias e condenação. 

Estejam Preocupados Com a Poeira da Inveja e do Ódio 

Cada um de vocês fez um esforço ascendente da pedra para a planta, da planta ao animal, do animal ao 
homem! Não escorreguem para o instinto animal; elevem-se mais alto para a divindade, brilhando com o 
novo brilho do amor. O divino é a energia que anima, o impulso que circula o sangue em suas veias, que 
transmite conhecimento e experiência através dos nervos, que correlaciona e coleta para armazenagem 
as impressões que os seus sentidos captam, as conclusões que a sua inteligência armazena! 
Mantenham-se alinhados com o divino, por meio do amor, verdade e bondade. 

Hoje em dia, há um inevitável par de acessórios nas bolsas das senhoras e mesmo no bolso dos 
cavalheiros: um espelho e um pente. Vocês temem que seu encanto seja comprometido quando seu 
cabelo está em leve desalinho, ou seu rosto revela fragmentos de poeira; assim, tentam imediatamente 
corrigir a impressão. Embora tão preocupados com este encanto pessoal que rapidamente se deteriora, 
quão mais preocupados vocês deveriam realmente estar com a poeira da inveja e do ódio, com as 
manchas de vaidade e malícia que profanam suas mentes e corações?. Tenham um espelho e um pente 
para este propósito também! Tenham o espelho da devoção para julgar se eles estão limpos, brilhantes 
e encantadores; tenham o pente da sabedoria obtida pelo discernimento, que resolve problemas, 
dissolve nós e acalma a confusão, para controlar e canalizar os sentimentos e emoções que estão 
desenfreadamente espalhados em todas as direções. 

Qualquer coisa que façam, aonde quer que estejam, lembrem-se de que Eu estou com vocês, em vocês; 
isto os salvará da vaidade e do erro. Isto fará o seu serviço digno das pessoas que vocês servem.  
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