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EDUCARE SÃO VALORES HUMANOS 
Data: 26/09/2000  – Ocasião: Evento Educare -Local: Prasanthi Nilayam 

A verdadeira educação é aquela que estimula os sentimentos puros. 
Adquirir virtudes é a verdadeira razão da aprendizagem  

Somente quando o homem cultivar o sentimento do amor, poderá haver igualdade. 
A boa conduta é a prova da qualidade de um autêntico ser humano. 

(Poema em télugo) 

JHUM Sai fez uma referência sobre Educação e Valores Humanos. Vocês deverão entender o verdadeiro 
significado destas duas palavras, Educação e Valores Humanos. A educação tem dois aspectos: o 
primeiro está relacionado à educação externa e mundana, que nada mais é do que a aquisição do  
conhecimento livresco. No mundo atual, encontramos muitas pessoas bem versadas e altamente 
qualificadas nesse aspecto. O segundo, conhecido como “Educare”, está relacionado aos Valores 
Humanos. A palavra “Educare” significa trazer para o exterior aquilo que está confinado no interior. Os 
Valores Humanos, a saber, Verdade, Retidão, Paz, Amor e Não-violência (Sathya, Dharma, Shanti, Prema e 
Ahimsa), estão ocultos em cada ser humano. Não se pode adquiri-los do exterior; eles deverão ser obtidos 
do interior. Mas, como o homem esqueceu seus Valores Humanos inatos, é incapaz de manifestá-los. 
“Educare” significa exteriorizar os Valores Humanos. Exteriorizar significa transformá-los em ação. 
Nossos Antigos Sábios Tinham a Visão da Verdade 
Os Vedas chamam o princípio da vida no homem de Sathya (Verdade). Sem esse poder da Verdade, o 
homem não pode existir. Nossos ancestrais conquistaram a visão da Verdade através da investigação 
apropriada e da  experimentação. A Verdade é a manifestação direta de Deus em cada ser humano. Nossos 
antigos sábios e videntes compreendiam essa verdade, tinham a visão da verdade e percebiam que ela 
está igualmente presente em cada ser. A Verdade é uma e a mesma em tudo e, Isso, é Deus. 
O homem é dotado de panchapranas (cinco sopros vitais), isto é, o ar que respiramos, a assimilação do ar 
na inspiração, ativação sanguínea, a mastigação e a absorção dos nutrientes - prana, apana, vyana, udana 
e samana. Esses são os divinos poderes latentes no homem. Os Valores Humanos, a saber, Verdade, 
Retidão, Paz, Amor e Não-violência não são mais do que manifestações desses cinco sopros vitais. Mas o 
homem está desperdiçando o seu nascimento humano porque é incapaz de reconhecer esses princípios 
sutis. Quando a Verdade é colocada em prática, torna-se Retidão. A verdade é expressa em palavras, 
enquanto a retidão é expressa em ação. Nesses termos,  os Vedas ensinam: Fale a Verdade, pratique a 
Retidão (Sathyam Vada Dharmaha Chara). Conseqüentemente, a Retidão baseia-se na Verdade. Sem a 
Verdade não há Retidão. É por isso que os Vedas afirmam: Não há dharma mais elevado do que a adesão 
à Verdade (Sathyanasthi Paro Dharmaha). Sem os fundamentos da Verdade, a mansão da Retidão não 
pode ser construída. A prática da Verdade (Satyacharana) é o verdadeiro dharma. Esse dharma é o mesmo 
para todos os seres humanos. A Paz é o reflexo do dharma. O homem ora por paz e realiza várias práticas 
espirituais pela paz. Mas, enquanto ele tiver desejos, nunca terá paz, mesmo que se comprometa com 
rituais sagrados como yagñas e yagas. A mente é a base para os desejos. Portanto, é necessário controlar 
a mente para obter paz. Quando a mente é controlada, ela permanece silenciosa. Esse estado de quietude 
mental é a verdadeira Paz. 
As Nove Qualidades do Amor 
O quarto Valor Humano é o Amor. Ele se originou do princípio do Atma. O amor é a manifestação da 
Verdade. Ele é puro, estável, imanente, sem atributos, sem forma, antigo, eterno, imortal e doce. Essas são 
as nove qualidades do amor. O Amor não odeia ninguém, une a todos. A experiência do não-dualismo é 
Amor (Ekatma Darshanam Prema). Ahimsa brilha como uma tendência dos quatro Valores remanescentes, 
isto é, da Verdade, Retidão, Amor e Paz. Aquilo que conduz à violência não pode ser Verdade, Retidão, 
Amor ou Paz. Esses cinco Valores são verdadeiramente os cinco sopros vitais do homem. Aquele que 
considera os Valores Humanos como os seus sopros vitais é um verdadeiro ser humano. Esses cinco 
Valores representam os poderes fundamentais da vida humana. Esquecendo-se desses poderes 
fundamentais, o homem confia mais nos poderes mundanos. Os nossos ancestrais compreenderam que 
esses cinco Valores eram significativos para a paz e a prosperidade do mundo. Sem a compreensão do 
significado desses Valores, o indivíduo não pode entender o que é  humanidade.  
Na Treta Yuga1, o Senhor Rama encarnou com o objetivo de promover a Verdade e a Retidão. Ele passou 
14 anos no exílio para manter  a promessa feita a seu pai. Ele dedicou a Sua vida ao estabelecimento  do 
                                                 
1 Baba esta falando das Yugas ou Eras, uma das divisões de idades do mundo ou ciclo da terra e da humanidade, do  hinduismo, e no 
texto fala das Yugas e seus significado para a humanidade. 
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dharma. Naquele tempo, havia somente poucas pessoas más. Rama as aniquilou  para assegurar a 
Verdade e a Retidão. Na Dvapara Yuga, o Senhor Krishna encarnou para promover a Paz e o Amor. Ele 
protegeu e desenvolveu o amor em todos aqueles que buscaram refúgio Nele. Assim, o Avatar Rama 
promoveu Shanii e Dharma e o Avatar Krishna promoveu Shanti e Prema. Mas nesta Era de Kali, Deus deu 
a cada ser humano a força necessária para desenvolver todos os cinco Valores. É por determinação divina 
que o homem deve sustentar os Valores Humanos e salvaguardar o mundo. Este é o significado interno da 
divulgação  dos Valores Humanos. O homem não precisa esperar por Deus para promover esses Valores. 
Ele é dotado da  força para fazer isso. Esses cinco Valores são suas propriedades. É sua responsabilidade 
protegê-los. Não esperem que outros protejam a sua propriedade. 
“Educare” é a Manifestação dos Valores Humanos Latentes  
Naquele tempo, Deus encarnou e destruiu os demônios, pois havia somente alguns deles. Porém, hoje  
encontramos a natureza demoníaca em todos. É preciso cultivar pureza para subjugar as qualidades 
demoníacas. Mas a pureza não pode ser obtida sem a unidade. A unidade conduz à pureza, que, por sua 
vez, conduz à divindade. Encontramos somente inimizade e conformidade, que nada mais são do que 
criação do próprio homem. Uma vez instalada a divindade em seu coração, não haverá lugar para a 
inimizade, porque o coração é um lugar único, não é uma “cadeira cooperativa”1, nem um sofá de dois 
lugares. Para instalar a divindade em seu coração, você deverá praticar os Valores Humanos. A 
manifestação dos Valores Humanos latentes é conhecida como “Educare”. Se perguntamos: o que é 
educação? As pessoas dizem que é a aquisição de conhecimento. Mas, não é meramente a  aquisição de 
conhecimento; deve haver ação. Qual é a finalidade da educação? O caráter é a finalidade da educação.  
Qual é a essência da educação? A concentração é a essência da educação. Qual é o propósito da 
educação? O propósito da educação não é somente cultivar as qualidades humanas, mas atingir a 
divindade. A educação é para sempre, não um meio de sobrevivência. Se a educação fosse apenas um 
meio de sobrevivência,  não encontraríamos pássaros e bestas, que não têm qualquer educação, fazendo o 
mesmo? Então, a educação deveria ser para sempre. Antes de tudo, é preciso entender essa verdade. 
“Educare” Confere Imortalidade 
A palavra “Educare” tem um sentido sagrado oculto. Aquilo que é manifestado através de “Educare” não 
pode ser visto pelos olhos, não pode ser ouvido pelos ouvidos e não pode ser apreendido pela mente. Mas 
tudo que essa educação confere, pode ser visto, ouvido e sentido. A educação estimula os  desejos e leva 
ao renascimento, enquanto “Educare” confere a imortalidade. As qualidades divinas inatas como Verdade, 
Retidão, Paz, Paciência, Clemência e Amor não podem ser vistos a olho nu e não levam ao renascimento. A 
educação moderna desperta os desejos, que formam a base do renascimento. Vocês precisam desenvolver 
o desapego para controlar os desejos. O apego conduz à dependência e à inquietação. Os Valores inatos, 
por si só, podem controlar os desejos. A voz interna conduz ao desapego. Vocês devem investigar a 
diferença entre apego e desapego. Para alcançar o desapego você deve libertar-se da escravidão  
mundana. Eis um pequeno exemplo: quando você insere a chave na fechadura e a faz girar para a direita, a 
fechadura se abre: se girar para a esquerda, ela se fecha. O coração é a fechadura; a mente é a chave. 
Você cria  apegos quando a sua mente se volta para o mundo. Quando ela se volta para Deus, você 
alcança a liberação. É a mesma fechadura e a mesma chave as  responsáveis pela escravidão e pela 
libertação. A simples mudança na direção leva a uma  modificação dos resultados,  isto é, escravidão ou 
libertação. A libertação não é um local específico – um paraíso com ar-condicionado. É um estado de 
suprema paz. Onde vocês encontram a suprema paz? Ela será obtida no reino de um coração puro. É 
estável, sagrado e absolutamente altruísta. Para desfrutar da paz suprema vocês devem alcançar uma 
grandeza suprema.  
Quando os três princípios, unidade, pureza e Divindade estiverem unificados, poderão levá-los à suprema 
condição. Tomem por exemplo, Rama e Lakshmana. Vocês sabem o tipo de irmãos que eles eram? 
Lakshmana era totalmente leal e seguia as ordens de seu irmão mais velho e, devido a isso, atingiu o 
estado supremo. Qual é a condição dos atuais Ramas e Lakshmanas? Em vez de obterem a suprema 
grandeza através da unidade, eles vão à Suprema Corte para resolver disputas de propriedades. Os 
desejos os conduzem à Suprema Corte. Quando não há desejos nem disputas, não haverá Suprema Corte. 
Vocês estarão num contínuo estado de paz suprema. 
Consciência, Conscientizar e Supraconsciência 
Qual é a sua necessidade hoje? Não é meramente a educação. A educação é simples conhecimento 
livresco. Existem quatro tipos de conhecimento. O primeiro é o livresco, isto é, o conhecimento superficial. O 
segundo é o conhecimento geral, o terceiro é o conhecimento discriminatório e o quarto é o conhecimento 
prático. Vocês deverão chegar ao nível do conhecimento prático. Mas, freqüentemente,  as pessoas 

                                                 
1 Jogo onde os participantes precisam sentar em uma cadeira vazia no momento que a música pára. 
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incorrem em erro mesmo no conhecimento discriminatório. Existe a discriminação individual e a 
discriminação fundamental. A discriminação individual baseia-se em ganhos egoístas. Não é correto. A 
discriminação fundamental baseia-se no bem comum. As notas que os estudantes recebem nos exames 
não são verdadeiras. As notas autênticas nascem do coração. A sua consciência deve indicar repetida e 
firmemente a correção daquilo que vocês fazem.  
Existem três termos a serem discutidos aqui. “Consciência” é um, o outro é “conscientizar” e o terceiro é 
“supraconsciência”. 

(1) Essa supraconsciência é a toda abrangente Divindade. Desta toda penetrante supraconsciência, a 
consciência ingressa no corpo físico. 

(2) O princípio Átmico em seu corpo físico é consciência. 
(3) A consciência é o estar ciente em relação ao corpo e aos sentidos. 

As crianças brincam com balões. Esses balões são assoprados, tornando-se cada vez maiores, até 
estourarem e ocorrer a fusão do ar que está dentro deles com o ar externo. O ar dentro do balão representa 
a consciência.  Quando excede o limite da parede do balão e se funde com o ar externo, torna-se a 
supraconsciência.  Atualmente, as pessoas estão simplesmente em estado de consciência corporal. O 
corpo é como um balão, uma bolha d’água. A mente é um macaco louco. Não sigam o corpo ou a mente. 
Sigam os ditames da consciência. Atualmente, as pessoas estão mais ligadas ao corpo e menos ao 
princípio Átmico. A ausência de autoconfiança é a causa principal de todos os tipos de fraquezas. As 
pessoas dependem de sua fortuna, posses e poder, mas não dependem do Eu. 
Auto-realização Através da Autoconfiança 
Encarnações do Amor! 
Autoconfiança é realmente essencial. Essa é a fundação sobre a qual vocês devem erguer o muro do auto-
sacrifício. Essa mansão determina a vida de vocês, isto é, a auto-realização. Vocês devem, então, edificar 
em primeiro lugar a  fundação da autoconfiança e construir a mansão da auto-satisfação e auto-sacrifício. 
Então, vocês finalmente atingirão a auto-realização. Para a auto-realização, a autoconfiança é o mais 
importante. Entretanto, as pessoas não possuem essa firme autoconfiança. Qual é a razão? As suas 
mentes estão perdidas em desejos mundanos, desejos impuros e sem serventia. Por quanto tempo duram 
as coisas mundanas? Elas vêm e vão como nuvens passageiras. Hoje em dia, os estudantes são treinados 
nesse tipo de educação que estimula os desejos. Junto a essa educação, vocês devem desenvolver os 
Valores Humanos. Os Valores Humanos não são algo que se precise adquirir constantemente. Eles nascem 
com vocês, são inatos em vocês. Como estão ocultos em seu interior, vocês não têm consciência deles.  Tal 
como valiosos ornamentos são guardados em cofres de aço, no interior do corpo humano encontram-se as 
valiosas jóias dos Valores Humanos. Vocês devem protegê-las apropriadamente. Elas são  protegidas pelas 
portas do coração. Por isso, vocês precisam ganhar a chave do amor. Quando o cofre-forte do coração é 
aberto por essa chave, as valiosas qualidades dos Valores Humanos aparecem.  
O Amor é Deus, Vivam em Amor 
Estudantes, Professores, Patronos da Educação e Administradores! 
O aspecto importante a  observar é que todos deverão obter essa chave do amor que abre as portas do 
coração. O amor é a autêntica forma da pureza. Amor é Deus. Vivam em Amor. Essa porta do coração não 
pode ser aberta com qualquer outra chave. Para adquirir essa chave do amor, vocês deverão ter unidade. 
Nenhum ódio. Vocês não deveriam opor-se a ninguém. Coloquem o amor em seu coração. Dividam-no 
livremente com os demais. Conscientizem-se de que a Verdade é o princípio da vida humana. Da Verdade 
emerge a Retidão. O primeiro fruto da Retidão é a Paz. O segundo fruto é o Amor, assim eles dizem.  Mas, 
o mais importante de todos é o Amor. Quando conseguirem esse poder do Amor, todos os outros poderes o 
seguirão. Tudo se origina da Verdade. 

Da Verdade emana toda a criação. 
Na Verdade tudo se dissolve. 

Não há lugar que não seja permeado 
Pela Verdade, 

A imaculada Verdade primordial. 
(Poema em télugo) 

A Verdade é a origem, o sustentáculo e a aniquilação. Tomem a verdade como fundamento e pratiquem o 
Dharma. Só então a Paz e o Amor emanarão do seu interior. 
Os Valores São Obtidos de um Coração Sagrado 
Encarnações do Amor! 
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Esses princípios divinos não vêm a vocês de algum outro lugar. Como JHUM Sai disse outro dia, não 
conseguiremos Valores Humanos a partir de um quarto com ar-condicionado, em um hotel de cinco 
estrelas. Cinco estrelas ou dez estrelas ou mil estrelas – em nenhum lugar conseguiremos esses Valores. 
Esses Valores são obtidos de um coração sagrado. Aí encontrarão ambiente puro, sagrado e divino. 
Somente em tal lugar os Valores Humanos podem florescer. Valores Humanos não estão disponíveis no 
mercado, em palácios ou em hotéis. Esses hotéis fornecem somente conforto  para o corpo. Seu corpo 
pode estar em um quarto com ar-condicionado, mas a mente ficará inquieta se não houver sentimentos 
sagrados. Para desenvolver sentimentos sagrados, vocês deverão estar em lugares sagrados. É por isso 
que se diz que as boas companhias induzem ao desapego. O desapego conduz à redução dos desejos e 
isso confere estabilidade. Aquele que atinge essa estabilidade é verdadeiramente liberado. Desenvolvam 
cultivem a  boa companhia. Assim, por vocês mesmos, atingirão a Paz e seus corações serão purificados. 
Atualmente, encontramos poluição em toda a parte. Somente nas proximidades do Divino, encontrarão a 
pureza absoluta.  Antes de tudo, os homens deverão purificar seu coração. Pureza é Divindade. Onde há 
divindade não pode haver inimizade. Onde não há inimizade, lá vocês encontrarão a suprema Paz. Fora de 
vocês não há paz, só fragmentos1. Onde está a Paz? Vocês são  a encarnação da Paz.  Portanto, 
busquem-na em seu interior. Conheçam a si mesmos. Então conhecerá todas as coisas. Esse é o 
ensinamento da Vedanta. Em vez de perguntar para os outros, “quem é você?” Perguntem a si mesmos, 
“quem sou eu?” Então vocês compreenderão a Verdade. Quando Eu digo, este é o meu lenço, o lenço está 
separado de Mim. Da mesma forma, quando você diz, este é o meu corpo, minha mente, meu buddhi, etc., 
você está separado de tudo isso. Então quem são vocês?  Vocês são a encarnação da Paz. Vocês são  a 
encarnação da Verdade. Vocês são a encarnação do Amor. Vocês são a encarnação da Retidão. Vocês 
são a encarnação da Não-violência. Vocês são tudo e todas as coisas em estão em vocês. Desenvolvam 
essa magnitude mental. Expandam o Amor, não o contraiam. A unidade só pode ser alcançada pela 
expansão do Amor. 
Encarnações do Amor! 
Desenvolvam o amor, desistam do ódio, reduzam os desejos. Cultivem o espírito de sacrifício. Os Vedas 
afirmam: A imortalidade só pode ser atingida pelo sacrifício; nem a ação, nem a descendência, nem a 
riqueza podem conferi-la (Na Karmana Na Prajaya Dhanena Thyagenaikena Amrutathvamanasuhu). A 
felicidade só pode ser alcançada através do sacrifício. Após haver se alimentado, se vocês não expelirem o 
material inútil, seu estômago reagirá mal. Quando vocês inspiram o ar e não o expiram, seus pulmões serão 
prejudicados. Da mesma forma, sacrifiquem a riqueza conquistada pelo bem-estar dos demais. O sistema 
de educação moderna coloca ênfase na riqueza, na força e na amizade. E o caráter? O caráter representa 
três quartas partes da vida. Portanto, deverão desenvolver o caráter. Sem caráter para que servem a 
riqueza, a força e a amizade? Elas vêm e vão como nuvens passageiras.  
Há muita coisa a ser ensinada. Há várias formas de promover os Valores Humanos. Finalizarei o Discurso 
agora, pois não Quero cansá-los. Mais tarde, discutiremos muitas outras coisas. 

Ensinar e aprender tornaram-se rotinas mecânicas. 
 Perderam o frescor e a  alegria que só a vitalidade pode conferir.  

O valor do processo de ensinar reside em alcançar o nível da consciência do aprendiz, 
em elevar o sentido do  encanto e admiração e em enfatizara unicidade do indivíduo  

com o todo. O destino de um país é decidido pelos ideais implantados pelos instrutores nas mentes  
dos meninos e meninas entregues aos seus cuidados. 

Sathya Sai Baba 
 

Tradução: Coordenação de Difusão/Conselho Central do Brasil 
Fonte: Sathya Sai Speaks - volume 31 / http://www.sssbpt.info/html/sssvol31.html  

                                                 
1 No original, em inglês, Baba faz um jogo de palavras entre peace e pieces. 


