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CULTIVEM HUMANIDADE E SEJAM IDEAIS PARA A SOCIEDADE 
Data: 13/08/2006 – Ocasião: Ati Rudra Maha Yajna1 - Local: Prasanthi Nilayam 

O dia em que todos os devotos se reúnem e cantam a glória de Deus em belas melodias,  
o dia em que os sofrimentos dos pobres são amorosamente removidos e todos vivem como irmãos e 

irmãs, o dia em que os grupos de servidores de Deus, que pensam Nele todo o tempo,  
são servidos em um banquete suntuoso, 

o dia em que as almas nobres nos visitam e narram com amor as histórias sobre Deus, 
desfrutem deste dia como o dia verdadeiro. 

Todos os outros dias são meros aniversários de morte. 
Preciso falar mais, ó nobres almas? 

Poema em Télugo 

Manifestações do Amor Divino! 

Nosso presidente das Organizações de Serviço Sri Sathya Sai para toda a Índia, Srinivasan, acabou de 
dizer que Vinay, que organizou de forma excelente este Yajna é um jovem brilhante e educado. Eu fico 
muito feliz com isso. 

Embora Srinivasan não tenha feito qualquer menção específica sobre os jovens em geral, Eu acho 
necessário acrescentar que os jovens também são responsáveis pela intranqüilidade e agitação do 
mundo atual. 

Apesar de sua educação e inteligência, o tolo não conhecerá seu verdadeiro Ser  
e a pessoa mesquinha não abandonará suas más qualidades. 

Poema em Télugo 

Não há dúvida de que os jovens da atualidade têm educação superior, com títulos de graduação e pós-
graduação. Embora ocupem posições de destaque, ainda assim, em lugar de realizar a essência da 
educação, estão inflados de orgulho, pensando: “temos educação esmerada; conquistamos altos títulos 
acadêmicos”. Por causa desse orgulho, estão se esquecendo da cultura, tradições e religião de seu 
próprio país. 

O dia em que as pessoas foram arrastadas à fascinação pela língua inglesa,  
o conhecimento da religião e do idioma próprios declinou;  

quando esse conhecimento declinou, o comportamento cultural desapareceu;  
quando a cultura desapareceu, a retidão declinou na Terra;  

quando a retidão declinou e desapareceu da Terra,  
a posição de prestígio da Índia foi abalada. 

Poema em Télugo 

Para onde quer que olhem, há tumulto e caos no mundo. Extinguiu-se o respeito pelos mais velhos e 
pelo próprio país. A humanidade básica se perdeu. Essa falta de respeito e ausência de leis espalhou-se 
por todos os campos: moral, físico, secular e, mesmo, espiritual. Do milionário ao miserável, todos estão 
se tornando mendigos. O pobre mendiga esmolas, mas o milionário também está mendigando. Quem é 
grande e quem é pequeno nessa profissão da mendicância? Para dizer a verdade, o pobre que não tem 
uma refeição decente ao dia e que, por isso, recorre à mendicância, parece ser um pouco mais 
magnânimo, pois divide suas refeições com os companheiros pedintes. Ao contrário, o milionário sequer 
atira uma moeda em caridade. Os ricos não estendem as mãos em auxílio, mesmo que o propósito seja 
sagrado, nobre e caridoso. Ainda assim, fingem fazer doações generosas para esses fins e providenciam 
para que suas fotos apareçam nas manchetes dos jornais, para lhes dar publicidade. Quando se trata de 
agir, eles se afastam. Se observarem de fato as suas atividades, verão que são as mais desprezíveis e 
inúteis. Os jovens devem se voluntariar com entusiasmo para remediar a situação. Eles são as pessoas 
certas para realizar a mudança do país para melhor. A energia física, a agudeza dos sentidos e do 
                                                           
1 Contexto do Discurso: este Ritual Védico ou Yajna (pronuncia-se Yagnha) está sendo realizado pela primeira vez na história 
conhecida da humanidade para obter as bênçãos do Senhor Shiva, na Presença de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, com o 
propósito de promover a paz para a humanidade e a remissão dos erros humanos. Iniciou-se no dia 9 de agosto, encerrando-se no 
dia 20 de agosto. 
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intelecto, presentes nos jovens, não podem ser encontrados nas demais faixas etárias da sociedade. Se 
eles se decidirem com firmeza, podem realizar qualquer coisa. Os jovens devem assumir o compromisso 
de utilizar a força de seus sentidos, suas energias mentais, físicas, intelectuais e o poder do Atma para o 
benefício da sociedade. Eles devem conservar a divina energia dos seus sentidos e se esforçarem pelo 
bem-estar da sociedade. Eles precisam proteger o país. Só assim merecerão ser chamados de 
verdadeiros seres humanos. 

É uma lástima que, atualmente, os jovens estejam se tornando fracos, por sucumbirem às atrações 
triviais. Até mesmo um jovem de dezesseis anos, que supostamente deveria ser fisicamente forte, 
parece magro e extenuado. Não é falta de alimento e cuidados. Isso se deve ao mau uso dos sentidos, 
que o enfraquece. É um grande erro enfraquecer os próprios sentidos pelo mau uso. Quando esses se 
enfraquecem, o mesmo acontece com o homem. Infelizmente, os jovens de hoje desperdiçam a energia 
vital de seus sentidos. Para piorar as coisas, seus pais encorajam esse abuso, dando-lhes dinheiro em 
demasia. Dessa maneira, os pais também estão cometendo um grande pecado com seu apoio. De fato, 
eles é que são os responsáveis por seus filhos se desencaminharem. As crianças, sem dúvida, devem 
ter liberdade, mas só dentro do limite necessário. Liberdade excessiva se torna permissividade. Essa 
permissividade, aliada ao dinheiro ilimitado nas mãos das crianças, arruína suas vidas. Dinheiro em 
excesso é causa de muitos males. O dinheiro deve ser usado com propriedade. Não desperdicem 
dinheiro. O desperdício do dinheiro é um mal. Não desperdicem alimento; a comida é Deus. Não 
desperdicem tempo; tempo desperdiçado é vida perdida. Os jovens de hoje estão desperdiçando 
dinheiro, comida e tempo. Por isso, estão se arruinando. 

Como está o sentido da visão, nos jovens modernos? Eles não mantêm sua visão firme sequer por um 
segundo. Seus olhos incansáveis perscrutam tudo à sua volta. A visão dos jovens de hoje em dia se 
parece com a visão de um corvo. Tudo que vêem, desenvolvem o desejo de possuir. E o que desejam? 
Coisas indesejáveis. Antes de tudo, os jovens devem controlar sua visão. Os olhos nos ensinam uma 
grande lição. Assim como é a visão, é a criação. Portanto, não devem olhar para ninguém com idéias 
malignas. Não devem desenvolver desejo por tudo que vêem. Eu gostaria de falar francamente. Por 
favor, não se ofendam. Os estudantes vão para a escola de bicicleta e, quando vêem alguma garota 
passar por eles, param para encará-la. Por causa desse comportamento irresponsável, inúmeros 
acidentes estão ocorrendo atualmente, cada vez em maior número, envolvendo veículos de duas rodas. 
Eles ficam olhando para tudo que se passa nas lojas e para cada senhora que caminha pelas ruas, ao 
dirigirem suas motocicletas. Principalmente quando passam por um colégio feminino, seus olhos ficam 
grudados ao local. É esse propósito para o qual Deus lhes deu olhos? 

Vocês sabem o propósito para o qual lhes foram dados os olhos? 
Seria para olhar para toda e qualquer coisa que cruze o seu caminho? 

Não, não! Vocês são dotados de olhos  
para que alcancem a visão do Senhor de Kailasa2. 

Sabem o propósito para o qual a mente lhes foi concedida? 
Seria para vaguearem pelas ruas e becos? 

Não, não! A mente lhes foi concedida para experimentarem 
a bem-aventurança da contemplação da bela forma e do nome de Deus. 

Canção em Télugo 

Atualmente, os jovens, especialmente os rapazes, têm a visão envenenada. Sua conversa é maligna. 
Seu comportamento, linguagem e conduta – tudo é ruim. Eles fofocam sobre a aparência e o caráter das 
pessoas que passam na rua. No entanto, não têm tempo para conversar sobre a Bem-aventurança do 
Atma. O fato é que a bem-aventurança é bela. Nada pode se comparar à sua beleza. Se desejam 
desfrutar desta bem-aventurança Átmica, vocês, especialmente os jovens, deveriam controlar sua visão. 
Sempre que seu olhar cair sobre objetos indesejáveis, devem aconselhar a si mesmos: “Cuidado! Eu 
nasci como ser humano, não como animal. Deus me deu olhos para ver as maravilhas da Sua criação, 
não a beleza externa dos indivíduos”.  

Se três rapazes se encontrarem em algum lugar, toda a sua conversa será sobre assuntos inúteis. Na 
verdade, quão sagrada é a nossa língua! 

                                                           
2 Shiva. 
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Ó língua, conhecedora do sabor! Tu és santíssima! Fale a verdade da forma mais agradável. 
Cante sem cessar os Divinos Nomes de Govinda, Madhava e Damodara3. Esse é o seu principal dever. 

Verso em Sânscrito. 

Nossa língua é uma dádiva de Deus, que serve ao propósito de pronunciar doces palavras. Portanto, 
jamais deveríamos falar palavras ruins. A língua sempre deve ser usada para propósitos sagrados. 
Devemos testemunhar a bela forma de Deus com nossos olhos. Há certos jovens que visitam templos, 
mas, em vez de observar a divina forma de Deus, fixam seu olhar nas mulheres que visitam o templo. É 
essa a visão que se espera de um ser humano? O homem se torna um demônio devido a visões 
censuráveis, conversas sem sentido, comportamento inútil e dar ouvidos a fofocas. Os jovens em 
especial devem tomar muito cuidado atualmente. Devem exercitar o controle apropriado sobre seus 
sentidos. Se tal restrição for exercida, não haverá possibilidade de pecado. 

Manifestações do Amor Divino! 

Estou lhes dizendo tudo isso por amor a vocês. Podem ocultar suas más intenções e exibir uma face 
angelical, mas Eu não posso agir assim. Não devo fazer rodeios. Preciso falar a verdade. Os pais e os 
mais velhos também devem ter cuidado nesse aspecto. Alguns pais são excessivamente indulgentes 
com os desejos de seus filhos. Queridos filhos! Vocês podem mostrar amor e afeição por seu filho, mas 
não pelo seu mau comportamento. Se a criança for estragada por mimos, à conta de seu amor cego, 
sobre quem recai o descrédito? Sobre os pais e ninguém mais! 

Os Vedas declaram Reverencie sua mãe, seu pai, seu mestre e seu hóspede como a Deus. Os pais lhes 
deram a vida. Eles são os responsáveis pelo seu nascimento. Por essa razão, vocês devem amá-los de 
todo coração, sob todas as circunstâncias. Precisam reconhecer a verdade de que, em primeiro lugar, 
sua mãe é Deus e, em seguida vem o seu pai; eles os protegem constantemente. Qual é o valor de suas 
conquistas na vida, se vocês se esquecem das próprias encarnações da divindade que são seu pai e 
sua mãe, que estão bem diante de vocês? Nossos voluntários do Seva Dal e membros do Programa de 
Jovens devem propagar esses ensinamentos e tentar deter a degeneração da sociedade. Vocês podem 
se deparar com qualquer quantidade de obstáculos nessa tarefa, mas devem superá-los e marchar 
adiante. Podem até mesmo arriscar suas vidas nesta tarefa de restaurar a sociedade de volta ao 
caminho correto. 

Os jovens não devem desperdiçar dinheiro ou suas palavras. Mantenham silêncio. Conservem seu 
equilíbrio sob todas as circunstâncias. Diz-se que não haverá discussão se você mantiver o silêncio. 
Nosso Srinivasan, Presidente Geral das Organizações de Serviço Sri Sathya Sai da Índia, sugeriu que os 
jovens recebam treinamento tecnológico apropriado. Mas, o que aprendem hoje em dia não é tecnologia, 
mas “truquenologia”. O homem está se arruinando por conta desses “truques”. 

Estudantes! Membros do Programa de Jovens! 

Todos vocês precisam ter muito cuidado. Devem manter a dignidade de suas famílias. Precisam 
reconhecer a relação íntima que existe entre o indivíduo e a sociedade, conduzindo-se de modo 
apropriado. O jovem Prahlada foi enviado por seu pai Hiranyakasipu4 aos professores Chanda e Amarka, 
a fim de aprender várias Escrituras.  Os mestres lhe ensinaram diversos assuntos. Após certo tempo, o 
pai chamou Prahlada e, fazendo-o sentar-se no seu colo, perguntou-lhe: “Querido filho! Como vai a sua 
educação? O que aprendeu?” 

Prahlada respondeu: 

Pai! Os mestres me ensinaram muitas coisas.  
Compreendi os quatro objetivos da vida:  
Retidão, Riqueza, Desejo e Liberação.  

Estudei muitos assuntos.  
De fato, entendi a própria essência da educação. 

Poema em Télugo 

                                                           
3 Nomes de Krishna. 
4 Rei demoníaco cujo pai, Hiranyaksha foi destruído pelo Avatar Varaha, encarnação divina do Senhor Hari. Por essa razão, nutria 
um ódio incontrolável e desprezava tudo que dissesse respeito a Deus. Em seu ódio, buscou obter poder infinito, a fim de se tornar 
maior que o próprio Deus. Seu filho tornou-se sua maior decepção por sua devoção a  Deus. 
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Então, HIranyakasipu pediu: Pode me explicar um assunto que tenha estudado?” E Prahlada respondeu: 
“O Caráter é a coisa mais importante para qualquer indivíduo. Um homem sem caráter equivale a uma 
animal”. Seu pai ficou muito irritado com essa resposta. Até os membros da corte estavam estupefatos 
com a resposta de Prahlada. Hiranyakasipu chamou uma senhora e perguntou a Prahlada: “Quem é 
esta?”  

O menino respondeu: “Ela é minha mãe”. Na verdade, a mulher não era sua mãe de verdade, mas, 
apenas uma serviçal. Então, Hiranyakasipu chamou todas as mulheres e as fez ficar de pé diante deles, 
perguntando a Prahlada. “Quem são essas mulheres?” O rapaz deu uma bela resposta, dizendo: “Todas 
as que são mais jovens que eu, são minhas irmãs mais novas e, as mais velhas, minhas irmãs maiores”. 

O pai ficou espantado com essa resposta. Ele estava muito zangado com o que seu filho havia 
respondido. Por essa razão, chamou os professores e os repreendeu: “É esta a educação que estão 
transmitindo às crianças? Quando crescerem, naturalmente irão seguir esses princípios”. O pai os 
advertiu: “Não deviam ensinar essas coisas às crianças”. E ordenou que os professores impedissem 
Prahlada de contemplar o Hari Nama – o Divino Nome do Senhor Vishnu. Os professores Chanda e 
Amarka ficaram apavorados. Assim que retornaram à Gurukula5, tentaram de diversas formas dissuadir 
Prahlada de repetir o Nome do Senhor. Eles o repreenderam verbalmente e até recorreram à punição 
física, mas Prahlada não cedia. Ele lhes disse com franqueza: “Respeitáveis Mestres! Aquele que 
desencoraja seus discípulos de contemplar o Divino Nome de Hari é um Mestre no sentido verdadeiro? 
Assim como o verdadeiro pai é aquele que aconselha a criança a alcançar Deus, o Guru também deve 
ensinar ao seu discípulo a contemplar Hari. Em lugar de ensinar essas coisas sagradas, vocês estão 
tentando me empurrar para assuntos mundanos. Não quero tal educação”. Dali em diante, ele deixou a 
Gurukula e partiu em sua missão de cantar a Gloria do Senhor Hari. Ele começou ensinando aos seus 
companheiros de classe: “Não há ninguém maior do que Hari”. Devoção a Deus é essencial para todos. 
A Divindade está imanente em todos os seres. 

Costuma-se dizer que Deus é o morador interno em todos os seres. Eu quero que vocês também, como 
Prahlada, estimulem todos a adorarem e contemplarem a Divindade o tempo todo. Quando assumirem a 
missão de propagar esses ideais, serão capazes de promover uma maravilhosa e rápida transformação 
na sociedade. Antes de embarcarem nesta missão, devem começar em suas próprias casas. Os pais 
somente lhes deram o corpo físico, mas quem sustenta o Princípio do Atma? Deus é o único refúgio. Por 
isso, os pais devem dar o exemplo, estimulando nos filhos o desejo pela realização da divindade. 

O corpo é feito de cinco elementos e pode perecer mais cedo ou mais tarde,  
mas o morador interno não tem nascimento nem morte. 

O morador não tem qualquer apego e é a testemunha eterna. 

Poema em Télugo. 

Não importa o quanto cuidem bem do corpo, ele está fadado a perecer mais cedo ou mais tarde. 
Ninguém parece saber se é adequado ou não para o ser humano, passar seu tempo simplesmente 
comendo, dormindo e procriando como fazem os animais, pássaros e feras. Não. Nada disso! O homem 
precisa santificar cada momento de sua vida pela contemplação de Deus. Isso é o que os pais devem 
ensinar a seus filhos. Isso é o que permanece conosco e nos acompanha além da morte. O principal 
dever dos pais é ensinar esse caminho sagrado às crianças. Os professores também devem ensinar 
essas coisas nobres aos estudantes. Hoje em dia, os professores transmitem a seus alunos somente o 
conhecimento contido nos livros didáticos As crianças também parecem gostar desse conhecimento. Por 
essa razão, cada um de vocês deveria visitar alguma escola e ensinar essas coisas nobres aos 
estudantes. Uma vez que nasceram como seres humanos, é adequado que façam comentários 
obscenos contra o sexo feminino? Se vocês perturbam as mulheres com suas palavras vis, será que os 
outros ficarão quietos? Será que não farão o mesmo com os membros de suas próprias famílias? Acaso 
pouparão suas esposas e filhas? Por isso, em primeiro lugar, devem respeitar os demais. Só assim 
receberão seu amor e respeito. Os jovens, em especial, devem cultivar humanidade. É exatamente para 
este propósito sagrado que começamos o Programa de Jovens nas Organizações de Serviço Sri Sathya 
Sai. Os jovens devem estabelecer um ideal para os demais, na sociedade. Aqueles que vagueiam pela 
praça do mercado são verdadeiros jumentos. Não podem ser considerados seres humanos. Não é esta a 
vida que um jovem deve levar. Os asnos vagueiam pelas ruas, zurrando. Vocês não são animais desse 

                                                           
5 Espécie de colégio interno, geralmente a residência do Guru, onde os estudantes da Índia antiga aprendiam as ciências Védicas.  
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tipo. Vocês, de fato, são Deus. Por isso, mantenham-se firmes na sua humanidade sagrada. Conservem 
o seu prestígio. Esse é o principal dever do jovem. 

Existem ainda outros jovens que lêem livros obscenos secretamente. Eles mantêm esse lixo entre as 
páginas dos seus livros de estudo e os lêem sem serem notados pelos demais. Lêem novelas sujas 
quando deveriam estar estudando. Assim, pensam enganar até os professores. Isso não é digno de um 
ser humano. Sempre que surgirem maus pensamentos em suas mentes, devem lembrar-se no mesmo 
instante de que são seres humanos e não animais. Seu comportamento deve ser adequado a um ser 
humano. Só então terão o direito de chamar a si mesmos de humanos. Só quando desenvolvem e 
cuidam dos valores humanos é que sua educação adquire valor. 

Manifestações do Amor Divino! 

Eu tenho um grande amor por vocês. Ninguém o pode medir ou compará-lo a isto ou aquilo. Meu amor é 
uniforme sem qualquer tendência ou preferência. Meu amor só pode ser comparado ao Meu amor. Não 
estou preocupado com o que as pessoas pensam sobre Mim. Algumas delas até me acusam. Escrevem 
todo tipo de coisas sobre Mim nos jornais e também publicam as besteiras que vêm de outros países. 
Neste contexto eu gostaria de apresentar uma questão: pode ser considerado um jornalista o indivíduo 
que copia esses absurdos e os publica em um jornal? Não! De forma alguma! Um verdadeiro jornalista 
jamais se permitiria propagar calúnias. Ele confiaria nas notícias obtidas por ele mesmo e na sua 
experiência pessoal. Jamais daria importância a fofocas publicadas por alguém em Londres ou na 
América. Aqueles que dão ouvidos a esse lixo e o espalham por aí são como cães. Sempre que um cão 
late em alguma esquina, outro que esteja nas vizinhanças começa também a latir. Assim, os que imitam 
os outros são como cães, não seres humanos.  

Não importa o que os outros pensem, nós temos compromisso com a Verdade. Somos encarnações da 
Verdade, acreditem. Por isso, não devem dar crédito à falsidade. Se as pessoas disserem algo absurdo 
sobre vocês, deixem que falem. Os cães ladram e não nos preocupamos com eles. Aqueles que nos 
criticam com más intenções devem ser tratados como cães, não como seres humanos. Muitas pessoas 
vêm até Swami. Acaso nós lhes enviamos convites? Não, nunca! Algumas pessoas sentem inveja do 
reconhecimento que o grande serviço humanitário de Swami está obtendo em todo o mundo e tentam 
difamar Seu nome. Eu gostaria de dizer mais isto a essas pessoas: se desejarem, tentem atrair pessoas 
de todas as classes sociais, em grande número, vindas de todo o mundo. Será impossível. Nem mesmo 
dez pessoas se reunirão diante delas. E qual seria a razão? É que a bondade e a natureza solidária não 
está nessas pessoas. Só pode ser encontrada na Divindade. Somente isso atrai a toda gente. 

Manifestações do Amor Divino! 

Vemos e ouvimos muitas coisas no mundo, mas não devemos nos deixar levar por elas. Permaneçam 
firmes em seu amor por Swami. Não têm razão para esconder seu amor; continuem a distribuí-lo a 
todos. Só assim sua mente se tornará pura e sagrada e seu nascimento como ser humano será 
santificado. Só assim merecerão ser chamados de seres humanos. Do contrário, degenerarão em 
demônios. Não se deixem desencaminhar pelo que os outros falam. Tudo que escutarem neste sagrado 
Ritual, preservem cuidadosamente em sua memória. Instalem Deus em seus corações. 

Manifestações do Amor Divino! 

Devem estar sentindo que Swami está usando palavras duras. Não fiquem tristes com isso. Ao contrário, 
sintam-se felizes porque Swami está dizendo a verdade. A Divindade é invencível. Isso não é coisa para 
se fazer publicidade. Vocês podem ver que qualquer jornal está cheio de anúncios. Muitos deles contêm 
declarações falsas. O grau de degeneração do discernimento deles está além de qualquer descrição. 
Isso é de uma estupidez alarmante. Se eles são seres humanos de verdade, não deveriam anunciar 
aquelas falsidades. Se estiverem tão interessados, deveriam vir e observar o que acontece aqui e se 
satisfazerem com isso. É um sério engano divulgar notícias e anúncios indiscriminadamente, com base 
em boatos. Os leitores também deveriam se esforçar para conhecer a verdade. Não haverá ninguém 
para puni-los ou reprimi-los se vocês estão compromissados com a verdade. Por isso, sustentem a 
verdade o tempo todo. Sua veracidade é sua testemunha e Swami é a eterna testemunha de tudo que 
ocorre no mundo. Não sejamos tolos. Devemos nos tornar flores a serem oferecidas a Deus e, em lugar 
disso, estamos vivendo como tolos. Isso não é bom. 
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Queridos estudantes! 

Há muitas coisas a serem ditas a vocês. Estou mencionando todas essas coisas somente para corrigir 
seu comportamento. Amor! Amor! Amor! Cultivem amor! Isso será o suficiente. Entretanto, esse amor 
não deve ser estendido a toda a variedade de coisas do mundo. Deve estar firmemente fixado em Deus. 
Então vocês se tornarão bons indivíduos. Do contrário, para que serve a sua educação? Hoje em dia a 
“educação” está levando a “agitação”. Para corrigir essa situação, “educação” deve ser suplementada 
com “educare”. A educação pode ser adquirida nos livros. Educare, por sua vez, precisa se manifestar a 
partir do coração. Por essa razão, é preciso desenvolver educare também. Educare envolve a 
manifestação dos valores humanos latentes no coração de cada um. A educação secular pode ser obtida 
dos livros. O livro é como se fosse o nariz, enquanto que “educare” é o ar que é inalado. Se não há 
respiração, isto equivale à morte. Do mesmo modo, a humanidade não poderá sobreviver sem valores 
humanos, que devem ser manifestados através do processo de “educare”. 

Queridos Estudantes! 

Todos vocês são encarnações do Ser Divino. Todos são meninos e meninas muito bons. São 
verdadeiras crianças de ouro! Entretanto, não devem ser como ouro de 14 quilates e, sim, como ouro 
puro de 24 quilates. Não devem perder seu valor. Se viverem suas vidas como ouro puro, Eu proverei 
toda a ajuda possível a todos vocês. Eu os ajudarei financeiramente e espiritualmente em qualquer 
empreendimento que assumam.  Tornem-se bons filhos. Conquistem uma boa reputação para seus pais, 
para a Instituição e para Swami. 

(Swami, então chamou um estudante da América e outro da Rússia, que estudam no campus de 
Prasanthi Nilayam e lhes pediu que recitassem o Namakam e o Sri Suktam). 

Este rapaz é da América e aquele é da Rússia. Vejam como cantaram a uma só voz! Esses meninos 
podem recitar diversos Mantras Védicos como Namakam, Chamakam, etc. Há muitos outros, de diversos 
países, que estão aprendendo os Vedas. No entanto, são os próprios indianos que estão desprezando 
os Vedas. Os estrangeiros aprendem Sânscrito e cantam os Vedas com clareza e entonação correta. Em 
contraste, o que é que os indianos aprendem? “Brilha, brilha estrelinha... 6” Isso é uma cantiga de ninar 
que ensinamos às crianças pequenas! Não é a educação correta. Precisamos reconhecer a santidade da 
cultura e espiritualidade indianas. A moralidade e a integridade são a mãe e o pai da cultura da Índia. A 
equanimidade é a irmã e a coragem é o irmão. Pena que as pessoas de hoje em dia cultivem 
relacionamentos efêmeros, esquecendo-se daqueles que são eternos e sagrados. Não se devem 
desenvolver tais relacionamentos tolos. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Como há muito 
tempo disponível para nós, eu vou explicar isso a vocês em maiores detalhes nos próximos dias. Vou 
ensinar-lhes tudo que é necessário. Não tenho medo de ninguém. Estou apegado à Verdade. Não me 
importo com o que possam pensar de Mim. Aqueles que acreditam na Verdade não temerão ninguém. 
Por isso, vou revelar-lhes mais nos dias que virão. 

 

Discurso de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba no quinto dia do Ati Rudra Maha Yajna, traduzido a partir do 
original em inglês publicado na Página da Editora da Organização Sai Internacional: www.sssbpt.org. 

Niterói, RJ, 27 de agosto de 2006. 

                                                           
6 A cantiga de ninar que Swami citou foi: “Ding dong bell; pussy is in the well.” 


