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A CULTURA DA ÍNDIA 
Data: 20/10/2003 – Local: Prasanthi Nilayam 

Do mesmo modo que um enorme elefante não conhece sua própria força, os filhos da Índia não 
percebem  a grandeza de sua cultura. 

Tolerância e compaixão constituem sua bela forma; a Verdade é estritamente considerada, acima de 
todos os rituais. O amor materno e a reverência são seu verdadeiro elixir de vida eterna. O caráter 

honesto é maior do que simplesmente uma vida confortável. 

Inconsciente de sua própria herança, o indiano corre atrás de modismos ocidentais. É triste de se ver; 
mais triste ainda de se viver. 

Poema em Télugo 

Manifestações do Amor Divino! 

É suficiente que existam uma ou duas organizações como esta e a Índia será reconduzida à sua antiga 
glória. As atividades de serviço trouxeram uma grande transformação aos corações dos jovens. Se 
essas atividades sagradas forem realizadas em cada vila e em cada rua, a antiga cultura da Índia 
certamente reviverá. Hoje há muito poucas pessoas praticando e propagando os sagrados valores da 
nossa cultura. Os indianos se esqueceram completamente de sua rica herança cultural e estão imitando 
a Cultura Ocidental, perdendo a sua santidade.  Embora a cultura da Índia seja antiga, ela é eterna e 
relevante para o cenário contemporâneo; por esta razão, deveria ser praticada e divulgada em todas as 
localidades. 

Alguns anciãos da Organização pediram-Me orientações sobre atividades de serviço. Amanhã vou falar 
aos organizadores de Hyderabad e aos jovens, para lhes dar as necessárias diretrizes. Vocês estão bem 
conscientes do quanto os valores têm se degenerado na cidade de Hyderabad, que certa vez foi 
conhecida como Simhapuri1. As pessoas perderam a fé nos nossos antigos valores e estão arruinando 
suas vidas pela imitação da Cultura Ocidental. 

Manifestações do Amor Divino! 

Palavras elogiosas ou qualquer tipo de cumprimento são inadequados para descrever completamente o 
grande exemplo demonstrado por vocês. Devo providenciar ônibus para transportá-los até os vários 
vilarejos para que executem atividades de serviço. Hoje o mundo está testemunhando um estranho 
cenário. As pessoas pregam espiritualidade e atuam de forma contrária. Isto se tornou comum, 
especialmente nas grandes cidades. O povo das cidades, embora bem educado, esqueceu-se 
completamente das nossas antigas tradições e está se comportando de maneira perversa, em nome da 
modernidade. O entusiasmo, dinamismo e os antigos valores tradicionais que se encontram em vocês, 
especialmente nos jovens, não se pode encontrar em mais nenhum lugar. Somente aqueles que 
conhecem a grandeza de nossa cultura tradicional serão capazes de compreender e apreciar os 
sagrados sentimentos de seus corações. É da maior importância que vocês propaguem nossa antiga 
cultura em cada vila e em cada povoado. Embora as pessoas dos vilarejos estejam interessadas em 
disseminar nossa cultura, são incapazes de fazê-lo porque lhes faltam recursos. Por esta razão, darei 
todo o apoio e encorajamento necessários para a manutenção desta sagrada causa. Esses estudantes 
ideais que participam da sagrada atividade do Grama Seva2 serão admitidos em nossas instituições 
educacionais. Não pensem que são estranhos. Tudo isto é seu. Eu sou seu e essas instituições 
pertencem a vocês. Têm todo o direito de estar aqui. Estou sempre pronto a prover qualquer auxílio que 
possam necessitar. 

Amanhã, vou me dirigir a todos vocês, separadamente, e dar-lhes orientações para suas atividades 
futuras. Jamais cedam ao desapontamento. Marchem em frente com toda a esperança e entusiasmo. 
Amanhã, com seus corações repletos de felicidade, esperem que Swami se dirija a vocês. Eu posso vir a 
qualquer momento. Jamais desistam de cantar o Nome de Deus. O Nome Divino é como um barco que 
pode levá-los a atravessar o oceano da vida. Eu darei a força necessária às suas unidades. Estejam 

                                                 
1 “Cidade dos Leões” 
2 Serviço social praticado em grupo e prestado nas regiões rurais. 
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preparados para assumir atividades de serviço rural com grande entusiasmo. Hoje, nesse exato 
momento, vocês devem assumir a firme decisão de desenvolver e expandir suas atividades. 

Manifestações do Amor Divino! 

Hoje, enquanto assistia ao seu excelente programa de descrição das atividades de desenvolvimento 
rural, Eu não cabia em mim de alegria. Amanhã, passarei mais tempo com vocês e lhes concederei 
imensa felicidade.  

Bhagavan cantou o Bhajan: “Prema Mudita Manase Kaho…3” e continuou Seu Discurso. 

Manifestações do Amor Divino! 

Jamais se deixem envolver em política. Mantenham-se afastados de todas as atividades políticas. 
Continuem seu sagrado serviço social e santifiquem seu tempo cantando o Divino Nome. Sigam o 
caminho que escolheram com determinação e alcancem o sucesso. Hoje o egoísmo está em moda no 
campo da política. Vocês devem levar uma vida de serviço altruísta, contemplando Deus o tempo todo, a 
fim de alcançar sua redenção. Amanhã de manhã, Eu virei para falar-lhes detalhadamente. 

Tradução realizada pela Coordenação de Devoção do Conselho Central do Brasil 
A partir da versão em inglês disponível na Página da Organização Sai da Índia: www.srisathyasai.org.in. 

Rio de Janeiro, 1º de novembro  de 2003. 

                                                 
3 “Quem é Aquele cujo Amor nos enche de alegria?” (é uma tradução possível) 


