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A riqueza tem sido exaltada;
A arrogância tornou-se um credo;

A paz tornou-se distante dos homens;
A ostentação de egoísmo virou moda;
A propriedade tornou-se um adorno;
O egoísmo instalou-se no coração;

O sentimento de autorrespeito diminuiu;
A hipocrisia tornou-se marca de qualidade;

O amor e o afeto tornaram-se débeis;
O coração está à margem da retidão;

A vida tornou-se um fardo;
As pessoas perderam o seu ponto de apoio;

O que nos reserva o futuro?
Façam da educação o valor básico;

E assegurem um futuro para Bharath!1

Estudantes! Encarnações do Amor Divino! Educadores!

Bharath, que tem sido o repositório da espiritualidade, está constantemente depreciando o seu Dharma 
(Retidão).  A injustiça,  a desonestidade,  a imoralidade e outras qualidades demoníacas têm tido livre 
acesso ao país. Nessa situação, só os estudantes – homens e mulheres – serão capazes de lidar com 
essas forças malignas e estabelecer a paz.

Estudantes! 
Se os seus pais sentirem-se infelizes caso estejam atrasados em seus estudos,  muito maior  será a 
infelicidade da Mãe Bharath ao sentir o declínio dos valores morais! Os estudantes devem decidir-se, 
desde o início, a servir suas mães e sua pátria. Devem lutar pela restauração da paz e da ordem no país.

Um país não significa uma porção de terra. É o povo que faz o país.

Qual é o significado da transformação do povo? A transformação não é um objeto específico, é todo o 
processo de purificação por meio do qual o povo liberta-se de seus maus pensamentos e ações para 
cultivar bons pensamentos e ações em sua vida diária.

Qual  é  o  significado  de  Vidhya (Educação)?  Qual  é  o  tipo  de  educação  adequado  para  os  jovens 
atualmente? Quais são as diretrizes da educação correta? Que tipo de educação promoverá a elevação 
do ser humano? Qual é a utilidade do atual sistema educacional? Aquele que examinar e encontrar as 
respostas corretas para essas cinco questões será um sábio conselheiro para a nação. O valor de uma 
pessoa não decorre somente da educação. O aprimoramento cultural de seu estilo de vida também é 
essencial.

O  que  se  entende  por  cultura?  Significa  a  compreensão  da  divindade  inerente  ao  homem  e  sua 
manifestação em seu próprio estilo de vida. A vida sem cultura é como uma casa sem luz. Uma casa às 
escuras é uma casa para tabernas malcheirosas e não para objetos perfumados.  Uma pessoa sem 
cultura é como uma pipa sem linha, arremessada daqui para lá. Uma educação privada de cultura é tão 
inútil como uma moeda falsa. Portanto a cultura é vital especialmente em relação ao caráter do indivíduo.

Educação para a vida, não apenas para ganhar a vida

Na  esfera  da  educação,  muitas  mudanças  radicais  são  necessárias.  Desde  a  conquista  da 
independência, há cinquenta anos, muitos comitês têm sido organizados pelo governo com o objetivo da 
reforma  educacional.  Esses  comitês  recomendaram  muitas  reformas.  Essas  reformas  não  foram 
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implementadas. 

Mesmo agora, ninguém está tentando restaurar os antigos ideais da educação. Em consequência, o país 
tem sido assolado pela violência e pela desordem. As instituições educacionais tornaram-se núcleos de 
tumulto. 

Vidhya significa aquisição de conhecimento. No idioma inglês, isso é chamado de “educação”. O termo 
“educação” deriva do latim,  educare, que significa “extrair”. A idéia é trazer para o exterior o que está 
latente.  A aquisição  de conhecimento  é  um aspecto  mundano.  Mas o  que  deve  ser  observado é o 
sentimento divino presente no coração humano. Um aspecto refere-se ao viver e o outro à própria vida. 
Além de ganhar a vida, a pessoa deve compreender o propósito da vida.

Ambos os aspectos são essenciais, como os dois olhos para uma pessoa. Atualmente, há demasiada 
ênfase num desses aspectos – como ganhar a vida? Mesmo aqui há um acentuado declínio nos padrões 
morais.

Ninguém faz um esforço sério para compreender a divindade do homem. Nenhuma tentativa é feita para 
compreender a sua verdadeira natureza. Esse é o verdadeiro propósito da vida. Educação verdadeira 
significa tentar manifestar a divindade interna do ser humano. Como exteriorizar essa manifestação?

A educação é o que ilumina o ambiente físico, mental e social do homem. Não se restringe a uma esfera 
específica. Deve iluminar todos os aspectos da vida – a econômica, a política, a moral, a espiritual e as 
outras áreas da vida.

Os estudantes  consideram o  conhecimento  livresco  como  educação.  Isso  só  lhes  dá  conhecimento 
superficial. Eles precisam de conhecimento prático. Esse conhecimento deve torná-los capazes de levar 
uma vida com retidão.

Hoje  em dia,  as pessoas adoram as riquezas  como se fossem divinas.  Isso é  totalmente errado.  A 
riqueza nunca confere paz mental. Ela pode promover o conforto físico, mas não a paz mental. Sem essa 
compreensão, o povo e o governo consideram que há um expressivo progresso na educação.

O que é esse progresso?
A justiça e a moralidade estão restritas aos livros.

O coração se tornou moradia de tudo o que é mau.
As mãos se tornaram instrumentos do egoísmo.

Esse é o progresso atualmente alcançado pela educação.
 (Poema em télugo)

                                                                    
,A educação deve servir para o bem-estar da sociedade

Essa é a característica da verdadeira educação? Não. Devem ser feitos esforços para eliminar esses 
sentimentos.  Principalmente,  tudo  o  que  é  ensinado  deve  utilizar-se  para  promover  o  bem-estar  da 
sociedade. Todos devem trabalhar para o bem-estar da sociedade.

“Sarva loka hithe rathaah”
(Que todos se alegrem com o bem-estar de todos os povos do mundo)

“Sarve jnaana Sampannaah”
(Que todos possuam a riqueza de todo o conhecimento)

“Sarve Saamhitha gunaihi”
(Que todos sejam dotados de boas qualidades).

Essas  são  as  três  principais  declarações  relativas  às  pessoas  educadas.  Isso  implica  que  cada 
estudante, após concluir os seus cursos, deve dedicar-se ao serviço da sociedade. Para esse serviço é 
preciso  adquirir  todo  o  conhecimento  necessário.  Os  estudantes  devem  possuir  todas  as  boas 
qualidades. Um bom estudante deve promover uma atmosfera de calma onde estiver. Deve estar sempre 
apto a ajudar os demais. Essas são as características de um bom estudante. Infelizmente, os alunos, 
hoje em dia, não possuem nenhuma dessas qualidades. De quem é a culpa? Não é dos estudantes. Não 
é dos professores. Toda a sociedade é responsável. Os estudantes não têm as habilidades necessárias 
para seguir o caminho correto. Os professores também não possuem essas habilidades. Não assumem a 
tarefa  de  moldar  o  caráter  dos  estudantes  desde  a  infância.  Para  consegui-lo,  deverão  treinar  a  si 
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mesmos para serem bons professores.

Quando os professores levam uma vida exemplar, os estudantes seguirão o seu exemplo. Não há uma 
supervisão criteriosa sobre como os professores lecionam e como os alunos estudam. O Governo gasta 
mais de vinte milhões de rúpias por ano em educação. Ninguém sabe o resultado de toda essa despesa. 
Que transformação ocorre nos estudantes?  Qual será o futuro deles? Ninguém parece indagar sobre 
tudo isso. Há apenas o gasto infinito de dinheiro.  

O que importa não é a grandeza, mas a bondade

E isso não tudo. Os políticos estão invadindo o campo educacional e prejudicando os estudantes. Os 
estudantes, naturalmente, devem estudar Ciências Políticas. Mas o âmbito educacional não deve ser 
para politicagem. Atualmente, os estudantes estão entrando na área política e não só prejudicando os 
seus estudos, mas arruinando todo o seu futuro. Por isso, os estudantes devem seguir os seus estudos 
com devoção.

Os pais também devem encorajar seus filhos a buscarem a educação com espírito correto. Não deveriam 
desejar tanto que seus filhos conseguissem posições de destaque. Não é a grandeza que importa, mas a 
bondade.  Devem  desejar  que  seus  filhos  conquistem  uma  boa  reputação  em  vez  de  adquirir 
simplesmente a excelência acadêmica.

Façam uso adequado de sua educação para o bem da sociedade. Sejam homens de bom caráter. Isso 
os fará brilhar diante das pessoas. A verdadeira educação os fará divinos. A educação não é o simples 
conhecimento de palavras. Deve ampliar a mente. A mera aquisição de graus é sem valor. O caráter é 
mais importante e pode ser desenvolvido unicamente tomando o caminho espiritual. De que vale uma 
educação que não promove boas qualidades?

A Humildade é o selo de qualidade da Verdadeira Educação

Estudantes! Rapazes e Moças! 
Juntamente com a educação acadêmica, vocês devem adquirir sabedoria e um sentido de certo e errado. 
O  conhecimento  sem  a  sabedoria,  a  escolaridade  sem  determinação,  a  música  sem  melodia,  a 
aprendizagem sem humildade, a sociedade sem disciplina, a amizade sem gratidão, a linguagem sem 
verdade – tudo isso é absolutamente inútil. Portanto cada um deve procurar seguir o caminho correto.

Não há sentimento de respeito pelas pessoas na sociedade. A gratidão está ausente Os estudantes não 
têm discernimento. Aos educados falta humildade.

A humildade é o selo de qualidade da verdadeira educação. Humildade não significa andar de cabeça 
baixa. Requer respeito à condição humana. É brutal sair por aí causando medos nos outros. Os humanos 
deveriam ser livres do medo. Assustar e amedrontar são atitudes animalescas. Os homens devem ser 
destemidos. 

Atualmente, o temor ronda todos os lugares. Como surge o medo? É quando alguém está cheio de maus 
pensamentos e maus sentimentos.

As instituições educacionais, atualmente, estão cheias de desordem e indisciplina. Como eram diferentes 
as  antigas  instituições  de  ensino!  Antigamente,  a  educação  costumava  ser  oferecida  gratuitamente. 
Naquele tempo, os preceptores costumavam enviar os estudantes para a floresta. Habitualmente eles 
eram examinados,de tempos em tempos, sobre os seus estudos. Os estudantes, por exemplo,  eram 
inquiridos da seguinte forma: “Qual árvore encontrou sem utilidade na floresta que você visitou?” As 
respostas dos estudantes variavam,  cada um dizendo que alguma árvore em particular  era  inútil.  O 
instrutor não aceitava as respostas deles. Dizia-lhes que todas as árvores eram úteis, cada qual de seu 
próprio  jeito.  Cada árvore tinha alguma coisa ou alguma propriedade medicinal.  Se uma árvore não 
tivesse  mais  nada,  serviria  para  absorver  o  dióxido  de carbono  da  atmosfera  e  liberar  o  tonificante 
oxigênio para o benefício do ser humano. Toda árvore serve a algum propósito útil. Igualmente, cada ser 
humano é valioso.

Atualmente, a educação tornou-se muito cara. A educação deveria ser gratuita. Então não haveria lugar 
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para práticas de corrupção relativas à admissão. 

A singularidade da Educação Sai

No sistema educacional Sai,  não há problemas de desordens estudantis,  porque o ensino é gratuito. 
Nossos estudantes são felizes. Todos nós também somos felizes.

Devido  à  educação  gratuita,  o  comportamento  dos  estudantes  é  exemplar.  Todos  eles  sentem 
espontaneamente: “Aqui conseguimos educação gratuita. Devemos conduzir-nos bem, para demonstrar a 
nossa  gratidão  a  tudo  o  que  recebemos”.  Devem ser  oferecidas  oportunidades  para  os  estudantes 
desenvolverem uma atitude semelhante em relação à sua escola. Em nosso Instituto, nenhuma taxa é 
cobrada para qualquer coisa. 

Devemos empenhar-nos para restabelecer o antigo sistema de educação gratuita. Hoje, esse tipo de 
enfoque sagrado para a educação está em falta entre os alunos,  pais,  professores e autoridades.  A 
mudança deve ocorrer no nível governamental. Então o público em geral mudará também. Isso deve 
trazer uma mudança no clima moral do sistema educativo. Somente então as instituições educacionais 
poderão formar jovens de caráter.

Homenagem aos Estudantes Sai

A primeira coisa que os estudantes atualmente devem aprender é a moderação ao falar. Falar menos e 
estudar mais. Embora não mencione isso com frequência, estou imensamente feliz com o caráter dos 
nossos alunos. Eles são inspirados por ideais elevados. Alguns dos estudantes conseguem até mesmo 
levar essa reforma aos seus pais. Com a devida humildade e reverência, dizem a seus pais que mudem 
seu modo de viver. Sempre que ouço relatos de tais condutas dos nossos estudantes, alegro-Me com o 
fato de termos tais alunos. Nada espero dos estudantes. Tudo o que desejo é que eles conquistem uma 
boa  reputação  quando nos  deixarem.  O comportamento  deles  deve  ser  inatacável.  Estudantes  mal- 
educados são piores do que os analfabetos.

O ceticismo parece crescer à medida que a educação cresce. Quanto mais inteligente é o aluno, mais 
dúvidas ele tem. Privados de autoconfiança, por fim, falham em atingir a Autorrealização.

Os estudantes do nosso Instituto estão sempre felizes. Essa felicidade traz beleza às suas vidas. Não a 
beleza física, mas a beleza espiritual decorrente do bom caráter.

Nosso Vice-Presidente (em seu discurso da Colação de Grau) discorreu longamente sobre o Dharma2. 
Hoje, Sathya3 e Dharma não se encontram muito em evidência. O Dharma parece escapar das pessoas. 
Sathya e Dharma estão decaindo entre as pessoas. Os antigos e sagrados ensinamentos Védicos estão 
desaparecendo. É essencial restabelecê-los.

Os  estudantes  não  devem  ser  obcecados  por  dhanam (dinheiro).  Eles  devem  estar  muito  mais 
interessados  em  adquirir  gunas  (boas  qualidades).  A  educação  sem  ética  não  é,  de  modo  algum, 
educação. A educação deve ensinar as pessoas a serem sinceras em pensamento, palavra e ação, como 
um sinal  de humanidade. As condições da educação indiana são tais que causam todo tipo de más 
tendências a seus estudantes. Encoraja a decepção e a desonestidade.

A educação deve resultar na purificação do coração. Os estudantes não precisam ficar demasiadamente 
ansiosos por alcançar notas altas. É mais importante cultivar um bom coração. Respeitem seus pais. 
Promovam o desenvolvimento social. Cooperem com seus semelhantes. Essas são coisas que vocês 
devem aprender.

Façam da Natureza a sua professora

Façam da Natureza a sua professora em vez de depender tanto dos livros. O imenso universo tem muitas 
lições a ensinar. Façam do coração seu mestre. Considerem Deus como seu melhor amigo. Ele nunca 
lhes falhará, ao contrário da maioria dos amigos no mundo. 

Eu prefiro ouvir que vocês conquistaram uma boa reputação pelo seu comportamento a ouvir elogios por 
sua erudição. Não calculem quanto dinheiro poderão ganhar a partir de seus diplomas.

Vocês devem pergunta-se: “O que de bom posso fazer pela minha família? Que tipo de ajuda posso 

2 Retidão.
3 Verdade.
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oferecer  aos  meus  semelhantes?”  A  educação  não  é  para  garantir  um  emprego.  É  para  adquirir 
conhecimento e sabedoria. É lamentável que a educação esteja vinculada a empregos e salários.  

Vocês devem circular  entre  as pessoas com um espírito  amigável  e  de camaradagem. Não odeiem 
ninguém. Sigam este princípio: “Ajudar sempre, ferir jamais”.

Hoje, muitos ocupam altos cargos e ganham salários fabulosos. Quantos deles realizam um trabalho que 
justifica os salários que lhes são pagos? Homens que recebem 20.0004 rúpias por mês, não realizam 
sequer um trabalho que valha 20 rúpias. Isso é deslealdade para com a nação. Uma pessoa educada 
deve dar o devido retorno pelo salário que recebe. Os estudantes devem manter isso em mente quando 
começarem  a  trabalhar.  Devem  dar  o  retorno  adequado  pelo  salário  que  recebem.  Isso  lhes  dará 
satisfação em trabalhar e aquietará sua consciência. Nossos estudantes estão-se conduzindo de forma 
exemplar. Seja qual for o seu conhecimento anterior ao seu ingresso no Instituto, os alunos novatos, em 
um mês, são transformados em estudantes modelares. Desenvolvem qualidades louváveis.

Rapazes e moças!  
Para  onde  quer  que  vocês  possam ir,  e  sejam quais  forem as  instituições  nas  quais  possam vir  a 
trabalhar, tragam uma boa reputação para o Instituto e conquistem uma boa reputação para si mesmos. 
As moças, ao se casar, devem servir seus parentes de forma a justificar o bom nome do Instituto. A sogra 
deve orgulhar-se de uma nora bem-educada, vinda do Instituto Sai.

A boa reputação que vocês conquistam Me alegra. Cumpram seu dever onde quer que estejam.

Conquistem a estima de seus empregadores. Isso Me satisfará. Essa é a Minha mensagem a vocês.

A Devoção dos Estudantes a Swami

Estudantes! 
Muitos de vocês obtiveram ótimas notas nas provas. Neste ano, 150 alunos da Escola Secundária Sathya 
Sai apresentaram-se para as provas públicas mantidas pelo Conselho Central. Todos foram aprovados 
em nível excelente. Em muitos Estados, quando um ou dois candidatos ganham um primeiro lugar, fazem 
publicidade do fato. Perguntei aos nossos estudantes por que não colocaram suas fotos nos jornais, 
quando obtiveram o primeiro lugar. “Nós estudamos por Swami e não para termos as nossas fotos nos 
jornais”,  eles  responderam.  Essas  palavras  alegraram-Me  imensamente.  É  muito  raro  que  tais 
sentimentos elevados sejam encontrados entre crianças. As crianças são cheias de ótimas qualidades. 
Têm habilidades  para  melhorar  o  mundo  inteiro.  Mas  não  tentam  utilizá-las.  Os  estudantes  devem 
compreender toda a relação entre  eles e o  mundo.  Portanto  não devem evitar  servir  o mundo com 
determinação. Podem alcançar tudo o que quiserem.

Os estudantes possuem imenso poder, mais do que qualquer outra pessoa. Meus estudantes são os 
Meus bens. Conquistem uma boa reputação onde quer que estejam – do lar para a nação. Isso Me 
agradará mais do que qualquer outra coisa. Quando conquistam uma boa reputação, o seu nascimento 
humano é redimido.  Sankaracharya5 preveniu os jovens contra o orgulho da riqueza, descendência ou 
juventude. Tudo isso é transitório. O que é permanente é Sathyam e Keerthi (Verdade e Fama). Nunca se 
preocupem com o sucesso ou o malogro, perda ou ganho, felicidade ou pesar. Eles são incidentais à vida 
no mundo.

Com a convicção de que,  muito em breve,  os nossos estudantes sairão para o mundo, servindo de 
exemplo para todos em qualquer  instituição em que trabalharem, conduzindo-a a uma nova era,  Eu 
abençoo a todos.

Uma coisa a mais. Não Me importo se vocês alcançam ou não ótimas notas. Mas não recebam quaisquer 
“advertências”.  Estou ciente de que praticamente todos se estão comportando bem. Mas um ou dois 
estão-se desviando. Desejo que todos sejam exemplares. Essa é a Minha Bênção.

4 Cerca de R$800,00.

5 Como ficou conhecido Adi Sankara (788-820 DC), o primeiro filósofo a consolidar a doutrina Vedanta Advaita, que estabelece a 
unidade entre a Alma e Brahman (a Divindade Suprema). É tido como uma encarnação do Senhor Shiva.
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Confiem em Minha sabedoria. Eu não cometo erros.
Amem a minha incerteza, pois ela não é um engano. 

É a Minha intenção e vontade.

Baba

Tradução e revisão da Coordenação de Publicação
Fonte: http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume30/sss30-31.pdf
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