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Daivaadheenam Jagathsarvam
Sathyaadheenamtu Daivatham

That Sathyam Uthamaadheenam
Uthamo Paradevatha

O mundo inteiro está sob o controle de Deus;
Deus está sujeito à Verdade.

A Verdade está sujeita às almas nobres.
Essas pessoas nobres

São as encarnações da Divindade.
(Poema em télugo)

Estudantes, Manifestações do Amor Divino, Professores e 
Patrocinadores da Educação!

Hoje em dia, as pessoas não compreendem a Divindade, não compreendem o significado de Deus e estão 
desperdiçando os seus corpos, o seu tempo e todas as coisas preciosas da vida. Os valores humanos não 
dependem somente da educação. Dependem mais da cultura. E o que vocês entendem por cultura? Cultura 
significa abandonar a má conduta, o mau comportamento, as más ações e cultivar os bons pensamentos, 
encorajar os bons sentimentos, que levam às boas ações. 

A situação do mundo inteiro depende da atividade humana. Quando os atos das pessoas são nobres, o país 
é igualmente nobre. O comportamento e a conduta das pessoas dependem dos seus pensamentos. Os 
pensamentos dependem da mente.  Os bons pensamentos são a base dos valores humanos.

Bons Pensamentos Produzem a Bondade

Como os valores humanos não são praticados, o mundo está uma desordem. A cabeça e o coração são 
dois  órgãos  importantes  em  todos  os  seres  humanos.  Os  pensamentos  que  surgem  na  cabeça  são 
mundanos e instáveis. São influenciados pelas atividades externas. Ler, escrever, comer e ganhar dinheiro 
são todas atividades exteriores. São produtos da cabeça. 

Todos os  sentimentos  sagrados  surgem do  coração.  As  qualidades  sagradas  como compaixão,  amor, 
simpatia, paciência e verdade emanam do coração. São chamadas qualidades interiores. O mundo nada 
mais  é  do  que  uma  combinação  das  tendências  externas  e  internas.  Assim  como  um  broto  cresce, 
transformando-se numa árvore imensa que dá flores e frutos, os pensamentos que são sagrados levarão a 
ações que produzirão os frutos de toda a bondade.

O homem é uma combinação de três entidades: corpo, mente e Atma (Espírito). Primeiro, vem o corpo. É o 
instrumento da ação. A mente pensa. A consciência é o  Atma ou Espírito, que existe como consciência. 
Logo, a vida humana é a combinação desses três aspectos: ação, pensamento e consciência. O verdadeiro 
sinal do ser humano é a bondade. A bondade não é um produto da educação acadêmica. O conhecimento 
livresco pode ser considerado como uma educação verdadeira? Sem sabedoria e conhecimento espiritual, 
uma pessoa pode ser considerada educada?

Todos os estudantes devem cultivar os Valores Humanos

A  educação  deve  incutir  o  respeito  pelos  valores  humanos  como  Verdade,  Retidão,  Amor  e  Paz.  A 
educação é para a vida. A vida existe para o homem. O homem existe para a sociedade. A sociedade é 
destinada à espiritualidade. A espiritualidade existe para a nação. A nação é parte do mundo, e o mundo 
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existe para a paz. Hoje, todos desejam paz. Na verdade, vocês podem alcançar e obter paz somente como 
resultado dos Valores Humanos.  Os Valores Humanos são extremamente importantes para a paz e  a 
felicidade. Privado deles, o homem jamais poderá estar em paz.

Sem compreender esse princípio, o homem tenta obter educação. Atualmente, o homem considera que 
receber  informação  é  educação.   Não  é  a  informação  que  confere  os  valores  humanos.  A  educação 
moderna faz do homem uma máquina, um computador. A grandeza não está em ser um computador, mas 
um compositor. Vocês precisam ter educação para tornar a sua vida perfeita. 

A educação moderna tende a tornar os homens egoístas. Deve haver um limite até mesmo para o egoísmo. 
Cada estudante deve, necessariamente, cultivar os Valores Humanos. O Governo, ao fundar instituições 
educacionais em cada aldeia e rua, considera que a educação no país progrediu.

Quais são as qualidades da educação? Virtudes, bom intelecto, adesão à verdade, devoção, disciplina e 
dever são qualidades essenciais. A educação deve ensinar esses valores. Os estudantes devem aprender 
essas coisas. Qual o progresso na educação moderna? Na verdade, os alunos tentam prejudicar aqueles 
que são os responsáveis pelo seu alimento. Prejudicam aqueles que os ajudam. Ridicularizam aqueles que 
os ensinam. Esse é o “progresso” na educação moderna. 

Os estudantes devem adotar a obediência, humildade e Valores Humanos para alcançar a Divindade. Essa 
é a verdadeira educação. Os estudantes modernos não compreendem o que é a verdadeira educação. 
Como resultado, a sociedade está corrompida.  A verdade e outras qualidades humanas foram torcidas e 
pervertidas completamente. A santidade e a qualidade sagrada da natureza humana estão desaparecendo 
rapidamente. A prática da retidão e a da compaixão são vistas como práticas ruins. Vocês chamam isso de 
“progresso”  na  educação? Não.  Vocês  devem expressar  os  Valores  Humanos,  praticando  a  retidão  e 
cultivando a compaixão. 

O verdadeiro significado da educação

“Com boa educação, vocês têm cultura;
Quando tiverem cultura, essa será a verdadeira vida.

Se tiverem uma boa educação, serão felizes.
Quando forem felizes, serão pacíficos.

Quando tiverem uma boa educação, estarão em boa companhia.
Quando estiverem em boa companhia, terão boas qualidades.

Quando tiverem uma boa educação, sua vida será plenamente realizada.
Por meio disso, alcançarão a liberação.”

(poema)

Os estudantes devem aderir aos ideais gêmeos de Sathya e Dharma (Verdade e Retidão).
Neste mundo, nada é maior do que a Verdade. Vocês devem se tornar encarnações da Verdade.  Na vida 
cotidiana, vocês devem seguir o caminho da Verdade e dar-se conta do Divino. É necessário regar a muda 
para que ela se transforme em uma árvore e produza frutos e sementes. O amor, que é natural aos seres 
humanos, deve ser regado com fé para se desenvolver. Devemos fazer um esforço para atingir a paz no 
verdadeiro sentido da palavra. A paz que temos hoje é momentânea. De forma alguma, podemos chamá-la 
de paz.

A história de Bharat1 é uma longa saga de sacrifícios

No mundo moderno, Bharat representa tudo o que é sagrado. Desde os tempos antigos, ela tem sido um 
modelo e um ideal para o restante do mundo. Existe Verdade no ar de Bharat. Existe Dharma na poeira de 
Bharat. Existe Amor nas areias de Bharat e compaixão em suas águas. 

A  paciência  é  o  cerne  da  cultura  bharatiya (indiana).  Para  desfrutar  e  vivenciar  esses  valores,  os 
estrangeiros decidiram vir e estabelecer-se em Bharat. Antigamente, os bharatiyas estavam determinados a 
seguir o princípio do sacrifício. Eram dedicados à Retidão e à Verdade. Tendo nascido na terra sagrada de 
Bharat, vocês não devem esquecer-se desse aspecto importante. Se pesquisarem a história desta terra 
sagrada, certamente compreenderão que Bharat nunca tentou invadir ou conquistar nenhum país. Tentou 

1  A Índia.

2



Organização Sri Sathya Sai Baba
www.sathyasai.org.br

resistir aos invasores estrangeiros. Os bharatiyas representam a abnegação. Em qualquer momento, jamais 
foram egoístas. Nunca cobiçaram a terra dos outros. A história de Bharat é uma longa saga de sacrifico.

O Imperador Harischandra2 foi preparado para abandonar tudo em favor da Verdade. O Imperador Sibi3 

sacrificou a sua própria carne e sangue para salvar uma pomba. Bharat deu à luz homens e mulheres 
voltados para o sacrifício. Os estudantes modernos estão tentando mudar esta terra de sacrifício, esta terra 
de práticas espirituais,  para uma terra de buscadores de prazer.  Mas todo prazer  é passageiro.  Vocês 
devem buscar a bem-aventurança que é duradoura, dando-se conta da sua divindade inerente.

Ontem, um menino americano veio  até  Swami.  Bhagavan lhe perguntou:  “Quantos anos você tem?” O 
menino respondeu: “Sete anos”. Swami perguntou-lhe: “Como você sabe?” Ele respondeu: “Minha mãe e 
meu pai disseram-me”. Swami disse: “É preciso o um para haver o sete. Um mais um, mais um... até chegar 
ao sete. Todos os números começam com o um”. A Verdade é única, embora os estudiosos possam dar-
Lhe vários nomes. Nomes e formas diferem, mas a Divindade é a única e a mesma em todos. Primeiro, 
tenham fé em si próprios. Sem autoconfiança vocês não podem ter fé em si mesmos. Então, como ter fé nos 
outros? Que essa  Visvasa (Fé) se torne o seu  Svasa (Respiração vital).   Que a educação se torne a 
verdadeira educação. A educação que não é praticada torna-se conhecimento livresco. Tenham, também, 
amor pelo seu país. Rama disse: “A pátria é maior do que o próprio céu”. Esse espírito de patriotismo é 
muito importante.

Quando você pede ajuda a Deus, Ele está exatamente ao seu lado com as mãos estendidas para 
ajudá-lo.  Tudo o  que  você  precisa  é  do  discernimento  para  orar  a  Deus  e  a  sabedoria  para  
lembrar-se d’Ele.
Baba   

Tradução, revisão: 
Coordenação de Publicação - Conselho Central do Brasil

Fonte: www.sathyasai.org
(Sathya Sai Speaks – Volme 31 - http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-42.pdf)

2 De acordo com os Puranas, foi um rei piedoso que sacrificou seu filho, esposa e o reino para cumprir uma promessa e alcançar a 
sabedoria e o nirvana (a liberação final).
3 De acordo com os Puranas, certa vez os deuses Indra e Agni decidiram testar o senso de caridade de Sibi. Indra se transformou em 
um falcão e Agni  em uma pomba que pousou no colo do imperador  que fazia um ritual  de adoração. O falcão pediu comida ao 
imperador e quis comer a pomba. Esse ofereceu outro tipo de alimento e até mesmo o seu reino em troca da pomba. O falcão recusou 
e disse que só aceitaria trocar a pomba pelo corpo do imperador, que pesasse igual à pomba. Ele não hesitou e cortou um pedaço de 
sua cocha e o colocou na balança. Indra e Agni reassumiram as suas formas e o levaram imediatamente para o céu.
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