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EDUCARE CONDUZ A UNIDADE DE PENSAMENTO, PALAVRA E AÇÃO 
Data: 06/08/2008 – Ocasião: Mudança do Vice-Chanceler  –  Local: Prasanthi Nilayam 

Encarnações de Amor Divino!  
Este solo de Bharat (Índia) é a terra natal de grandes homens 

Que conquistaram nome e fama em diferentes continentes; 
Esta terra de Bharat é o campo de batalha onde os guerreiros do estrangeiro 

Foram expulsos e obtida a liberdade; 
O mais doce sentimento desta terra de Bharat é o sentimento da maternidade. 

Mandando para as chamas o tecido moral de nosso país, 
Segundo o qual, o auto-respeito é mais valioso do que a própria vida, 

O punhal da liberdade desenfreada foi dado para o povo, hoje, 
Imitando os países ocidentais. 

Assim como um elefante que é incapaz de perceber a sua própria força, 
Assim, são os bharatiyas1 hoje. 

(Poema em télugo) 
O elefante, não conhecendo a sua própria força inerente, humildemente se submete ao mahout2 e 
obedece a seus comandos. Do mesmo modo, o homem, incapaz de perceber a sua própria natureza 
divina, submete-se ao mundo e às suas atrações e, nesse processo, encontra várias dificuldades. Ele 
não é capaz de suportar nem mesmo um pequeno transtorno. Quando alguém é transferido para um 
novo local, sente-se inseguro em aceitar a nova atribuição. Se o seu filho adoece, ele fica muito ansioso. 
Ele está vivendo nas garras do medo. É incapaz de perceber a sua própria força.  
A razão para esse complexo medo é a educação moderna. Não desenvolve a autoconfiança e a auto-
suficiência. A educação moderna lhes ensina como ganhar o seu sustento no mundo externo. Com a sua 
ajuda, vocês podem ganhar dinheiro e levar uma vida confortável, obtendo todo tipo de comodidades 
para o efêmero corpo físico. Mas não terão paz de espírito. Vocês podem desfrutar de prazeres 
mundanos com dinheiro, mas o êxtase espiritual não pode ser obtido com a riqueza.  
Por isso, nunca se esqueçam da espiritualidade, sob quaisquer circunstâncias. Apenas a vida espiritual 
pode conferir a paz e a felicidade. Diz-se, "Bhajana bina sukha shanti nahi..." A paz e a felicidade podem 
ser alcançadas apenas cantando a glória do Nome Divino, e não na riqueza ou nos bens materiais. A 
educação mundana visa proporcionar apenas o conforto físico.  

Apesar de sua educação e inteligência, 
Um homem insensato não conhecerá o seu verdadeiro Eu  

E uma pessoa medíocre não desistia de suas más qualidades.  
(Poema em télugo) 

A educação moderna conduz apenas à argumentação, não à sabedoria total. 
Qual é a utilidade de obter educação que não pode levá-lo à imortalidade? 

Adquira aquele conhecimento que o fará imortal. 
(Poema em télugo) 

Qual a utilidade de continuar com esse tipo de ensino? O homem precisa cultivar os cinco Valores 
Humanos, ou seja, Verdade (Sathya), Retidão (Dharma), Paz (Shanti), Amor (Prema), e Não-violência 
(Ahimsa). Luxúria (kama), cólera (krodha), ganância (lobha), ilusão (moha) etc. são características dos 
animais. Infelizmente, hoje o homem está desenvolvendo as qualidades animais. Ele não se esforça para 
cultivar as qualidades humanas. É por isso que ele não tem paz de espírito e alegria, apesar de 
acumular uma grande quantidade de riqueza. 
É nesse contexto que muita ênfase é dada ao "Educare3" em vez de educação. O que é "Educare"? 
Educare é a manifestação da própria natureza divina inata. Qualquer um pode atingir a bem-aventurança 
experimentando-a.  

                                                 
1 Indianos; os nativos da Terra de Bharat 
2 Mahout: condutor de elefantes 
3 Programa Sathya Sai Educare. Educação em Valores Humanos. O propósito deste Programa é promover uma educação 
empenhada em resgatar os Valores Humanos que são inerentes, naturais e intrínsecos a todos os seres humanos. Para saber 
mais visite o site http://www.saieducare.org.br/educare.asp  
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Existem várias faculdades e universidades em diferentes partes do mundo de hoje. Existe atualmente um 
número incontável de professores e doutores, também. Mas poderão seus elevados graus acadêmicos 
conferir paz e felicidade a eles? Por que o mundo não vive em paz e felicidade, apesar de produzir 
tantas pessoas educadas? A razão é que toda educação está sendo usada para proporcionar uma vida 
confortável. A educação é para a vida, e não para meros viventes.   
Cada um de nós deve adotar Educare junto com a educação. A educação está relacionada com o mundo 
exterior, enquanto que Educare se preocupa com o interior do ser. Trata-se do Atma (Alma). Onde está o 
Atma? Está por toda a parte. É onipresente. Os Vedas declaram Aham Brahmasmi (Eu sou Brahman). 
Essa máxima estabelece a existência universal de Deus. Um ser humano é, em verdade, a encarnação 
do Ser Divino. Cada um não é apenas um ser humano. Se houver identificação apenas com o corpo 
físico, o homem não passará de um simples mortal.  
Existem cinco Valores Humanos. O primeiro é Verdade (Sathya). Qual é a sua forma? Não tem qualquer 
forma. Está acima da descrição. Do mesmo modo, Paz Shanti) não pode ser percebido a olho nu. Assim 
também os outros Valores Humanos como Retidão (Dharma),, Amor (Prema), e Não-violência (Ahimsa) 
não têm qualquer forma.  
Amor é uma qualidade que está presente em todos os seres humanos, mas é invisível. Ela pode ser 
reconhecida apenas quando é mostrada ou em outro ser humano. Onde há amor, não pode haver ódio. 
Quando não existe ódio, não pode haver violência. Isso é Não-violência.  
Estranhamente, o conceito de valor humano adquiriu novo significado hoje em dia. É confundido com 
acumular riqueza e manter um saldo bancário. Muitas pessoas consideram que esse é o objetivo da 
educação. Isso não é verdade.  
Os verdadeiros Valores Humanos são Verdade, Retidão, Paz, Amor e Não-violência. Qualquer coisa 
diferente desses valores é de natureza animal. Assim, sempre que forem confrontados com tais 
pensamentos animalescos, lembrem-se, "Eu não sou um animal, eu não sou um animal, eu sou um ser 
humano, eu sou um ser humano." Você é um ser humano e não um animal. No entanto, vocês podem 
ser considerados um ser humano somente quando manifestam as qualidades humanas e não de outra 
forma. Vocês podem ser extremamente bem-educados e muito instruídos; se vocês não têm qualidades 
humanas, vocês não podem ser chamados de seres humanos. Apenas a pessoa que manifesta os cinco 
Valores Humanos pode ser chamada de ser humano verdadeiro.  
Vocês podem ser um imperador com muitas riquezas e muitos empregados a apoiá-los, mas vocês 
podem não ser felizes. A verdadeira paz e felicidade interior vêm do sentimento interior de paz e 
tranqüilidade. Posições mundanas não podem conferir paz e felicidade.  
Todos conhecem a história de Alexandre4. Ele viajou por todo o mundo em missão de conquista. 
Atravessou o rio Sindhu5 e chegou à Índia. Nesse ínterim, ele teve um ataque cardíaco. Havia um bom 
número de médicos em torno dele, que o examinaram e declararam que ele não sobreviveria por muito 
tempo, que morreria em breve.  
Alexandre chamou os seus ministros e generais e disse-lhes: "Depois que eu deixar este corpo, 
embrulhem-no com um pano branco mantendo as minhas mãos erguidas para que todos possam vê-las 
vazias. Levem, então, o meu corpo em procissão através das ruas da nossa aldeia. Aqueles que virem o 
meu corpo, perguntarão por que as minhas mãos são mantidas naquela posição. Digam-lhes que o 
Imperador Alexandre conquistou todos os países e acumulou muita riqueza. Porém, no momento de sua 
morte, ninguém, nem mesmo o poderoso exército ou os médicos presentes, pode salvá-lo. Ele deixou o 
mundo de mãos vazias, deixando para trás o seu império e uma grande riqueza.”  
Do mesmo modo, qualquer um pode ser um bilionário ou um milionário; mas ainda assim deixará este 
mundo com as mãos vazias. Vocês podem armazenar suas riquezas em cofres bancários; mas não 
podem levar nem um punhado de terra no momento de deixar este mundo. Nem sequer uma partícula de 
poeira.  
Toda a educação que recebemos hoje é secular. Sem dúvida, ela é também necessária. Mas a 
verdadeira educação é aquela que os ajuda a manifestar a sua divindade inata. Vocês podem ler uma 
série de textos, vocês podem ensiná-los a outras pessoas, também. Mas esses textos não podem tornar 
a vida de vocês em um exemplo a ser seguido. 
                                                 
4 Alexandre, o Grande (ou o Magno): viveu entre 356 aC. e 323 aC. e conquistou um império que ia dos Bálcãs à Índia, incluindo o 
Egito e a Báctria (atual Afeganistão) 
5 Rio Sindhu ou Rio Indo. Nasce no planalto tibetano e deságua no Mar Arábico, no oceano Índico. Banha Paquistão, Índia e China. 
É um dos mais destacados rios do subcontinente indiano. O topônimo Índia é proveniente do nome do rio. 
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Logo, qual o tipo de educação deve o homem buscar? "Educare". O que é Educare? Educare é a 
manifestação das inatas qualidades humanas no mundo exterior. Nenhum livro precisa ser lido com esse 
propósito.  
No entanto, uma vez que vieram a este mundo com um corpo físico, vocês têm de adquirir educação e 
ganhar dinheiro para se sustentarem. A educação secular é para o sustento do corpo físico. A recitação 
do Gayatri Mantra6 começa com OM7. Então se lê em seguida "Bhur Bhuvah Suvah Tat Savitur 
Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat8". O entoar do OM irá conferir todos os 
benefícios que se obtêm por entoar o mantra.  
Atualmente, há uma grande necessidade de se explicar o significado e o conceito de tais mantras para 
os estudantes. É por isso recrutamos professores que podem explicar para os alunos esses aspectos 
espirituais, juntamente com a educação secular em nossas instituições educacionais. 
O primeiro Vice-Chanceler da nossa Universidade, V.K. Gokak9, foi um grande professor que foi capaz 
de transmitir a educação secular tendo a espiritualidade como pano de fundo. Eu o conheci antes 
mesmo de fundarmos as nossas faculdades. Ele aprendeu vários aspectos comigo. Ele costuma sempre 
entoar o divino nome de Swami. Ele e a sua esposa possuíam uma ardente devoção. Sempre que 
visitava a sua casa, em primeiro lugar, me levavam à sua sala puja10. O coração de Gokak era realmente 
puro.  
Essa nobre pessoa se tornou o primeiro Vice-Chanceler da nossa universidade. Os estudantes estão, 
hoje, desfrutando os frutos de todo trabalho realizado por ele. Ele seguia as minhas orientações as 
minhas instruções nas palavras e no espírito. Ele se aproximava de Mim para esclarecer até mesmo 
suas pequenas dúvidas. Hoje, seu filho mais velho, Anil Gokak, está deixando o Gabinete do Vice-
Chanceler da nossa universidade após completar o seu mandato de três anos. Anil é um digno filho de 
um pai ilustre. Ao término do seu mandato, ele está deixando a universidade, mas sei que sua mente 
está sempre com Swami.  
Anil Gokak e sua esposa são fervorosos devotos de Swami. Não pensem que eles estão indo para longe 
de nós, nem que Nós estamos afastando-os. A Universidade Sri Sathya Sai está gravada em seus 
corações. Os seus pensamentos estão sempre voltados para Swami. Os seus corações estão sempre 
sintonizados com Swami. Swami está sempre com eles. Não pensem que estamos dispensando-os hoje. 
Não, não. Nós não dispensamos ninguém; sempre damos as boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas. Eu 
disse-lhes também que, onde quer que eles estejam, sempre devem vir aqui e receber o darshan11 de 
Swami. 
A família Gokak sempre manteve uma unidade homogênea. Onde quer que estejam, Swami está 
firmemente instalado no coração deles. Anil Gokak é Meu e Eu sou dele. Eu lhe disse, "Eu e você somos 
um". Não só Anil, mas todos vocês fazem parte de Mim, apesar de externamente parecerem diferentes 
de mim. “Deus é imanente em cada ser vivo” (Easwara sarva bhutanam). “Todo o Universo é permeado 
por Deus” (Easavasyamidam jagat). Até mesmo as formigas e os insetos são formas diferentes de Deus. 
Não há nada no universo que não seja divino. Essa é a verdade.  

A criação emerge da verdade e se funde na verdade.  
Existirá um lugar no cosmo onde não exista a verdade?  

Compreenda essa verdade pura e imaculada. 
(Poema em télugo) 

                                                 
6 Mantra Gayatri é a Prece Universal exaltada nos Vedas,. É devotada a deusa Gayatri (Mãe dos Vedas). 
7 O mais poderoso dos mantras (palavras ou sons que contêm poder magico ou espiritual) do hinduísmo. É  a vibração primordial, 
o som do qual emana o Universo, a substância essencial que constitui todos os outros mantras. É considerado o corpo sonoro do 
Absoluto. 
8 Pode-se traduzir o Mantra Gayatri de várias maneiras. Uma das traduções é a seguinte: (OM) OM. (DHIMAHI) Meditamos 
(BHARGO) na Refulgência Espiritual (VARENYAM DEVASYA) DESSA Adorável Suprema Realidade Divina (SAVITUR), a Fonte 
(BHUR BHUVAH SUVAH) das esferas da existência física, astral e celeste. (TAT) Que ESSE Ser Divino Supremo 
(PRACHODAYAT) ilumine (YO) (que) (NAH) o nosso (DHIYO) intelecto (para que possamos vivenciar a Verdade Suprema).. 
9 Vinayaka Krishna Gokak (1909-1992), professor de Literatura Inglesa e Escritor. 
10 Sala onde se realizam os rituais de adoração a Deus, onde fica o altar, etc. 
11 É a bênção que flui para os discípulos com a simples contemplação do Guru, do Mestre. Também é traduzido como visão. Em 
termos gerais, é a Visão do Divino. Quando um católico vai à Igreja e contempla o altar, está tendo um darshan das imagens 
divinas ali representadas. 
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Tudo é Deus. É Ele quem protege ou castiga. Não fiquem com a impressão de que alguém está punindo 
vocês. É a vontade de Deus que funciona através dele. Quem quer que os firam ou lhes causem 
sofrimentos, pensem sempre que essa pessoa lhes pertence. Jamais dirijam um pensamento ruim contra 
essa pessoa.  
Todos são um, trate a todos igualmente. Os órgãos podem ser diferentes e os pensamentos podem ser 
diferentes. Mas, o Atma Thatva (princípio átmico) em todos é um só. Ninguém pode separar o Atma 
como sendo desta ou daquela pessoa. Onde quer que vá, seja nos Estados Unidos ou Japão ou 
Alemanha ou Paquistão ou Índia, apenas um sol ilumina o mundo inteiro. Quando é dia para nós é noite 
nos Estados Unidos. Isso significa que não há sol nos Estados Unidos? Não. O sol está aqui, ali e em 
toda a parte, iluminando o mundo todo. Já que a Terra gira em volta do sol, neste exato momento é noite 
nos Estados Unidos.   
Do mesmo modo Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Não precisamos procurar por Ele, pelos 
cantos. Ele é imanente em nós. Devemos desenvolver o sentimento de que Deus está sempre conosco, 
em nós, acima de nós, abaixo de nós. Devem desenvolver essa firme fé. Em seguida, poderão vê-Lo em 
qualquer lugar de sua escolha.  
Vocês podem contemplar em Krishna ou Rama. Ao fazê-lo, mantenham a forma da divindade escolhida 
em sua mente e O contemplem. Certamente vocês irão visualizar aquela forma. Entretanto, vocês não 
devem abrigar o sentimento de que Deus os abandonou. Se Deus os abandonasse, como vocês 
poderiam estar no mundo? Deus e vocês são um. O Senhor Eswara12 também é chamado de 
Arthanarisvara, que significa a união do aspecto masculino e feminino da Divindade.  
Na verdade, todos os nossos problemas devem-se ao nosso apego ao mundo material (prakriti). Não se 
abriguem o sentimento de que são separados de Deus; que vocês são apenas um devoto, etc. Não 
pensem que Ele é Deus e que vocês são apenas um servo de Deus (dasa). Vocês não são apenas um 
devoto. Verdadeiramente, vocês são Deus. Lembrem-se constantemente: "Eu sou Deus, eu sou Deus, 
eu sou Deus".  
Todos os nomes dados para as pessoas são para efeito de identificação. Eles não são eternos. Na 
verdade, todos os nomes e formas estão destinados a ser destruídos em um momento ou outro. Mas o 
Atma é eterno e imutável.  
Se "Eu" e "Meu" são eliminados, o que resta é apenas Deus. Vocês dizem que este é o meu corpo, a 
minha mente, o meu intelecto etc. Vocês não são o corpo, vocês não são a mente, vocês não são o 
intelecto. Vocês são distintos de todas essas coisas. Verdadeiramente vocês são Deus.  
Encham de água mil vasos e mantenham-nos ao sol. O sol reflete em todos esses recipientes, mas há 
apenas um sol. Assim como o sol reflete em milhares de vasos, assim também Deus ilumina todo o 
universo. Deus é um e é a meta. Vocês devem sentir que o bom ou o mau, o lucro ou o prejuízo, tudo é 
Deus.  
Evidentemente, a educação secular e as idéias são necessárias até certo ponto.  
Hoje, Viswanath Pandita está tomando posse no cargo de Vice-Chanceler. Ele também visitou vários 
países do mundo como acadêmico. Ele é "Viswanatha13". Ele é uma pessoa muito boa. No passado, 
vários Vice-Chanceleres também trabalharam nesta Universidade, de onde saíram após completar o seu 
mandato. Eles podem não estar fisicamente presentes aqui. Mas os seus Atmas estão sempre comigo. 
Na verdade, eu sou o Atma deles. Por isso, ninguém deve sentir que alguém foi embora deixando uma 
vaga e que outra pessoa chegou e a tomou.  
Cumpram o seu dever. Isso fortalece o seu relacionamento com Deus. O dever é Deus. Anil Gokak 
desempenhou muito bem as suas funções. Até mesmo as pequenas questões, ele costumava levar ao 
conhecimento de Swami em busca de esclarecimentos. Eu preciso de tais pessoas. Desde o primeiro 
Vice-Chanceler, do Gokak pai ao Gokak filho, todos os Vice-Chanceleres pertencem apenas a Mim. Até 
mesmo o futuro Vice-Chanceler pertence apenas a Mim. Estou utilizando os serviços de todas essas 
pessoas para o desenvolvimento dos estudantes.  

                                                 
12 Deus, o Ser Supremo, o Morador no coração de todas as criaturas. 
13 Mestre spiritual, autor de comentários sobre Srimad-Bhagavatam (um dos textos compilados pelos sábios para educar o povo 
ignorante). 
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Os estudantes também são igualmente bons. Atualmente, os estudantes universitários, no mundo 
externo, são problemáticos, mas os nossos alunos não podem ser comparados com aqueles outros. Os 
nossos alunos são únicos. Eles não andam em companhias impróprias no mundo exterior. Eles mantêm 
a sua boa conduta em todos os momentos. Em todo lugar eles são distintos e distinguíveis, mas isso não 
significa que eles estão separados ou inadaptados em qualquer sociedade. Onde quer que estejam, eles 
agem em harmonia com a sua comunidade e se portam sempre com dignidade, obedecendo as 
orientações de Swami. 
A espiritualidade é como a cabeça de um corpo físico. Só quando a cabeça funciona bem é possível às 
outras partes do corpo estar em bom funcionamento. Todos os nossos alunos devem, portanto, tratar a 
espiritualidade como a sua cabeça.  
Cada professor ensina um determinado assunto em sala de aula. Os alunos deverão gravar os 
ensinamentos deles em seus corações. Eles não devem diferenciar entre os conferencistas dizendo 
fulano e sicrano são grandes professores e outros não. Se vocês se portarem como bons rapazes, com 
excelente caráter e qualidades de liderança, poderão até mesmo governar este país nos próximos anos. 
Desta forma, desenvolvam um senso de igualdade de espírito, tratem todos os professores como bons, e 
guardem as suas lições em seus corações. Isso é o que desejo salientar hoje como Meu conselho a 
todos os estudantes do nosso Instituto.  
Que haja unidade entre os seus pensamentos, palavras e ações. Isso é “três instrumentos de pureza” 
(Trikarana suddhi). O que vocês pensam vocês devem dizer, o que vocês dizem vocês devem praticar. 
Essa é a verdadeira humanidade. A unidade não significa reunir todas as pessoas em um único lugar. O 
que é necessário é a perfeita harmonia entre pensamentos, palavras e ações. Esse é o verdadeiro 
Educare. O Educare, em grande medida, está imanente em vocês.  
Vocês não precisam procurar em quaisquer livros didáticos para encontrar Educare. Nosso próprio 
coração é um livro. Sigam os seus ensinamentos. Então vocês irão tornar-se bons alunos e bons 
cidadãos. As boas pessoas são pessoas de Deus. Não basta se considerarem alunos. Vocês não são 
apenas estudantes. Apenas o seu corpo é um estudante. Em seus corações, vocês são verdadeiramente 
divinos.   
Anil Gokak está partindo hoje. Ele voltará. Onde quer que ele e sua família residam, eles pertencem a 
Mim. Eu pertenço a eles também. Esse é o nosso relacionamento. Desejo que todos vocês comportem-
se como bons alunos e, com amor e respeito, dêem as boas-vindas ao Vice-Chanceler Viswanath 
Pandita. Sejam felizes. 
 

Tradução e revisão da Coordenação de Publicações/Conselho Central do Brasil 
Fonte: www.sathyasai.org 


