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A HUMILDADE É A ESSÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
Data: 24/02/05 – Ocasião: cerimônia de Posse do novo Vice Reitor do Instituto Sai de Ensino Superior1 

Local: Prasanthi Nilayam 

Pode alguém se tornar um literato simplesmente porque aprendeu as letras do alfabeto? Pode se tornar 
educado simplesmente porque conquistou um diploma? Mereceria o título de pessoa educada sem que 
seja capaz de discernir entre espiritualidade e conhecimento? Os pássaros e os animais obtêm seu 
sustento sem precisarem de uma educação assim. 
Estudantes e Professores! 
Vocês são, realmente, muito afortunados! Se refletirem a respeito dos vice-reitores e professores que já 
tiveram, chegarão à conclusão de que têm tido muita sorte. O primeiro vice-reitor desta Universidade foi 
Sri Vinayak Gokak. As sementes plantadas por ele florescem hoje em dia e têm conquistado boa 
reputação e estima. No dia de hoje, seu filho está assumindo a condução desta Universidade como vice-
reitor. Sri Vinayak Gokak foi um grande erudito. Seu filho também está à sua altura, como um grande 
intelectual. 
No futuro, este Instituto alcançará as alturas e se tornará líder em todo o país. Podem existir pessoas 
ignorantes que duvidem disto, pensando como uma universidade situada em um vilarejo da zona rural 
poderia assumir uma posição de liderança. Porém, tomem nota: este é o seu destino! Todos vocês 
pensam que esta instituição alcançará a excelência somente no campo acadêmico. Ela não é uma mera 
instituição de ensino. No futuro, o conceito de “Educare” conquistará reputação e aceitação. Este 
Instituto compartilhará o “Princípio do Atma” com todo o povo. 
A educação secular é simplesmente a manifestação grosseira ou superficial. A corrente subterrânea é 
Educare. Isto ganhará ênfase e chegará a uma posição de vanguarda muito em breve! A iniciativa já 
ocorreu em Delhi. Grandes eruditos se associaram a este processo. Não significa que isto dependa de 
indivíduos, mas a capacidade deles também conta. 
Não deve haver lugar para orgulho na educação. Os indivíduos educados devem ser humildes, 
possuidores de discernimento e sabedoria. Porque deveríamos nos sentir orgulhosos de nossa 
educação? Jamais sejam egoístas. A verdadeira educação é aquela que auxilia na prestação de serviços 
à sociedade. Tornou-se um hábito e um comportamento humano, definir as coisas como boas e más. 
Lembrem-se, entretanto, que tanto o bem quanto o mal são criados pela Vontade do mesmo e Único 
Deus. Por esta razão, o conhecimento não pode ser diferenciado como bom ou ruim. Seu conhecimento 
não é senão uma fração do infinito! 
A essência da educação é a humildade. O mesmo espírito está dentro de cada um. Os japoneses, 
americanos e britânicos pensam que suas conquistas se devem a qualificações individuais, mas todas 
elas se devem, em verdade, à nobreza conquistada na juventude. Qual foi a conquista de Winston 
Churchill? Por ser Comandante do Exército, ele deu coragem a todos. Esta qualidade o fez nobre. 
Lincoln cresceu sob condições de muita pobreza e dificuldade. Sua mãe o consolava dizendo que, 
embora a pobreza pudesse ser desprezível aos olhos do público, ela lhe proporcionaria grande respeito 
no futuro. Ela o aconselhava, dizendo: “Diga a verdade: assuma que é pobre; que não pode comprar 
roupas caras e boas. Não sinta vergonha disto.” No fim, ele se tornou o Presidente dos Estados Unidos 
da América. São essas mães grandiosas e sagradas que deram grandes líderes ao mundo. Na 
atualidade, temos muitas mães sagradas deste tipo e, portanto, muitas Instituições sagradas estão 
surgindo. 
Lincoln reverenciava seus pais todos os dias, antes de sair de casa. Vocês também devem respeitar 
seus pais e fazê-los felizes. Por esta razão, desde os tempos antigos, se diz: Tratem sua mãe e seu pai 
como Deus. Falem a Verdade. Pratiquem a Retidão2. 
Estudantes! 
Seus pais estão gastando muito dinheiro para lhes dar educação. Eles até mesmo passam fome para 
pagar suas mensalidades. Entretanto, em nossa Universidade, a educação é totalmente gratuita. 
                                                           
1 Contexto do Discurso: o Sri Sathya Sai Institute of Higher Learing foi fundado por Bhagavan Baba em 22 de novembro de 1981, 
como uma organização autônoma, sendo reconhecida como Universidade pelo Governo da Índia desde 10/11/1981 e admitida 
como membro da Associação de Universidades Indianas desde 20/04/1986. O Instituto Sai de Ensino Superior nasceu dos 
Colégios fundados anteriormente por Baba em Anantapur (para mulheres), Whitefield e Prasanthi Nilayam (ambos para homens). 
Além de fundador, Baba é o Reitor vitalício, sendo os vice-reitores, os diretores executivos da Instituição, a qual oferece vários 
cursos em nível de graduação e pós-graduação, totalmente gratuitos, nos quais a língua oficial é o inglês e os alunos estudam em 
regime de internato. A admissão é feita por mérito, avaliado por exames e entrevistas. Todos os anos, a festa de formatura e a 
convocação da assembléia geral do Instituto Sai se dá no dia de sua fundação, 22 de novembro. 
2 Dois provérbios em Sânscrito: (1) Mathru Devo Bhava; Pithru Devo Bhava e (2) Satyam Vada; Dharmam Chara. Este último é, 
inclusive, um dos lemas do Instituto (visite a página do Instituto Sai: http://www.srisathyasai.org.in/pages/instts/HighLearn.htm). 



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

 2

Conquistem boa reputação, como Abraham Lincoln. Imitem seu exemplo. Esta é a educação verdadeira. 
Em primeiro lugar, respeitem seus pais. Mantenham a honra de suas famílias. 
Não façam isto tudo simplesmente para receberem elogios. A humildade é o que importa. Só aqueles 
que se comportam assim podem ser chamados de estudantes. Eles alcançarão grande sucesso. Tais 
estudantes são necessários hoje em dia. Nós temos uma boa quantidade deles. Swami deseja dar-lhes 
mais e mais oportunidades para manifestarem as boas qualidades que trazem dentro de si. Vocês 
pensam que conquistaram posições sociais elevadas. Não se limitem a essas posições. Sejam sinceros 
consigo mesmos. 
As pessoas gastam muito dinheiro para viajar para o estrangeiro. Não há nada de grandioso nisto. 
Fiquem aqui e sejam famosos. Eu jamais ficaria feliz em vê-los humilharem seu país e conquistarem um 
bom nome no exterior. Estudantes! Eu fico tão feliz em vê-los a todos! Vocês também sentem grande 
alegria em olharem para Bhagavan. Estou pronto para dar até a Minha vida para sustentá-los. 
Mantenham sua boa conduta. Isto é muito importante. 
Sri Vinayak Gokak foi um grande intelectual. Seu filho rejeitou ofertas generosas e atraentes, escolhendo 
trabalhar nos vilarejos da Índia. Ele pode ter uma aparência muito simples, mas vocês não seriam 
capazes de compreender sua honra e dignidade. Os estudantes modernos usam todo tipo de roupa, mas 
ele sempre se veste de forma simples. Ele possui qualidades sagradas, tão queridas a Swami. Esta 
Universidade foi agraciada com pessoas como ele desde o princípio. 
Neste mundo existe muita gente educada, mas que vende sua educação por dinheiro. A espiritualidade 
não é um bem que esteja à venda. A educação espiritual é muito necessária atualmente. Sri S. V. Giri3 
também ocupava uma posição profissional muito elevada antes de vir para cá. Ele se demitiu e veio 
direto para Swami. Foram esses sacrifícios que conquistaram para ele uma boa reputação. Não é pela 
ação, berço ou fortuna, mas somente pelo sacrifício que se pode alcançar a imortalidade4. 
Hoje, Sri Anil Gokak também sacrificou tudo e veio para junto de Swami. Outro dia, enviamos alguns 
membros do Escritório Central para convidá-lo a assumir este cargo. Ao receber o convite, ele se 
esqueceu de si mesmo. Ele e sua esposa imediatamente concordaram em se mudar para cá e aceitarem 
a responsabilidade. Homens capazes desses sacrifícios certamente conquistarão um boa reputação. 
Estudantes! 
Vocês também deve estar preparados para se sacrificarem. Sacrifício não significa abandonar tudo. 
Vocês precisam permanecer na sociedade e conquistarem boa reputação. A posição social pode lhes 
dar reputação hoje e fazê-la desaparecer amanhã, mas um bom nome no campo espiritual permanecerá 
por toda a eternidade. 
Estudantes! 
Seu amor é muito valioso para Mim. Eu não me importo com qualquer outra riqueza. Cuidem para que 
este amor não diminua. A humildade é a respiração de Deus. A educação é algo que deve ser 
compartilhado com todos. A partir de amanhã, Sri Anil Gokak estará dando o máximo de si para 
compartilhar a riqueza de sua experiência passada com todos vocês. Sri S. V. Giri continuará aqui 
conosco. Não é porque chegou um novo vice-reitor, que ele deixará Swami e irá embora. Nossos antigos 
vice-reitores: Prof. Venkataraman e Sri S. V. Giri decidiram residir aqui e compartilhar com todos os seus 
conhecimentos. 
Acima de tudo, focalizem sua atenção no Morador Interno. Ele é a própria Divindade. Não há dúvida de 
que o corpo humano é necessário para cumprir regularmente seus deveres, mas não dêem atenção 
demasiada a ele, pois isto os levará ao apego ao corpo. 
Bhagavan cantou o bhajan “Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram5” para concluir Seu Discurso 
e comentou: 
Deus é atraído pela Música. Por esta razão, estabelecemos aqui um Colégio de Música6. Ele precisará 
progredir muito no futuro e alcançar grandes alturas. O conhecimento musical deverá ajudá-los a 
compartilhar com todos, por meio da música, o sentimento de Divindade. 

Traduzido a partir do original em inglês extraído da página internacional da Organização Sai: 
http://www.sathyasai.org/default.htm 

04 de março de 2005 

                                                           
3 Sri S. V. Giri ocupava o cargo de vice-reitor, sendo sucedido nesta data por Sri Anil Gokak. 
4 Outra citação em Sânscrito: Na karmana na prajaya dhanena tyage naike amrutatva manasuhu. 
5 Quem é Aquele cuja Lembrança me enche de Amor? Rama, Rama, Ram! (Rama ou Ram: Avatar ou Encarnação Divina surgida 
na Terra a milhares de anos atrás. Uma das muitas manifestações do Deus Único reverenciadas pelo Hinduísmo). 
6 O Sri Sathya Sai Mirpuri College of Music, recentemente inaugurado em Prasanthi Nilayam. 


