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Mensagem 20
Proferida em um famoso templo a Sri Krishna (em um lugar chamado Guruvayur) no sul da Índia.
Kerala, Índia, 16/fevereiro/2000.

É bem possível que o silêncio ainda seja outro pensamento, meramente uma
oposição à agitação. Quando ambos, agitação e silêncio, são rejeitados, obtém-se o
verdadeiro silêncio que está além do alcance do chamado “Aspirante Espiritual”1 que
continua coletando sistemas e técnicas para a “iluminação”.
Ambas, infelicidade e felicidade, como experiências, devem desaparecer para que
surja a verdadeira felicidade que não se faz disponível para a massa de “buscadores”2 que
vaga pelo mercado espiritual.
A mesma porta pelo qual o estresse, a tensão, a ansiedade e o tumulto entram em
você devido ao seu estilo de vida, devido a suas ambições e medos, é também a porta de
saída. Por favor, observem isso desde o princípio sem perder a energia do entendimento por
meio de vários sistemas. Nenhuma coisa que se faz ou deixa de fazer poderá conduzi-lo ao
Divino. O fazedor deve chegar ao óbito para que a Divindade se manifeste. As viagens do
ego, embora sutis, são viagens à direção errada. A não-mente é a essência.
Sem a compreensão dos caminhos do eu, a busca vaidosa e a indulgência em
“técnicas” o transformará, em última instância, em um fumante poluidor de mentes3 que
desencadeia forças centrífugas e paranóicas através de propagandas “imbatíveis” em nome
de Lahiri Mahashay para fisgar, fichar e fritar4 pessoas de coração simples, crédulas e
sentimentais. Ele diz que é uma inverdade o fato de o pai ter pedido ao filho para que este
dê continuidade à linhagem e também diz que ele é o único “autorizado”. Esta mente
superficial transformou Lahiri Mahashay em uma deidade e, assim, confinou um sagrado
processo espiritual em uma personalidade estreita. A família Lahiri continua consternada
desgostosa com as atividades dele.
Estejam cientes destes operadores do mercado espiritual cujos circuitos de
entendimento foram afetados pela fragmentação causada por suas atividades vulgares e
vaidosas de autopromoção.
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A expressão “Spiritual Seeker” foi aqui traduzida por “Aspirante Espiritual”.
“Seekers”.
3
Shibenduji usa a expressão “cigarette smoking mental polluter”.
4
Na mensagem original em Inglês, Shibenduji faz um jogo de palavras: [...]hook, book and cook [...]
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