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Mensagem 33 

York, Inglaterra, 9/março/2001. 

 

 Lahiri Mahashay é um raro evento na eternidade e na existência. Infelizmente ele foi 

projetado como uma entidade voltada à experiência por mentes superficiais que escreveram 

a Seu respeito.  

 As experiências foram substituídas (sunyer sathe kola-kuli) pelo êxtase do vazio e 

da existência, assim como as sentinas domésticas1 foram expurgadas para o bem da saúde 

de todos. As interpretações e promoções de Suas experiências têm espalhado poluição 

mental, assim como as sentinas exalam mal cheiro e miséria. As Suas Kriyas são feitas para 

estarmos disponíveis à energia da meditação. A meditação não é feita. Manipulação e 

manias mentais não podem ser chamadas de meditação. Fazer meditação é a própria 

negativa desta. O fenômeno Lahiri devasta (a poluição mental), não deixando nenhum 

fragmento oculto no qual as experiências possam espreitar em suas sombras negras. 

 Lahiri Mahashay é laya (desaparecimento) da mente. Ele é, de fato, um perigo 

àqueles que desejam levar uma vida superficial, de fantasias e mitos. A realização do 

fenômeno Lahiri soluciona dificuldades e resulta em uma fusão, uma mutação, uma 

transformação alquímica no corpo. É um processo radical, uma renovação, uma 

reorientação no espírito. Então, a beleza e a graça florescem. Uma nova estatura e uma 

nova profundidade surgem. E é deste vazio que falam Buda, Patânjali, Krishna, Cristo, 

Muhammad, Lao-Tse, Lahiri, Krishnamurti, Mansur, Nayanar, Nava, Astavakra, 

Gaurapada, Gurdjieff, U.G., Anandamoyimaa, Gargi, Maitréya, Shankaracharya, 

Ramakrishna, Aurobindo, Ramana Maharishi, Osho, Bhamati e assim por diante.  

 É verdadeiramente uma graça que esse vazio seja possível nos corpos humanos 

viventes, apesar de toda a ocupação externa do ego. Uma direção correta norteando ao 

Divino pode ainda ser vista apesar de todas as direções errôneas do ego e de seus truques. 

 Lahiri Mahashay aprofunda o mistério e a maravilha da existência e Se destaca 

como um enigma. Livros escritos estupidamente sobre Ele geram apenas desordem e 

confusão.  

                                                 
1 As precárias instalações sanitárias indianas têm causado inúmeros problemas relacionados à saúde e higiene. 
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 As pessoas estão dormindo. A energia do entendimento da Kriya os acorda. Mas 

quem quer despertar? Algumas idéias confortáveis e profícuas são suficientes! Então, o 

Lahiri incomoda e agita muitos compradores no mercado espiritual. 

 Todavia, quando os argumentos cessam, o intelecto se encontra em um dilema, o 

ego é aniquilado: só então a inteligência pode florescer em virtude da Kriya. Portanto, se 

você quiser conhecer quem foi Lahiri Mahashay, então, por favor, não leia nenhum livro 

escrito sobre Ele por charlatões do mercado espiritual. Ao invés disso, invista 

imediatamente em uma jornada para conhecer o mito que você pensa que é. 

 

OM KRIYA OM 
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