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A UNIDADE COM DEUS É A VERDADEIRA EDUCAÇÃO 
Data: 22/11/2007 – Ocasião: 26ª Convocação da Universidade SSS – Local: Prasanthi Nilayam 

Por que deveria alguém desperdiçar todo o seu tempo ganhando dinheiro desde o momento em que se 
levanta até a hora de voltar para a cama outra vez?  
Encarnações do Amor! 
Não é bom desperdiçar tempo e energia em buscas vãs sem levar em conta os deveres que lhes são 
atribuídos. O tempo é sagrado e valioso. Tempo desperdiçado é vida desperdiçada. Vocês todos são 
estudantes que deverão guiar outros no futuro.  
Todo indivíduo tem alguns desejos. Mas, os estudantes especialmente devem controlar os seus desejos. 
Esse é dever deles. Sem dúvida, os desejos surgem indefinidamente em suas mentes, um depois do 
outro. Mas, o principal dever de um estudante é controlá-los. A palavra vidya (educação) tem suas raízes 
na palavra “vid”, que significa luz. Isso quer dizer que a educação nos mostra a luz. A educação ilumina 
o nosso caminho para o progresso.  
Queridos Estudantes! 
Vocês devem ser um ideal a ser seguido por todos. É somente com essa esperança que estamos 
educando vocês com muito amor. Vocês sabem que instituições educacionais fora daqui cobram 
dinheiro por tudo. Mas, nós não cobramos qualquer quantia dos nossos estudantes como pagamento. A 
educação nas Instituições Sathya Sai é totalmente gratuita desde a escola pré-primária até a Pós-
graduação.  
De fato, educação, medicamentos e projetos de abastecimento de água empreendidos pela Organização 
Sathya Sai são departamentos sem fins lucrativos. Por outro lado, estamos arcando com enormes 
despesas com a educação dos estudantes. Também, estamos ajudando muitas crianças carentes de 
várias maneiras, fornecendo-lhes suporte material, educação gratuita, ajuda financeira, etc. Vocês 
devem tomar consciência dessa verdade. A educação é propriedade de vocês. 
A educação não é meramente ajudá-los a ganhar a vida no mundo. Não é apenas para se ganhar a vida 
decentemente no mundo material. Até as pessoas iletradas são capazes de viver bem no mundo 
material. Logo, de que servem as suas graduações como Mestrado em Ciências, Mestrado em Artes, 
Mestrado em Administração de Empresas, etc.? Esse não é o propósito da educação. Até certo ponto, a 
educação pode ajudar a obter uma vida decente no mundo exterior. Porém, esse não é o supremo 
objetivo da vida.  
Existe um propósito mais elevado para a educação: proporcionar uma vida interior baseada nos cinco 
valores humanos, a saber: verdade, retidão, paz, amor e não-violência. Esses valores humanos nos 
proporcionam uma vida segura, real e significativa. Sathya (Verdade) é a base para tudo no Universo. 

A criação surge da Verdade e desaparece na Verdade. 
Existe no cosmo um lugar onde a Verdade não exista? 

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

Deus é o criador de todos os seres vivos desde a frágil formiga até o poderoso elefante. Nada neste 
Universo se moverá sem Sua Divina Vontade. Até as minúsculas formigas nascem da Vontade de Deus. 
A mesma verdade foi explanada no famoso kirtan (canto) do Santo Thyagaraja: “Oh Rama! Na Tua pura 
e imaculada forma de amor, Tu que habitas em todos os seres, desde uma formiga até Brahma assim 
como em Shiva1 e Kesava2. Por favor, seja meu protetor também” (Chimalo Brahmalo Siva Kesavadulalo 
Prema Mira Velasi Unde Birudhu Vahinchina Rama Nannu Brivara). 
Sem duvida, estamos conscientes disso. Porém, quando uma formiga nos pica, nós a matamos 
imediatamente. Por outro lado, quando o Senhor Brahma aparece diante de nós, oferecemos os nossos 
pranams (saudações) a Ele com as mãos postas. Ainda que os nomes e as formas sejam diferentes, o 
mesmo Atma permeia todos os seres vivos. Aquele que desenvolve fé nessa Verdade não se precipitará 
em causar nenhum dano a qualquer ser vivo. 
 
                                                 
1 Shiva, o aspecto Destruidor ou o Transformador  da manifestação Divina da Trindade (Trimurti) do hinduismo, juntamente com 
Brahma, o Criador e Vishnu, o Preservador. 
2 Um dos nomes pelo qual é chamado o Senhor Krishna. Aparece também duas vezes como um dos mil nomes de Vishnu.  
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Todo indivíduo desenvolve desejos para se satisfazer.  Ele repete “eu, eu, eu”. Todo individuo diz “este é 
o meu corpo; esta é a minha mente; esta é a minha cabeça”, etc. Quem é esse “meu”? Quando você diz 
“Este é o meu corpo”, talvez isso possa ser verdadeiro por hoje ou amanhã. Mas, onde estará o seu 
corpo depois de amanhã? O que acontecerá a ele então? 
Vocês estão alimentando esse corpo com grande amor e cuidado. Mas, esse corpo não é de vocês. Ele 
é um presente de Deus. De fato, tudo neste universo é um presente de Deus. Por exemplo, isto é um 
lenço. De onde ele vem? Ele caiu do céu? Não! Ele veio do algodão. Do algodão veio o fio, e o fio urdido 
torna-se um tecido. Portanto, não poderia existir nenhum fio sem o algodão e nem tecido sem o fio. Da 
mesma maneira, tudo neste universo tem uma base e uma fonte. 
Infelizmente, hoje em dia, estamos esquecendo esse princípio fundamental. É por isso que estamos 
passando por muitas dificuldades. 
Quando ouvem repetidamente a palavra “Deus”, vocês são tentados a perguntar, “onde está Deus”? 
Deus está com vocês, em vocês, ao seu redor e atrás de vocês. De fato, vocês são Deus! Desenvolvam 
essa fé com firmeza. O mesmo Deus é Atma Tattva (Princípio do Atma) e permeia todos os milhões de 
seres humanos neste mundo; não somente isso, mas todos os seres vivos no mundo.  
Somos testemunhas da presença de milhares de seres vivos com diferentes nomes e diferentes formas 
neste Universo. Ainda que os nomes e as formas sejam diferentes, o Atma Tatva neles é somente um. 
“A verdade é uma só; o sábio a diz de diferentes maneiras” (Ekam Sath Viprah Bahuda Vadanthi). 
O ouro é um só, as jóias são muitas. Quando os diferentes ornamentos são derretidos, o que resta no 
final é somente o ouro. Portanto, ó Encarnações do Amor!  Tentem perceber a fonte e a substância de 
todos os objetos neste universo. 
Vocês se consideram diferentes do seu pai e da sua mãe. Por sua vez, vocês tratam sua mãe 
diferentemente do seu pai. Não; isso não é correto. Ambos, pai e mãe são um só. Vocês são partes 
deles. Portanto, não surge a questão da diferença. Um homem com mente dual é meio cego. Não 
tenham uma mente dual. 
Toda a educação que buscam não é somente para vocês. É para ajudar aos seus semelhantes, tanto 
aos seres humanos quanto aos seres vivos como os pássaros, os animais e os insetos. Então, e 
somente assim, a educação que adquiriram torna-se significativa.  
Onde quer que encontrem uma pessoa a quem consideram como inimiga, diga “olá”. Amem a todos. 
Nunca odeiem ninguém. Vocês devem ter notado que ninguém odeia Swami e todas as pessoas O 
amam. 
Vocês podem Me perguntar se existem pessoas que realmente não mereçam o amor de Swami. Eu 
desejo enfatizar que todas as pessoas merecem o amor de Swami. Eu amo a todos. Eu não odeio 
ninguém. Eu não causo problemas a ninguém. Eu não ofendo ninguém. Uma vez que o sentimento de “” 
”O Atma único permeando todos os seres vivos” (Ekatma bhava) é tão forte em Mim, muitas pessoas Me 
amam. O mundo inteiro Me ama, e Eu amo a todos. Minha palavra, Minha canção, e Minhas divinas lilas 
(jogos, passatempos divinos) são todos dedicados ao bem-estar de vocês. Portanto, devem tentar 
compreender Minha verdadeira natureza. 
Desenvolvam fé no Atma Tatva. Da fé vem o amor. Quando a fé e o amor andam juntos dessa maneira, 
seus desejos serão realizados. Ambos, fé e amor são o mais importante para um ser humano. Tudo o 
mais são como nuvens passageiras, que  apenas vêm e vão se entremeando. Não dêem muita 
importância a elas. 
De fato, a fé é o reflexo do amor, e o amor é a verdadeira forma de Deus. Portanto, o Amor é Deus, 
Vivam em Amor. A verdade é verdade em todos os tempos – passado, presente, e futuro. Ela nunca 
mudará. É por isso que se diz “A Verdade é Deus”. 
Não pensem que Deus está presente em algum lugar distante. Deus não está separado de nós. O 
universo inteiro é uma encarnação da Divindade. Por isso, estejam constantemente absorvidos na 
contemplação desta Divindade, que não é outra senão a Unidade. 
Queridos Estudantes! 
Vocês lêem muitos livros. No entanto, todos eles foram escritos com a ajuda de apenas 26 letras. 
Existem muitos advogados. Eles carregam livros, que são muito volumosos. Mas, todos esses livros 
contêm somente letras, em ultima estância. Saúde, riqueza, felicidade e benção – somente Deus é a 
fonte e a sustentação de todas essas coisas. Bem ou mal, tudo é Deus. Vocês não podem encontrar o 
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mal separadamente em nenhum lugar. Para onde quer que olhem, tudo é somente bom.  Mas, vocês 
não são capazes de perceber esse bem. Vocês estão confusos. 
O mal, se é que existe, é somente uma manifestação devido à diferença de tempo. Hoje, nós partilhamos 
uma variedade de pratos saborosos. Mas, no dia seguinte eles serão transformados em excremento. 
Amanhã, o phala (fruto) de hoje é transformada em mala (impureza).  
A Divindade está presente em todas as coisas – boas e más. Não há lugar ou objeto neste mundo onde 
Deus não esteja presente. Ninguém pode dizer, com alguma autoridade, que Deus está “em nenhum 
lugar ou apenas aqui”. 
Muitos nomes e formas são atribuídos a Divindade e, desse modo, muita confusão foi criada. A razão 
para essa confusão está baseada em como cada um se relaciona com Deus no nível individual. 
Portanto, tentem por de lado, pelo menos até certo ponto, essas relações individuais. É somente com 
esse propósito que estamos buscando muitos tipos de educação. No momento que o relacionamento 
individual se integra com um sentimento de unidade com Deus, o que permanece é somente a Divindade 
em toda parte. 

“As religiões são muitas, mas a meta é uma. 
Os tecidos são muitos, mas o fio é um. 

Os Seres são muitos, mas a respiração é uma”. 
(Poema télugo) 

Muitos indivíduos (jivas) estão sentados aqui. Eles têm corpos diferentes, mas existe somente um Deus 
imanente em todos os corpos. Logo, a quem quer que vejam, considerem-no como Deus. A quem quer 
que vocês amem, considerem-no como encarnação da Divindade. 
Vocês todos estão encontrando muitas dificuldades devido a identificação do ser com o corpo (deha 
bhranti) e diferenças de sentimentos. Somente vocês são a causa dessas dificuldades. Ambos, o bem e 
o mal, são produtos das suas mentes. Vocês podem aprender sobre muitos assuntos e adquirir muitos 
graus acadêmicos, mas considerem o Atma Tattva (Principio do Atma) como um, e somente um.  
A mesma Verdade foi explicada nos aforismos “Deus é um sem segundo - Ekameva Advithiyam 
Brahama” e “A verdade é uma; os sábios dizem isso de diferentes maneiras - Ekam Sath Viprah 
Bahudha Vadanthi”. Vocês devem preservar essa verdade a salvo e segura  em seus corações. 
Vocês consideram alguém como seu inimigo. Não; não; isso não é verdade. É somente uma mudança 
na sua atitude e amor para com eles que fez deles seus inimigos. Não houve qualquer mudança neles.  
Tudo neste mundo é reação, reflexão, e ressonância. Contudo, a realidade é somente uma. Se vocês 
desenvolverem esse tipo de atitude, poderão vivenciar qualquer quantidade de felicidade.  
Vocês pensam, “Swami está sempre alegre e sorridente. Como isso é possível?” Sim; estou sempre 
sorrindo! A razão é que Eu trato todas as pessoas como se fossem uma. A felicidade de todos vocês é o 
meu alimento. Por isso, vocês também devem desenvolver essa atitude. 
Outro dia, as crianças montaram uma pequena peça teatral. Eu senti muita alegria de testemunhar isso. 
As crianças conduziram o espetáculo de forma unida.  
Nós usamos as palavras “Eu” e “nós”. De onde vem a palavra “nós”? Ela vem do “Eu”. Sem o “Eu” não 
pode haver o “nós”. Assim, o “Eu” é uma entidade única. É como um pilar vertical de madeira. Quando 
um outro pedaço de madeira é pregado atravessado no meio, horizontalmente, transforma-se em uma 
cruz. Isso significa que quando o “Eu” (ego) é enfraquecido, torna-se uma cruz. Devemos sempre nos 
esforçar para manter o “Eu” como apenas um.  
Considerem todas as pessoas como irmãos. Esses irmãos não são entidades separadas. Todos são um. 
Se fizerem uma pesquisa assim, todas as coisas neste universo representam somente o principio da 
unidade. Se vocês estabelecerem essa verdade firmemente em seu coração, o mesmo sentimento se 
refletirá em toda parte. 
Suponham que amem uma garota. Quem é essa garota afinal? Somente vocês mesmos. Quer dizer que 
vocês amam a si mesmos. A garota não está separada de vocês. Quando vocês a tratam como 
separada, referem-se a ela como “esposa”. Por outro lado, quando vocês a tratam em unidade com 
vocês, vocês se tornam apenas um. Tornem real essa unidade. 
Qual poderia ser a razão para tamanha diversidade de seres vivos no mundo? Eles são as 
manifestações do princípio divino “A Divindade Única manifestada como muitos” (Ekoham Bahusyam). 
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Encarnações do Amor! Amados Estudantes! 
Vocês todos devem tornar-se homens e mulheres exemplares.  Somente quando levarem uma vida 
exemplar, toda a sociedade se tornará ideal. Não alimentem quaisquer diferenças entre essas e aquelas 
pessoas. “Todos são um; trate a todos igualmente”.  Lembrem-se sempre disso. Somente então poderão 
tornar-se estudantes exemplares.  De outra forma, permanecerão meramente como pessoas educadas. 
Quem é uma pessoa educada no verdadeiro sentido? Alguém que se deu conta de que todos somos um. 
A educação implica somente em aprendizado. Por outro lado, vidya é a educação que simboliza unidade. 
Vidya espalha a luz da unidade com Deus. Se vocês perderem essa iluminação, terão que viver nas 
trevas.  
Encarnações do Amor! 
Deixem o seu amor ser direcionado para Deus e isso lhes conferirá bem-aventurança. Se vocês o 
dirigirem para os objetos e as pessoas mundanas, é provável que mudem de vez em quando. Com quem 
quer que se encontrem, desenvolvam o sentimento de que são todos seus irmãos.  
Certa vez, um cavalheiro estava discursando em uma reunião. Ele começou seu discurso dizendo: 
“Queridos irmãos”. Mas, ele fez uma exceção no caso de somente uma senhora. Alguém perguntou, por 
quê? Ele respondeu que aquela senhora era a sua esposa. Estritamente falando, nenhuma exceção 
precisava ser feita, já que ele se dirigia a todas as pessoas como irmãos.  Mas, uma vez que ele se 
casou com ela, ela se tornou sua esposa. Se não existisse nenhuma relação marital entre eles, todos 
seriam um. Eu os exorto mais uma vez a conduzir suas vidas com um sentimento de unidade e sentido 
de partilha. 
Arjuna, entre os irmãos Pandavas, ganhou Draupadi no Svayamvara3. Quando os Pandavas retornaram 
para casa com Draupadi e contaram à sua mãe que tinham trazido uma fruta, instantaneamente a mãe 
Kunti aconselhou-os a compartilhá-la equanimemente entre eles cinco, sem saber que eles estavam se 
referindo a Draupadi. Conseqüentemente, ela tornou-se a casta esposa dos cinco Pandavas. 
Até mesmo o Senhor Krishna testemunhou a sua castidade da seguinte maneira: 

“Draupadi reverentemente submetia-se à autoridade de seus maridos. 
Ela jamais disse  a qualquer um deles que não tinha tempo para servi-los. 

Ela estava satisfeita com tudo que obteve na vida. Ela foi um exemplo supremo  
da castidade e ninguém poderia igualar-se a ela nesse aspecto”.  

(Poema télugo) 
Os Pandavas compartilhavam tudo e cuidavam uns dos outros, levando uma vida de disciplina e 
controle.  
Eu estou muito bem. Ninguém precisa preocupar-se com Minha saúde. Não somente Meu corpo, tudo 
está muito bem. Minha mente não oscila. Eu tenho uma mente firme e sempre alerta. O corpo pode 
suportar algumas mudanças; mas Eu sou sempre Meu próprio Ser Divino.   
As pessoas perguntam: “Swami! Você está sempre sorrindo! Você nunca se depara com a tristeza?”. 
Não. De modo algum. A tristeza jamais se aproxima de Mim. O que tiver que acontecer acontecerá. Se 
continuarem se preocupando, poderão evitá-lo? Isso levará a muito mais preocupação. Logo, não devem 
dar lugar para preocupação de maneira alguma. Uma vez que sua mente comece a se preocupar, não 
terminará nunca.  
Vocês se preocupam “Os exames estão se aproximando: Oh! Deus! Como faço para me preparar!” O 
que significa toda essa preocupação? Por que temem escrever as respostas para aquelas questões que 
vocês já sabem? Seguramente, vocês se sairão bem nos exames.  
Não desenvolvam nenhum medo dos exames. Ninguém pode medir a distância do céu à Terra. É por 
isso que se diz que o céu é azul. Similarmente, ninguém pode descrever a forma da Divindade. Para 
pintar Deus, os artistas começaram usando a cor azul. Na realidade, Deus não tem absolutamente 
nenhuma cor! Se Deus tivesse nascido com uma cor azul, teria sido colocado em exposição como um 
objeto curioso.   
A Divindade não pode ser mudada. Vocês podem mudar; mas seu Atma nunca sofrerá qualquer 
mudança. Ele é nirguna, nirajana, sanathana, nikethana, nithya, suddha, buddha, mukta, 
nimalasvarupina  - sem atributos, imaculado, a morada final, eterno, puro, iluminado, livre e a 
                                                 
3 Svayamvara – Auto-seleção; escolha do esposo. Era praticado na antiga Índia para uma moça em idade de se casar escolher um 
marido em uma lista de pretendentes.  
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encarnação da santidade. Por isso diz-se, “O Atma está além do alcance dos sentidos e pode ser 
compreendido somente pelo intelecto” (Buddhi grahya mathindriyam).  
Conquistem para vocês a reputação de bons rapazes. Tragam honra para seus pais. Permitam, também, 
que a sociedade sinta orgulho de vocês. Se a sociedade deve ser transformada em uma boa sociedade, 
isso somente pode acontecer através dos estudantes. Hoje em dia, onde quer que se encontrem nossos 
estudantes, as pessoas dizem que eles são muito bons. Eu tenho recebido as notícias. Tentem manter 
essa reputação. Eu não aspiro por nada mais.   
Eu lhes darei tudo o que desejarem. Na realidade, Eu Me dei a vocês. Que todos vocês possam ser 
felizes! Não briguem com ninguém. Não ofendam a ninguém. Que todos vocês possam viver como 
irmãos! Esse é o fruto da educação. Essa é a verdadeira educação. A despeito da educação e da 
inteligência, uma pessoa de mente mesquinha não renunciará às suas más qualidades. 
Comportem-se sempre como bons rapazes. Em primeiro lugar, façam seus pais felizes. Se vocês não 
podem fazer felizes os seus pais felizes que os criaram, como podem Me fazer feliz? Portanto, todos 
vocês deveriam ir para as suas casas e viver felizes com seus pais. Então, Eu também Me sentirei feliz. 
Quando as pessoas os elogiam, dizendo que são estudantes da Universidade Sri Sathya Sai, isso é 
motivo de orgulho para vocês assim como para a instituição. 
A Comissão de Concessões Universitárias4, em Nova Délhi, não reconhecia muitas instituições 
educacionais no país por muito tempo, no entanto ao Instituto Sathya Sai de Ensino Superior foi 
conferido o status de Universidade Autônoma5 desde o seu segundo ano de funcionamento.  
A Dra. Madhuri Shah era, então, a Presidente da Comissão de Concessões Universitárias. Ela visitou 
Puttaparthi e levou adiante a proposta de fazer de nosso Instituto uma Universidade Autônoma. Surgiram 
muitas objeções à sua proposta, sob a alegação de que o Instituto era muito recente, com apenas dois 
anos de funcionamento, e que não seria apropriado conferir o status de Universidade em tão pouco 
tempo. 
O Dr. Bhagavantham estava conosco naquele momento, traduzindo o Meu discurso.  Ele disse 
confidencialmente: “Isso é impossível, impossível”. Eu lhe disse, muito enfaticamente, que era possível. 
O comitê da Comissão de Concessões Universitárias visitou nossa Instituição mais tarde, ainda no 
segundo ano, e recomendou unanimemente a concessão do status de Universidade Autônoma  ao 
Instituto Sathya Sai de Ensino Superior. De acordo com a própria comissão do comitê: “Este é o primeiro 
colégio a ser conferido o status de Universidade Autônoma em seu segundo ano funcionamento”.  
Algum tempo depois, a Dra. Madhuri Shah veio aqui formalmente abrir a Universidade Autônoma. Ela 
disse publicamente em uma reunião: “Dr. Bhagavantham! Você disse que era impossível tornar o 
Instituto uma Universidade em tão curto tempo. Como isso foi possível agora?” O Instituto Sathya Sai de 
Ensino Superior, uma Universidade Autônoma, desde então, transformou-se  numa Universidade 
completa mediante os esforços conjuntos de todas as pessoas.  
Todos os nossos estudantes são pessoas de caráter nobre. Eles são bem comportados e bem 
educados. Talvez vocês não saibam o quão famosa é nossa Universidade Sathya Sai no mundo todo, 
especialmente nos Estados Unidos da América.  
Cerca de 180 de nossos ex-estudantes trabalham agora na América em diferentes campos. 
Recentemente, vieram todos aqui em um grupo. Eles oraram a Swami, “Swami! Nós não queremos ir 
para as nossas casas  aqui. Iremos voltar diretamente daqui para a América, depois desta visita.” 
Tamanho era seu amor e dedicação a Swami e a Universidade Sathya Sai.  
(Bhagawan então chamou o Dr. Michael Goldstein, Presidente e Diretor da Fundação Sri Sathya Sai 
Mundial e pediu-lhe que falasse por alguns minutos sobre os ex-estudantes atualmente trabalhando nos 
Estados Unidos). 
 

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

                                                 
4 Órgão do Governo Central Indiano que reconhece e autoriza o funcionamento de universidades e faculdades e lhes provê fundos 
e, também, realiza exames de qualificação dos professores universitários.  
5 Deemed University - Status de autonomia concedido às instituições de ensino superior. Outorga autonomia não apenas quanto ao 
currículo, mas também permite que a instituição estabeleça suas próprias diretrizes para as admissões, taxas e instrução dos 
estudantes. 


