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MEUS ESTUDANTES SÃO A MINHA RIQUEZA 
Data: 21/08/041 - Ocasião: Divino Discurso – Local: Prasanthi Nilayam 

O indivíduo pode se graduar em MA, BA, MBA e MFM,2 conquistando uma elevada posição social. 
Pode ficar rico, realizar atos de caridade e alcançar fama e renome. 

Pode ter força física e desfrutar de uma vida longa e saudável. 
Pode ser um erudito e alcançar uma posição de destaque em sua vida,  

mas se lhe faltar humanidade, todas essas conquistas tornar-se-ão fúteis. 
Poema em Télugo 

Estudantes! Meninos e Meninas! Professores! Patronos da Educação! 

A simples aquisição de uma educação secular não permitirá ao homem conquistar uma posição de 
destaque na vida. Todos os esforços humanos serão inúteis sem a Graça Divina. Há muitos, nesse 
mundo, que têm uma educação elevada, mas será que estão prestando algum serviço à nação? Não! 
Parece que as pessoas iletradas são melhores do que as muito educadas, pois, apesar de sua educação 
e inteligência, o homem é tão tolo que desconhece seu verdadeiro Ser. O indivíduo pode ter grande 
inteligência e educação, mas, carente de valores humanos, sua vida é desprovida de sentido. De fato, 
não é um ser humano de modo algum, aquele a quem faltam os valores humanos! Pouca utilidade existe 
em se conquistar uma série de títulos acadêmicos sem desenvolver valores humanos. 

As Qualidades Incomparáveis dos Alunos do Instituto 

Manifestações do Amor Divino! 

Para descobrir e reconhecer um indivíduo verdadeiramente educado, precisam observar 
cuidadosamente os nossos estudantes. Eles não ficam satisfeitos com a simples aquisição de títulos. 
Eles empregam seus conhecimentos em benefício da sociedade. A educação que não é útil à sociedade 
é desprovida de sentido. Nossos rapazes são muito virtuosos e dotados da riqueza de caráter. Eles 
consideram a virtude como sua própria vida. Pessoas eminentes que nos visitam, vindas de todo o 
mundo, aprendem muitas coisas com os nossos estudantes. Muitos estudantes permanecem aqui, 
servindo como professores, após completarem sua educação. Eu fico muito feliz com isto. Não 
precisamos nos preocupar em contratar bons e nobres professores de fora, para o nosso Instituto. 
Nossos próprios estudantes assumem essa responsabilidade e estabelecem elevados ideais, como 
professores exemplares. Em outros centros acadêmicos, os alunos estão interessados em prosseguir 
com os estudos superiores para seus próprios fins egoístas, mas os nossos não estão interessados em 
acumular títulos e, sim, em disseminar seu conhecimento para o benefício de outros. 

A nobreza e a elevação de caráter alcançada pelos nossos estudantes não se deve a uma educação 
secular. Aquela que recebem aqui, não se limita apenas ao conhecimento textual, mas desenvolve 
virtudes que nascem do coração. Nossos estudantes são incomparáveis. Eles se tornarão professores 
ideais e transformarão o mundo, transformando seus alunos em homens e mulheres de bom caráter.  
O caráter é o principal objetivo da educação, aqui em nosso Instituto. Uma pessoa com educação e 
caráter deste tipo pode dominar o mundo inteiro. A educação desprovida de caráter é inútil. Eu fico muito 
satisfeito em ter aqui, estudantes assim tão virtuosos, bem dispostos e inteligentes. Nossos alunos do 
MBA possuem todas as qualidades nobres que se poderia esperar deles. Além de seus estudos, 
aprendem vários idiomas. Os estudantes de outros estados conquistaram proficiência em vários idiomas, 
como Tamil, Hindi, Inglês, Télugo, etc. Eles falam todas essas línguas com tanta fluência que fica difícil 
identificar o seu idioma nativo. Para estudantes tão talentosos assim, não é difícil aprender a linguagem 
do Atma. Eles até mesmo dão palestras em Sânscrito. Entretanto, também seguem a nossa Cultura.  
A perfeição não é conquistada pelo aprendizado do Sânscrito, mas pela fidelidade à própria Cultura3. 
Aquele que apoia sua própria Cultura será capaz de conquistar todo tipo de riqueza e de se tornar um 
exemplo para os demais. Quando perguntei a um dos estudantes de onde vinha, ele me respondeu: 

                                                 
1 Contexto do Discurso: Comemoração do 18º aniversário de criação da Faculdade de Administação, Contabilidade e Finanças do 
Instituto Sai de Ensino Superior. O evento contou com peças de teatro encenadas pelos estudantes, palestras de membros do 
corpo docente, o Discurso de Swami, Arati e distribuição de Prasada aos presentes. 
2 Respectivamente: Bacharelado em “Artes e Ciências” (curso básico), Mestrado em “Artes e Ciências”, Mestrado em 
Administração e Mestrado em Gerência Financeira. 
3 Baba faz um trocadilho com as palavras: Samskara – perfeição, aperfeiçoamento, Sanskrit – o idioma Sânscrito e Samskriti – 
Cultura.  



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

 2

“Swami, eu sou de Puttaparthi.” Aquele menino falava Sânscrito fluentemente. Ele também aprendera 
várias outras línguas.  

Meus Estudantes São Minha Propriedade 

Os alunos que estudaram em Puttaparthi estão divulgando a Mensagem de Swami em vários países, 
como os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, etc. Estudantes que tenham tal dedicação e devoção 
são muito raros hoje em dia, mas nós temos muitos deles em nossas instituições. Tenho muita 
satisfação em contar com estudantes assim, pois precisamos deles. Eu desejo que esses alunos, após 
haverem concluído sua educação, compartilhem o conhecimento que adquiriram com seus 
companheiros de vida, transformando-os. Homens eminentes como o Presidente da Índia, o Primeiro 
Ministro e Ministros de Estado, todos elogiam os nossos estudantes, sempre que visitam este lugar. 

Em nosso Instituto, os alunos recebem educação totalmente isenta de mensalidades. Além disso, são 
oferecidas bolsas de estudos aos que necessitam. Se me perguntarem qual é a propriedade de Swami, 
direi que “Meus Estudantes são a Minha Propriedade.” Sem eles, eu não seria capaz de realizar coisa 
alguma. Eles cuidam de Swami com o maior amor e carinho. De fato, eles são responsáveis por todo o 
desenvolvimento que encontramos em nossas instituições educacionais e as demais. 

A Cultura Indiana é baseada nos Vedas, que estão escritos em Sânscrito. Aqui, os estudantes cantam os 
Mantras Védicos de manhã e ao anoitecer. Não conseguirão ter estudantes assim, nem mesmo após 
realizarem intensas penitências. Eles, certamente, são capazes de promover a transformação na 
sociedade. Não há idioma que nossos estudantes não falem; não há assunto que não compreendam. 
Vocês podem pensar que Swami está passando por dificuldades para moldar o caráter dos estudantes, 
mas não há dificuldade alguma. De fato, eles são de grande ajuda a Swami. Eles estão disseminando os 
ideais de Sai ao resto do mundo, dando alegria a todos. Há necessidade de estabelecer mais instituições 
como essas, para formar estudantes ideais. Mesmo os pais não estão conscientes do potencial inato de 
seus filhos. Nossos estudantes são plenos de nobres pensamentos e sentimentos sagrados. Eles dão a 
máxima prioridade ao serviço a seus pais. Tratam seus amigos e parentes com amor e afeição. Eles não 
têm desejo de acumular riquezas. Seu único propósito é obedecer aos mandamentos de Swami e 
trabalharem pelo progresso da sociedade. Eu não desejo nenhuma outra propriedade além dos Meus 
estudantes. Com a ajuda deles, muitas instituições educativas poderão ser desenvolvidas. 
Diferentemente dos estudantes por aí, que acordam muito tarde, os nossos despertam nas primeira 
horas da manhã, com o cantar do galo. Eles observam moderação em sua alimentação e hábitos.  
Tal disciplina raramente é encontrada em alguma outra comunidade estudantil. Eles prestam atenção às 
aulas e aprendem bem as suas lições; são obedientes aos professores; participam de esportes e jogos, 
como Badminton, Tênis, Voleibol, com o espírito desportivo correto. Eles cuidam bem de sua saúde, 
também. Todos são muito fortes, física e espiritualmente. Vocês não encontrarão ninguém fraco ou 
afligido por doenças. Esses estudantes que são capazes de cuidar de si mesmos, também são capazes 
de cuidar bem do país. Nossa instituição é afortunada em ter estudantes deste calibre. Se houver outras 
cinco instituições com essa qualidade, elas darão imensa satisfação a todos. De fato, outros colégios 
estão tentando imitar nossa instituição. Nosso país tem muita sorte em ter estudantes com tanta 
qualidade assim. A Índia é uma terra sagrada. Seus filhos são como diamantes. Nossos estudantes 
também são como diamantes. Eles são obedientes aos mais velhos e gentis com seus companheiros. 
Ao observarem sua boa conduta e escutarem suas doces palavras, aqueles que visitam suas casas 
ficam muito bem impressionados. Eles são criativos em suas idéias e brilham como modelos de 
comportamento. Não desejamos destacar as qualidades de nossos próprios estudantes, mas quando os 
dignitários que visitam este Instituto falam bem deles, Eu fico muito feliz. 

O Espírito de Sacrifício dos Alunos do Instituto 

Eu não estou sofrendo de nenhuma doença ou limitação física4. Ano passado, um menino estava 
pendurando enfeites coloridos sobre a porta, de pé sobre uma escada de ferro. Nesse instante, abri a 
porta e saí do Meu quarto. Assim que Me viu, ele ficou ansioso e caiu da escada. Na queda, a escada se 
desequilibrou e caiu sobre Mim. Foi nessa ocasião que minha bacia foi fraturada. Os médicos deram o 
melhor de si para tentar repará-la. Eles ficaram tristes porque Swami teria dificuldade para caminhar.  
Eu lhes disse: “Ninguém precisa ficar triste por minha causa. Meus estudantes tomarão conta de Mim. 
Eles Me seguirão como sombras onde quer que Eu vá.” Meus estudantes se tornaram Meus médicos e 
enfermeiros. É devido a eles que sou capaz de me movimentar. Nossos estudantes me disseram: 
“Swami, não precisamos nos preocupar com mais nada quando estamos com Você. Queremos santificar 

                                                 
4 Aqui, Swami está se referindo à fratura de bacia que sofreu no ano passado. 
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nossas vidas a Seu serviço.” Com esse amor e essa fé, centenas de estudantes permaneceram com 
Swami após haverem completado seus estudos, desempenhando várias tarefas aqui. Eles não desejam 
procurar empregos. Vocês poderão achar difícil de acreditar se Eu lhes contar sobre os trabalhos que 
eles realizam. Certa vez, alguém veio e levou dois de nossos estudantes para trabalhar fora. 
Ofereceram-lhes salários mensais de 50.000 e 60.000 rúpias5. Eles usaram o dinheiro para servirem a 
crianças pobres. Mais tarde, pediram demissão e voltaram para cá, porque não conseguiam suportar 
estarem separados de Swami. Nossos estudantes são capazes de manusear eficientemente, vários tipos 
de instrumentos e equipamentos. Eles operam de forma muito eficiente, os sofisticados equipamentos 
hospitalares e estão se esforçando bastante para desenvolverem os nossos hospitais. Não é possível 
que alguém compreenda os sentimentos sagrados de nossos estudantes. 

Os Estudantes São os Futuros Líderes do País 

Este menino fez Engenharia6 e, depois, completou sua graduação em MBA, em nosso Instituto. Muitas 
companhias de todo o país já lhe ofereceram emprego, mas ele rejeitou todas as ofertas. O que está 
fazendo atualmente? Está disseminando a Mensagem de Sai por todo o mundo, por meio da Rádio Sai 
Harmonia Global. Até seus pais já Me disseram: “Swami, por favor, mantenha nosso filho sempre junto a 
Você.” Enquanto esteve com seus pais ele não conseguia ganhar peso, mesmo que o forçassem a 
comer mais. Porém, após se mudar para cá, ele já engordou 18 kg, mesmo sem se alimentar 
regularmente. Agora, está sempre Comigo, atendendo às Minhas necessidades. Ao mesmo tempo, 
atende sem falhar ao seu trabalho no escritório. Ele trabalha durante a noite.  

O que pensam deste outro menino7? Ele vem de uma região atrasada em Orissa8. Seu pai tem três 
filhos. Agora, todos os quatro trabalham em Puttaparthi. Esses meninos completaram seus Mestrados 
em Ciências e em Administração e não desejam nenhum emprego fora daqui. Todos permaneceram 
aqui, servindo Swami. Eles estão satisfeitos com o salário que recebem aqui. Assim, todos os meninos 
que trabalham aqui são repletos de virtudes e levam uma vida de sacrifícios. Eles cuidam muito bem de 
Mim. Eu não sinto dor alguma. Não preciso de nenhum tratamento médico. Não necessito Me preocupar 
com coisa alguma. Devido ao amoroso serviço de Meus estudantes, estou feliz, passando Meu tempo 
sem qualquer inconveniência ou sofrimento que seja. Eles estão sempre prontos e atentos para Me 
servirem; executam meticulosamente as Minhas instruções. Há cerca de 200 estudantes assim, em 
Prasanthi Nilayam. Eles não ficam à toa; desempenham suas tarefas diligentemente. Não é possível 
descrever a magnitude do trabalho que realizam. Eles fazem qualquer serviço. Se houver estudantes em 
assim em toda parte, a nação certamente prosperará. Eles ajudam a qualquer um. Desejo torná-los 
totalmente autoconfiantes. Eles não deverão depender do trabalho de quem quer que seja. Tenho 
certeza de que serão capazes de conduzir suas vidas desta maneira. Estou declarando isto hoje para 
que saibam das nobres qualidades dos nossos estudantes. Eles são virtuosos, vigorosos e ricos. Eles 
ganham seu próprio dinheiro. Não consomem sequer um centavo de seus pais. Às vezes, os pais vêm e 
perguntam: “Você tem necessidade de algo?” Eles respondem: “Swami já providenciou tudo. Ele está 
cuidando muito bem de nós.” 

No futuro, muitos eventos grandiosos terão lugar. O país não precisa temer. A Índia, certamente, se 
tornará uma terra de plenitude e prosperidade. Nossos estudantes contribuirão em grande medida para o 
desenvolvimento da nação. Eles são os futuros líderes. É uma questão de grande felicidade para Mim, 
ver os estudantes como líderes do futuro. 

Bhagavan concluiu Seu Discurso Divino com o bhajan: “Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin...9” 

Tradução realizada pela Coordenação de Devoção do Conselho Central do Brasil a partir da versão em inglês  
disponível na revista Sanathana Sarathi de setembro de 2004, páginas 251 a 256.  

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2004 

                                                 
5 Algo entre US$ 1.100,00 e US$ 1.300,00 ou R$ 3.100,00 a R$ 3.700,00 em valores de outubro de 2004. Na Índia, seriam 
altíssimos salários, ainda mais para recém formados. 
6 Swami pede a um estudante que estava sentado próximo a Ele, que se levante. 
7 Swami convida outro rapaz a se levantar. 
8 Estado da costa leste da Índia, localizado às margens da Baía de Bengala e ao norte de Andhra Pradesh. 
9 Sem cantar o Nome do Senhor não se consegue Paz nem Pureza 


