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UNIDADE, PUREZA, DIVINDADE 
Data: 17/08 2005 –Ocasião: Conferência Internacional de Educação1 - Local: Prasanthi Nilayam 

Durante sua infância o homem desenvolve um grande interesse em brincar na companhia de outras 
crianças. Na juventude e idade adulta, ele se deixa enfeitiçar por assuntos mundanos, envolvendo-se 
totalmente na tentativa de ganhar dinheiro. Finalmente, na velhice, ele anseia por isto e aquilo, sem 

contemplar a Deus, nem mesmo nessa idade madura. 
Desta maneira, desperdiça sua preciosa vida humana. 

Poema em Télugo 

Neste mundo, há milhões de pessoas educadas. Desde a criança até o estudioso de idade avançada, 
todos se interessam pela leitura de livros e pela aquisição de conhecimentos. Mas, de que maneira estão 
se beneficiando dos conhecimentos adquiridos pela leitura? Essa educação só serve para ajudá-los a 
ganhar seu sustento. Desde o pobre até o milionário, todos querem que seus filhos sejam bem 
educados. Os pais estão preparados para gastar qualquer quantia de dinheiro, até contraindo 
empréstimos além de sua capacidade, tudo para prover educação de boa qualidade para seus filhos. 
Apesar dos pais enfrentarem tanto sacrifício para educar seus filhos, estes não mostram qualquer 
gratidão pelos seus benfeitores. Eles não se perguntam: “Quem é responsável por todo o meu 
desenvolvimento? Quem fez de mim aquilo que sou hoje?” Nessas circunstâncias, devemos nos 
perguntar qual é o propósito da educação. O indivíduo pode estudar qualquer quantidade de livros e 
dominar vários ramos do conhecimento, mas será que ele desfruta de paz e tranqüilidade? Todo o 
conhecimento que adquirimos dos livros só ajuda a cuidarmos de nossas necessidades físicas. O fato é 
que o verdadeiro conhecimento está latente em cada um. As mulheres não são inferiores aos homens 
em excelência acadêmica. As pessoas pensam que a educação lhes confere respeito e estima, mas 
falta-lhes a verdadeira visão, apesar de seus elevados méritos acadêmicos. 

Na atualidade, os pais desejam que seus filhos procurem educação voltada para o mercado de trabalho. 
Porém, de que serve uma educação que não transforma as crianças? Nem elas se beneficiam, nem são 
capazes de auxiliar seus pais. O homem moderno desenvolve o ego em razão de seus sucessos 
educacionais. A humildade é a marca da verdadeira educação. Se um homem tem carência de 
discernimento e de humildade, de nada vale toda a sua educação. Vocês precisam compreender que a 
sua educação tem por objetivo o bem estar e o progresso da sociedade. Mas, de que modo a sociedade 
se beneficia com as pessoas educadas? Em verdade, vocês aprendem muitas coisas da sociedade e se 
beneficiam dela, mas o poder de discernir, que está presente mesmo entre as pessoas que não 
receberam educação, não é encontrado atualmente, entre aqueles que se autodenominam educados. Se 
este é o caso, que motivo têm os educados para se orgulharem? É raro encontrarmos humildade entre 
os estudantes de hoje em dia. Eles não mostram respeito pelos mais velhos. Não reconhecem suas 
responsabilidades para com a sociedade. De que serve simplesmente adquirir conhecimento literário se 
a pessoa não respeita os mais velhos nem serve à sociedade? Aquele que leva uma vida assim não está 
sendo fiel à sua própria natureza. Tudo que ele faz: caminhar, falar, ler, escrever, é artificial. Se este é o 
resultado da educação acadêmica, porque alguém deveria freqüentar uma faculdade? Cada estudante 
deveria perguntar a si mesmo: “O que estou fazendo na faculdade? O que deveria fazer?” Só quando ele 
fizer essa auto investigação, poderá descobrir o verdadeiro significado da educação. O mero 
conhecimento literário não é a verdadeira educação. É simplesmente a transferência daquilo que está 
contido no livro para a cabeça, e vice-versa. Desta maneira, as pessoas ficam aprisionadas entre os 
livros e as suas cabeças, sem realmente compreenderem o verdadeiro sentido da educação. 
Desperdiçam seu tempo na busca de conhecimentos teóricos em lugar de adquirirem conhecimentos 
práticos. Não há dúvida de que existe muita informação nos livros, mas qual é a sua utilidade se as 
cabeças estão cheias de impurezas? Vocês jamais alcançarão os resultados desejados, com uma 
educação deste tipo. Isto foi explicado pelo convidado principal em seu discurso, quando perguntou: 
“Embora todas as pessoas estudem e aprendam, qual é o resultado final de tudo isto?” As pessoas 
                                                           
1 Contexto: Foi organizada em Prasanthi Nilayam, nos dias 17 e 18 de agosto, uma Conferência Internacional com o tema 
“Educação no Século 21: da Educação ao Educare”, sob a coordenação do Instituto Sai de Ensino Superior. Muitos educadores e 
administradores eminentes foram convidados a participar das deliberações e a compartilhar seus pontos de vista, experiências e 
perícia , sob a direção e orientação geral do Reverenciado Chanceler do Instituto Sri Sathya Sai de Ensino Superior, Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba.  
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gastam milhares de rúpias para adquirirem educação acadêmica e qual é o papel que as pessoas 
educadas desempenham na sociedade atual? Acaso contribuem para a paz social? Promovem a 
transformação dos indivíduos? Não!  De fato, elas são incapazes de ensinar disciplina aos seus próprios 
filhos. Muitas crianças fingem ser bem comportadas e humildes na presença de seus pais, mas 
comportam-se como arruaceiras assim que põem o pé fora de casa. 

Os estudantes deveriam procurar conquistar um bom nome na sociedade. Hoje a educação os torna 
materialistas. Não prepara os estudantes para se voltarem para dentro e ouvirem sua voz interior. Deve-
se adquirir o Conhecimento do Atma. Esta é a verdadeira educação. Sem a percepção do Ser, todos os 
demais conhecimentos são inúteis. Para quê procurar este tipo de educação? As pessoas estão 
interessadas em exercer sua influência e poder; não estão se esforçando  para purificar suas mentes e 
seus corações. Este é o resultado da moderna educação. As pessoas aprenderam a falar com doçura, 
mas não traduzem suas palavras em ações. 

Manifestações do Amor Divino! 

Decorar simplesmente o conteúdo dos livros não é importante. Vocês devem absorver a essência de 
todos os textos. Esta é a verdadeira educação. As pessoas lêem vários livros, mas para que serve isto? 
Elas simplesmente citam aquilo que outros disseram. É isto que devem aprender? Vocês devem escutar 
os conselhos e sussurros de sua voz interior e compartilhá-los com os outros. Mas quase ninguém pensa 
deste modo, hoje em dia. 

Manifestações do Amor Divino! 

Vocês devem por em prática pelo menos um ou dois princípios que aprenderam, tornando-se exemplos 
para os demais. Há muitos estudiosos de grande erudição, mas será que praticam aquilo que 
aprenderam? Eles parecem ser pessoas eminentes, mas seu comportamento é mesquinho. A finalidade 
da educação é o caráter. Devemos considerar o caráter como o ar que respiramos. Educação sem 
caráter é tão inútil quanto arroz mal cozido. Devemos praticar pelo menos um ou dois princípios e, só 
então, nos aventurarmos a ensinar aos demais. 

Há três importantes princípios em cada ser humano: a Mente, o Intelecto e o Atma (ou o Ser). Qual é a 
natureza do Ser? Ele é onipresente. A verdadeira educação é aquela que nasce do coração. Nesse 
contexto, refiro-me ao coração espiritual, não ao órgão físico. Há muitas almas nobres que estabelecem 
ideais para a sociedade porque traduzem seu conhecimento em atos. Se não agirem de acordo com 
seus princípios, sua educação será inútil. O que importa é aquilo que colocam em prática, não aquilo que 
falam. Onde quer que vão, seu comportamento deverá ser exemplar. Isto é o que agrada a Mim. 

A felicidade é a união com Deus. Vocês não são simples mortais; todos são essencialmente divinos. 
Pratiquem aquilo que pregam, para que possam reconhecer sua verdadeira natureza. Só assim poderão 
experimentar bem-aventurança. De fato, a bem-aventurança é a verdadeira natureza do homem. Porque 
deveriam desistir daquilo que é natural para vocês e levarem vidas artificiais? Onde quer que olhem, em 
universidades ou escolas, falta conhecimento prático aos estudantes. Eles só dão importância ao 
conhecimento obtido nos livros e transformam-se, eles mesmos, em “livros”. A verdadeira educação é 
aquela que nasce do coração e este é muito importante para a existência humana. Quando nasce uma 
criança, a primeira coisa que se observa é a batida do seu coração. Vocês deveriam confiar mais no seu 
coração espiritual, em lugar do coração físico. Consciência é sinônimo de coração espiritual. Mantenham 
puro o seu coração. Este deve ser o seu principal esforço. Tudo que é feito com amor e pureza de 
coração, produz bem-aventurança para vocês. De fato, bem-aventurança é algo que está latente em 
cada um, mas o homem não percebe esta verdade. Ele deveria lutar com todas as suas forças para 
manifestar sua própria bem-aventurança inata. Qual é a natureza desta bem-aventurança? 

Deus é a personificação da eterna bem-aventurança.  
Ele é a sabedoria absoluta, além dos pares de opostos. 

Deus transcende a dualidade. Enquanto o indivíduo está imerso na dualidade, não pode experimentar 
bem-aventurança. Antes de qualquer outra coisa, deve-se compreender o princípio da unidade. Unidade 
leva à Pureza e esta última, conduz à Divindade. O verdadeiro ser humano é aquele trabalha para a 
unidade, pureza e divindade. Do contrário, ele não é melhor do que os pássaros e os animais. Primeiro, 
purifiquem seus sentidos e desenvolvam união. Considerem a todos como seus irmãos e irmãs e vivam 
em harmonia. Nos encontros públicos, ouvimos os palestrantes se dirigirem ao povo como irmãos e 



Organização Sri Sathya Sai do Brasil 
www.sathyasai.org.br 
 

 3

irmãs, mas será que estão sendo sinceros? Por acaso vocês encontram união entre irmãos e irmãs, hoje 
em dia? Não! A verdadeira felicidade está na união. A vida humana pode ser comparada a uma árvore. 
Nossos parentes são os galhos e ramos. A contemplação de Deus é como uma flor, da qual surgirá o 
fruto da bem-aventurança. 

Estudantes!  

É claro que vocês podem adquirir conhecimentos seculares. Porém, não devem se dar por satisfeitos 
com eles. Vocês devem se voltar para o seu interior e adquirir, também, o conhecimento espiritual. Só 
assim poderão alcançar paz. 

Manifestações do Amor Divino! 

O amor é a essência da educação. Desprovida de amor, a educação é artificial. Por esta razão, 
desenvolvam amor em primeiro lugar. Compreendam que o morador interno é o mesmo, embora os 
corpos sejam diferentes. Agarrem-se a esse princípio fundamental e experimentem Bem-aventurança. 
Muitos de vocês se reuniram aqui. A atenção de todos está focalizada em Swami. Do mesmo modo, 
deixem que suas mentes se mantenham focalizadas na divindade. Contemplem a Deus. Sirvam ao seu 
próximo. Se servirem um banquete suntuoso a uma pessoa que está passando fome há dez dias, podem 
por certo imaginar a alegria que ela sentirá. Quando todos os poços e lagos estão secos, podem 
imaginar a alegria que uma chuva forte e contínua trará consigo. Da mesma maneira, sirvam àqueles 
que necessitam desesperadamente de sua ajuda. Proporcionem felicidade a eles. Vocês só poderão 
alcançar a divindade por intermédio do serviço. A vida humana é a mais preciosa que há, mas o homem 
está se comportando como um animal e, deste modo, desperdiça a sua vida. 

Estudantes! 

Sendo aprendizes, vocês precisam se esforçar para adquirir educação. Não há sentido no simples 
estudo dos livros, sem a compreensão do real significado da Educação. Contemplem sem cessar o 
princípio fundamental da vida. Os seres são muitos, mas o Divino princípio é um só e o mesmo. 
Portanto, reconheçam o princípio da divindade, que se faz presente em todos, na forma do Atma. Atma é 
o suporte e o corpo é aquilo que é sustentado. Considerem o Atma como a base de suas vidas e tudo o 
mais se resolverá. Todos podem ter a visão do Atma. Todos são dotados deste poder. Investiguem 
dentro de si mesmos, o que obtiveram do estudo dos livros volumosos? Seus corações endureceram. Se 
este é o resultado, para quê estudarem, afinal? Primeiro que tudo, desenvolvam amor. Quando o tiverem 
consigo, todos se tornarão amigos seus. Se os seus corações não estiverem repletos de amor, suas 
vidas se tornarão artificiais. A vida não tem sentido sem amor. Todos deveriam compartilhar seu amor 
com os vizinhos e, aí, não haveria qualquer espaço para ódios. Distribuam amor a todos e vivam como 
irmãos e irmãs. Hoje em dia, encontramos conflitos e divergências mesmo entre irmãos, porque lhes 
falta uma compreensão correta. As pessoas não entendem o verdadeiro significado do amor. Seu amor é 
poluído por sentimentos físicos e mundanos. Quando compreenderem o princípio do amor e 
desenvolverem relacionamentos com base no amor mútuo, todos se tornarão um só. O Veda diz que 
todas as cabeças, todos os olhos, todos os pés são de Deus. Tão logo compreendam o princípio de 
unidade que está presente em cada um, poderão viver em sintonia com o verdadeiro espírito de 
fraternidade. 

Nossas mãos têm cinco dedos e cada um tem um dever específico a desempenhar. Todos os dedos 
trabalham em sintonia e harmonia ao executarem uma tarefa. Certo dia, surgiu uma discussão entre os 
cinco dedos da mão, sobre qual deles era o mais importante. O polegar declarou: “Não é possível fazer 
qualquer coisa sem mim. Por isso, eu sou o maioral.” Então, o indicador sorriu e disse: “Olhe aqui, 
polegar! Como poderia você fazer alguma coisa sem o meu apoio? Além disso, eu sou usado para 
identificar as coisas e pessoas. Por esta razão, sou mais importante que você!” O dedo médio interveio e 
disse: “Não faz sentido isso que vocês estão dizendo. Eu sou o maior de todos os dedos. Tenho dois de 
vocês de cada lado servindo como assistentes. Por isso, eu sou o maior!” Aí, o dedo anular disse: “Acho 
graça de sua ignorância. Não sabem que as pessoas me enfeitam com anéis de ouro cravejados de 
pedras preciosas, como diamantes, esmeraldas, topázios, etc.? Então, eu sou o rei de vocês todos.” Por 
fim, o dedo mínimo falou: “Eu sempre lidero quando se trata de ensinar uma lição a alguém ou punir um 
culpado. Por isso, eu sou o seu líder e todos devem me seguir.” Enquanto os dedos discutiam assim, o 
coração interveio e disse: “Ó ignorantes! Cada um de vocês é tão importante quanto o outro. Nenhum 
conseguirá executar uma tarefa sem unidade e harmonia com os demais. De fato, vocês representam os 
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cinco valores humanos, que são como os cinco alentos vitais de um ser humano.”  Ouvindo essas 
palavras de sabedoria os cinco dedos reconheceram seu erro e se curvaram, envergonhados. Uma 
investigação mais profunda revelaria que o coração é o mais importante. Corpo, mente e intelecto são 
simples instrumentos. Por isso, devem seguir os conselhos do coração em todos os seus 
empreendimentos. Compreendam que todos são um só e que cada um é igualmente importante. Não se 
tornem egoístas, pensando que só vocês importam. Não desperdicem seu precioso tempo em 
discussões sem sentido. Sejam amistosos com todos e enfrentem os desafios da vida com unidade e 
harmonia. 

Estudantes! 

Vocês precisam levar suas vidas de maneira ideal. Na verdade, todos os ideais estão latentes em vocês. 
Eles não podem ser aprendidos em livros. O princípio do “Eu” é comum a todos. Se alguém perguntar: 
“Quem é Sai Baba?” Eu respondo, dizendo: “Eu.” Se alguém perguntar: “Quem é o Vice Chanceler?” Ele 
responderá: “Eu.” Este monossílabo – eu – representa o princípio do Atma. O Veda declara: Deus é Uno 
sem segundo. A verdadeira espiritualidade está em conhecer o seu verdadeiro ser. Como não são 
capazes disto, identificam-se com o corpo. Esta identificação dá origem ao ego. Aquele que possui ego 
não pode conhecer a realidade. Seu bem-estar, assim como o dos demais, será assegurado quando 
tiverem a firme convicção de que todos são um só. Desenvolvam este espírito de unidade. Não podem 
esperar que a Divindade se manifeste em vocês, sem que cultivem unidade. O Veda nos exortou: Vamos 
nos mover juntos, crescer juntos Vamos permanecer unidos e compartilhar nosso conhecimento 
Vamos viver juntos com amizade e harmonia 

Alguns estudantes sequer emprestam seus livros para os companheiros. Como poderão conquistar 
felicidade sendo tão mesquinhos e centrados em si mesmos? Todos vocês devem permanecer unidos. 
Onde há unidade, há bem-aventurança. 

Manifestações do Amor Divino! 

Só existe uma coisa que precisam aprender: a desenvolver o amor. O mesmo princípio de amor está 
presente em vocês, em Mim e em cada um. Eu somente vejo amor nos outros. Por isso, todos são um, 
para Mim. Vocês também devem desenvolver esses sentimentos de amor e igualdade. Todos são um 
só; sejam equânimes com todos. Isto é o que precisam aprender, hoje. 

Manifestações do Amor Divino! 

Junto com a aquisição de conhecimentos seculares, vocês também devem se esforçar para 
compreender o princípio da unidade. Só assim poderão alcançar unidade e harmonia. Vejam, por 
exemplo, esta rosa. Ela é formada por um certo número de pétalas. Do mesmo modo, seu coração pode 
ser comparado a uma flor, cujas virtudes são as pétalas. As pétalas da rosa podem cair de um dia para o 
outro, mas a flor do coração permanece sempre viçosa, simbolizando o princípio da unidade. As pessoas 
reverenciam os nove planetas para invocar suas bênçãos2. Vocês devem ter observado que há uma 
perfeita unidade e harmonia entre esses planetas3. Aqui, vêem o anel de nove planetas. Quem quer que 
usar este anel estará protegido pelos nove planetas aonde quer que vá. Desenvolvam unidade. Sejam 
corajosos e desenvolvam a força necessária para enfrentar as vicissitudes da vida. Eu não quero tomar 
muito tempo de vocês. Tudo que tiverem aprendido aqui, deixem que fique gravado em seus corações. 
Só então alcançarão paz e sua educação terá significado. 

Manifestações do Amor Divino! 

Eu concedo Minhas Bênçãos a todos vocês. Estejam sempre unidos e que suas vidas transcorram 
felizes. Façam seus pais felizes. Seu corpo lhes foi concedido por seus pais. Por isso, em primeiro lugar, 
expressem sua gratidão a eles por esta dádiva. Só depois poderão ter sucesso na vida.  

Bhagavan concluiu Seu Discurso com o bhajan “Prema Mudita Manase Kaho…” 

Traduzido a partir do original em inglês constante da página da Organização Sai da Índia: www.srisathyasai.org.in. 

Niterói, 6 de setembro de 2005 

                                                           
2 Uma referência à astrologia hindu, cujos especialistas são consultados para determinar o dia mais apropriado para qualquer 
evento na vida das pessoas, como casamentos, abertura de estabelecimentos comerciais, etc. 
3 Nesse instante, Baba materializou, com um aceno de mão, um anel de ouro com nove pedras diferentes engastadas. 


