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Superior

EDITORIAL

Sri

Sathya

Sai,

considerado

uma

O MAIOR PRESENTE PARA A

Universidade pelo governo, que se tornou um farol

HUMANIDADE

de luz: um sistema integral de educação que integra

O ser humano foi testemunha de grandes

os valores humanos com a excelência acadêmica.

feitos científicos e tecnológicos no século XX.

Vendo o sucesso deste sistema de educação, uma

Atordoadas pelas maravilhas da ciência e da

equipe especializada da Comissão de Bolsas

tecnologia, as pessoas começaram a acreditar que a

Universitárias observou: "Este Instituto se destaca

resposta para todos os problemas do mundo poderia

como uma joia no sistema de ensino universitário do

ser encontrada nos avanços nesses campos. O

país, e este modelo é digno de emulação pelos

homem, portanto, começou a ignorar a moralidade e

institutos de ensino superior no país e em outros

a espiritualidade. Mas logo as maravilhas da ciência

lugares".

se transformaram em horrores da ciência, quando os

A Mensagem Divina de Bhagavan, de tornar

cientistas produziram bombas atômicas e armas de

os valores humanos a base do sistema educacional,

destruição em massa. O resultado foi desastroso. O

já atingiu todos os cantos do mundo, e as Escolas

ser humano, em sua insanidade, massacrou mais de

Sathya Sai, bem como os Institutos Sathya Sai de

100 milhões de seus semelhantes nas duas guerras

Valores Humanos, estão espalhando essa mensagem

mundiais e em conflitos internos em muitas nações,

para provocar uma mudança fundamental no sistema

apenas no século XX.

de educação do mundo. Naturalmente, os governos

Foi neste momento crítico da história

de muitos países adotaram-no para suas escolas e

humana que Bhagavan Sri Sathya Sai Baba forneceu

estão enviando seus professores aos Institutos de

a base moral e espiritual para a vida do homem,

Educação Sathya Sai para o treinamento na

iniciando um programa de Educação Sathya Sai em

metodologia da Educação Sathya Sai em Valores

Valores Humanos e elaborando um sistema de

Humanos. A Organização das Nações Unidas, que

educação que integra os valores humanos com o

estava em busca de paz duradoura no mundo após

conhecimento secular. Este foi o maior presente de

duas guerras mundiais sangrentas, adotou este

Bhagavan para a humanidade atormentada e confusa.

sistema de Educação em Valores Humanos, e o

Advertindo o homem sobre os perigos que enfrenta

painel de especialistas criado por este organismo

na era moderna da ciência e da tecnologia, declarou

mundial aprovou-o por unanimidade.

enfaticamente: política sem princípios, instrução

Oferecendo esta edição especial da Sanathana

sem caráter, ciência sem humanidade e comércio

Sarathi aos Pés de Lótus de Bhagavan Baba, o

sem moralidade são não somente inúteis, mas

Mestre Divino do Mundo, em seu 94º aniversário,

positivamente perigosos.

oramos por uma paz duradoura no mundo.

Para

dar

uma

forma

prática

à

Sua

Mensagem, Bhagavan criou o Instituto de Ensino

- Editor
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AVATAR VANI

Reconheça a Verdade de Sua Divindade

EDUCAÇÃO PARA A FELICIDADE

Existe uma força que permeia tanto o
microcosmo quanto o macrocosmo. Essa força é o

SUPREMA
ADQUIRA O CONHECIMENTO DO ATMA

Divino Cósmico. A consciência divina presente em

Hoje, aquilo de que o mundo precisa não é

você é a mesma presente em tudo. O mundo inteiro

nem riqueza nem qualquer avanço material. Precisa

está cheio desta consciência divina. As pessoas que

de estudantes que sejam ideais e que trabalhem para

percebem esta verdade eterna não pisarão na senda

a prosperidade da sociedade. O campo da educação,

do erro. As formas são muitas, mas o poder divino é

hoje, está assolado por problemas que confundem a

um só. Por isso, o homem deve ansiar por

todos.

estudantes

reconhecer sua divindade inata. Hoje existem

trabalhando para a prosperidade da sociedade e o

milhões de eruditos e de intelectuais. Eles fizeram

fortalecimento de seu tecido moral. Hoje os alunos

algum bem à sociedade? Promovem apenas seu

lutam para adquirir poder, posição e riqueza. Eles

egoísmo e interesse próprio. Raramente encontramos

não fazem nenhum esforço para incutir em si

tais pessoas trabalhando para a prosperidade do país.

virtudes. É engano pensar que o serviço prestado à

Somente quando o egoísmo for removido da

sociedade seja para outra pessoa. Na verdade, é

natureza dos homens é que haverá pureza no país.

Raramente

encontramos

serviço prestado a si mesmo e a Deus. Sarvatah

A educação de hoje só pode proporcionar

Panipadam Tat Sarvathokshi Siromukham, Sarvatah

confortos mundanos. Além da educação secular,

Srutimalloke Sarvamavruthya Tishthati (com mãos,

deve-se adquirir o conhecimento do Atma. Você

pés, olhos, cabeça, boca e ouvidos transpassando

pode experimentar o poder divino que é todo-

tudo, Ele permeia o universo inteiro).

penetrante. A isto se chama o Divino Cósmico.
Muitos cientistas têm feito muitos experimentos para
descobrir este poder. Mas, qual é o resultado? Eles
tendem a descobrir o que é transitório e mundano.
Você deve procurar reconhecer a unidade do poder
divino que permeia o universo inteiro. Uma vez que
reconhecer esta verdade, nunca mais será submetido
a preocupações. A força que permeia o universo
inteiro também está em seu dedo mínimo. Você
duvida deste fato, vai pelo nome e forma e se
enfraquece. Uma vez que transcender o nome e a
forma e perceber a energia divina, conseguirá uma
força enorme.
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O conhecimento secular é essencial para sua

A Energia Divina é a Base da Vida
Encarnações do Amor!

prosperidade neste mundo. Mas, para a prosperidade

O amor é a base da vida neste mundo. Não

depois deste mundo, é essencial o conhecimento de

há nada que não possamos realizar com o amor. Sem

Brahman. A educação secular é meramente para o

amor a humanidade não pode existir. O humanismo

corpo e não para a vida. Ela não pode ajudar a

não se baseia somente na forma. Na verdade,

entender a natureza do Atma.

podemos considerar todos os seres como divinos.

Por que você não reconhece sua própria

Mas, o homem é arrebatado pelas diferenças na

verdade em vez de saber tanto sobre os outros? Você

forma. Quando você perceber a unidade de todas

pergunta aos outros: ‘Quem é você?’. Em vez disto

essas formas, poderá desfrutar da alegria eterna.

deveria perguntar: ‘Quem sou eu?’. De que adianta

Portanto, é importante começar a praticar este

saber sobre os outros quando você não sabe quem

princípio da unidade em suas vidas.

você é? Quando você se conhecer, facilmente

Nunca odeie ninguém, porque o princípio do

entenderá os outros. O mesmo princípio é imanente

amor é imanente em todos. A energia divina também

em você e nos outros. É a consciência universal toda

está presente em todos. Nunca critique nem denigra

penetrante. Você deve reconhecer esta energia

quem quer que seja. Ame a todos. Isso também é a

divina. Então você não terá qualquer sofrimento ou

consciência divina que se transforma em poder

miséria. Bhagavan afirma isto com base em toda Sua

divino. Por isso, nunca dê espaço para maus

experiência. Minha vida é Minha mensagem.

pensamentos. Com pura convicção declare que você

Bhagavan é todo venturoso. Bhagavan não tem

é o Divino Cósmico presente em todos. Muitas

preocupações.

pessoas recorrem a muitas práticas espirituais sem

- Do Discurso de Convocação de Bhagavan no Sai

entender sua própria divindade inata.

Kulwant Hall, Prashanti Nilayam, em 22 de

Tudo que você estuda é conhecimento

novembro de 2000.

emprestado. Toda essa educação é necessária no
mundo material. Você deve adquiri-la só na medida
do necessário. Pode-se chamar uma pessoa de
educada só porque sabe ler e escrever?

Pode a

educação sem bons sentimentos e boa mente ser
chamada de ‘verdadeira educação’? Se a educação é
apenas para se viver, então os animais e os pássaros
não estão vivendo? Educação é para a vida, não para
ganhar a vida. Sem perceber esta verdade, o homem
se expõe a muitos perigos para poder garantir sua
sobrevivência.
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apenas informar, mas transformar – transformar

ESPECIAL

hábitos,

AS NAÇÕES UNIDAS ADOTAM

caráter

e

aspirações

do

indivíduo,

EDUCAÇÃO EM VALORES HUMANOS PARA

conduzindo enfim à transformação do espírito”. Com

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

essas palavras Ele estava construindo as fundações

Kalyan Ray

de um novo sistema educativo que ajudaria os
estudantes a reconhecer seu pleno potencial humano

Vivemos em um mundo no qual os desejos
sem

limite

da

humanidade,

auxiliados

e despertaria neles uma consciência capaz de levá-

e

los além das preocupações com o bem-estar pessoal,

aperfeiçoados pelo rápido progresso na ciência e

até a busca do bem-estar de todos os membros da

tecnologia, dominam nosso estilo de vida e exploram

sociedade.

a Natureza em níveis não apenas insustentáveis, mas
ameaçadores à própria sobrevivência de nosso

Educare Introduz Valores Humanos na Educação

planeta natal. Gandhi nos advertiu tempos atrás,

A Educação deve instilar valores humanos

dizendo: “O mundo contém o suficiente para atender

fundamentais. Deve

promover um

às necessidades de todos, mas não o bastante para

comportamento ético. Precisa cultivar o

satisfazer a cobiça de todos”. Precisa-se de uma

autocontrole. Esta é a função essencial da

profunda mudança no modo como vemos a nós

Educação.

mesmos, nosso relacionamento com outros seres

– Sri Sathya Sai Baba

humanos e com o mundo em que vivemos. Os

O marco filosófico da nova abordagem

educadores não podem mais se contentar em

educativa de Sri Sathya Sai Baba, que Ele viria a

transmitir

e

chamar de “Educare” é o despertar dos valores

habilidades adaptados à conquista de um meio de

humanos inerentes do Amor, Verdade, Paz, Conduta

vida e à construção de uma nova economia baseada

Correta e Não violência, que jazem adormecidos em

em avanços tecnológicos. Melhor seria se estivessem

cada ser humano. Através do florescimento dos

igualmente interessados na transformação

das

valores humanos e a sua tradução em ações diárias,

mentes e corações dos estudantes, durante sua

Educare ajuda a integrar os níveis físico, intelectual,

formação, para que um dia possam construir uma

emocional e ético do indivíduo, como um ser

nova sociedade capaz de promover harmonia e paz

humano completo. Este ser humano pleno seria uma

mundial.

combinação de nobreza e capacidade – dotado de um

aos

estudantes

conhecimentos

Mais de cinquenta anos atrás, Sri Sathya Sai

intelecto aguçado, capaz de discernir entre “bem” e

Baba já enfatizava a necessidade crítica de reformas

“mal”, um coração gentil e compassivo, amoroso

na educação, quando dizia: “A educação precisa

com todos, e mãos competentes, ansiosas por servir

dotar o homem de compaixão e espírito de serviço –

à sociedade. Esta combinação de nobreza e

inteligente, adequado e pleno. Educação não deve

capacidade constitui o caráter. Sri Sathya Sai Baba
5

sempre enfatizou que “O caráter é o distintivo da

principais especialistas do mundo reunidos sob as

verdadeira educação”.

Nações Unidas, na forma de uma Força de Trabalho

Para que isto ocorra, para a purificação da

do Milênio, tinham um desafio formidável de

personalidade de alguém em um caráter nobre, a

encontrar meios e caminhos para atingir as metas

educação secular ou material deve mesclar-se com a

ambiciosas estabelecidas pelos líderes mundiais no

educação espiritual. “Tanto uma quanto a outra são

Encontro do Milênio.

essenciais”, disse Sathya Sai Baba. “A educação

Na sua introdução, o relatório da Força de

secular faria florescer o conhecimento latente

Trabalho do Milênio (2003) destacou a importância

relativo ao mundo físico e a educação espiritual faria

dos valores humanos para alcançar suas metas. O

florescer a divindade inerente ao indivíduo”. Só esta

relatório disse: “As Metas de Desenvolvimento do

abordagem educacional integrada pode preparar as

Milênio

crianças para os desafios da vida de maneira

compreensão compartilhada daquilo que nós, como

balanceada – temporal, moral e espiritual.

seres

são

construídas

humanos,

devemos

em

torno

uns

aos

de

uma

outros,

Um quarto de século depois, a Comissão

compreendendo os princípios de equidade, justiça e

para Educação no Século 21 da UNESCO,

obrigações do indivíduo na busca pelo bem mútuo

popularmente conhecida como Comissão Jacques

que caracteriza os sistemas religiosos e éticos pelo

Delors

abordagem

mundo afora”. Também foi destacado que os seres

“Educare” ao dizer que: “A Educação deveria

humanos podem ser motivados à ação tanto pelos

contribuir para o completo desenvolvimento de cada

valores quanto pelos impulsos econômicos e

pessoa – mente, corpo, inteligência, sensibilidade,

medidas regulatórias. Valores humanos inerentes a

apreciação estética e espiritualidade”. A Comissão

todo ser humano – Verdade, Conduta Correta, Paz,

também viu esta nova abordagem educacional como

Amor e Não violência – podem ajudar a inspirar

“um dos principais meios disponíveis para promover

ações na busca das Metas de Desenvolvimento do

uma forma mais profunda e harmoniosa de

Milênio.

(1996),

reafirmaria

esta

desenvolvimento humano, resultando na redução da
pobreza, exclusão, ignorância, opressão e guerra”.

As Nações Unidas Adotam Valores Humanos na

Em setembro de 2000, os líderes mundiais

Educação para a Água, na África

se reuniram em um Encontro do Milênio especial

Há dois tipos de aprendizado no sistema

nas Nações Unidas para debater sobre a pobreza

educacional moderno... O primeiro diz respeito ao

extrema

de

que é físico e o segundo, ao que é espiritual... Por

Desenvolvimento do Milênio adotadas no Encontro

exemplo, você sabe que a água é composta de duas

pretendiam retirar mais de 500 milhões de pessoas

partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Portanto,

da extrema pobreza, que lhes nega saúde, dignidade

conhece a composição da água. Isto amplia seu

e aspirações de realizar seu potencial humano. Os

conhecimento científico. Mas o que é relevante do

no

século

21.

As

Metas
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ponto de vista social e espiritual é como garantir

transformar seu comportamento, passando a usar a

uma distribuição equitativa de água para todas as

água de forma sábia e sustentável.

pessoas.

Ao evocar qualidades humanas desejáveis, a
– Sri Sathya Sai Baba

abordagem baseada em valores poderia ajudar a

As Nações Unidas buscavam um modo prático de

promover escolhas desejáveis de uso e manejo da

traduzir valores humanos em seus múltiplos esforços

água. Ao nutrir valores tais como honestidade,

desenvolvimentistas. A Educação para a Água foi

integridade,

considerada um ponto de ação estratégico para

compartilhamento e cuidado nas crianças, durante os

alcançar a maioria das Metas de Desenvolvimento

anos de sua formação, as prepararia para se tornar

do Milênio, na área da saúde, educação, mortalidade

cidadãos cuidadosos e responsáveis na sociedade.

tolerância,

responsabilidade,

infantil, empoderamento das mulheres ou na
sustentabilidade ambiental. A oportunidade surgiu
em 2001, quando um grupo de 38 especialistas
internacionais convocado pelas Nações Unidas, sob
a direção do Ministro da Educação da África do Sul
e a orientação do Instituto Sathya Sai Africano de
Educação, recomendou por unanimidade, em um
corajoso movimento, a adoção da educação baseada
em valores para abordar o problema da água.

Kofi Annan, Secretário Geral das Nações Unidas,
sendo informado sobre o Programa de Educação
sobre a Água baseado em Valores Humanos.

As

Nações

Unidas

começaram

a

implementar esta iniciativa inovadora em 2001, em
sete países africanos, logo chegando a nove: Costa
do Marfim, Burkina Faso, Etiópia, Gana, Quênia,
Mali, Níger, Senegal e Zâmbia. As Nações Unidas
Valores humanos integrados à Matemática em Escolas
Primárias na África.

deram a responsabilidade da implementação deste
programa ao Instituto Sathya Sai de Educação da
África. Em cada país, os currículos escolares

Educação para a Água baseada em Valores

nacionais dos níveis primário e secundário foram

Humanos seria uma abordagem inovadora que não

revisados a fim de se introduzir educação para a

somente transmitiria informações sobre a água, mas

água baseada em valores humanos, em várias

também inspiraria e motivaria os jovens aprendizes a

disciplinas

acadêmicas.

Em

seguida,

seriam
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desenvolvidos materiais didáticos e pedagógicos

verdade que os valores humanos sejam estranhos à

(ex.: planos de aula baseados em valores humanos) e

maioria dos países africanos, como muitos disseram.

os multiplicadores seriam treinados nos institutos

Na verdade, eles são inerentes à tradição africana.

nacionais de desenvolvimento dos currículos. A

E quando confrontados com sua existência, a

Educação para a Água foi, então, implantada como

maioria dos participantes rapidamente concorda

piloto em escolas selecionadas de cada país, usando

que sua adoção é uma condição necessária para o

métodos diretos e indiretos. O método direto usa as

retorno a um comportamento responsável por parte

cinco técnicas de ensino: sentar-se em silêncio,

de todos os membros da sociedade.

oração, contação de histórias, cantos grupais e

– Extrato do Relatório de Avaliação Intermediário

atividades grupais. No método indireto, professores

escrito pelo Professor Norman Clarke, Avaliador

treinados integram valores humanos em todos os

Independente das Nações Unidas, em setembro de

assuntos

acadêmicos

dos

níveis

primário

e

2004.

secundário.
Nos anos seguintes, observou-se que os
educadores africanos – professores, especialistas em
currículos, inspetores escolares e administradores –,
nos nove países participantes, abraçaram com
entusiasmo a educação em valores humanos através
do programa das Nações Unidas. Até 2012, o
Instituto Sathya Sai de Educação da África já havia
treinado 1734 professores e 249 instrutores seniores,
através de 40 oficinas regionais e nacionais, nos

Kofi Annan e outros dirigentes de Agências das

países participantes. Aproximadamente 78 mil

Nações Unidas com as crianças da Escola Sri

estudantes de 91 escolas públicas, em 9 países

Sathya Sai em Nairóbi, Quênia.

africanos participaram do programa, que alcançou

.

sucesso em implementar a educação para a água

A Educação para a Água baseada em Valores

baseada em valores humanos no currículo nacional

Humanos se estende à Ásia

de dois países africanos.

O sucesso do programa na África despertou

De fato, o avaliador acredita que o Programa de

interesse na educação para a água baseada em

Educação para a Água baseado em Valores

valores humanos em outras regiões. Em dezembro

Humanos é necessário porque derrubou o

de 2003, as Nações Unidas e o Banco de

comportamento tradicional e a erosão dos valores

Desenvolvimento da Ásia se associaram para

em grande parte da África e devido à seriedade da

organizar, em cooperação com os Institutos de

crise do abastecimento de água. Também não é

Educação Sathya Sai das Filipinas e da Tailândia,
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um Encontro Consultivo da Região Asiática do

Avaliação Final das Nações Unidas

Pacífico, sobre Educação para a Água baseada em

O Relatório Final de Avaliação das Nações

Valores Humanos, em Manila, nas Filipinas. Dentre

Unidas

(2013),

os participantes, havia educadores sêniores de 21

internacional

países asiáticos, inclusive Austrália, República

Professor Norman Clarke, observou com admiração

Popular da China, Índia, Indonésia, Japão, República

o sucesso da abordagem de EVH nos países

Popular Democrática do Laos, Malásia, Nepal,

participantes, destacando que o programa teve

Paquistão, Filipinas, Singapura, Sri Lanka, Tailândia

“impacto considerável nas escolas, faculdades de

e Vietnam.

educação

e

de

preparado

por

especialistas

comunidades...

uma
liderados

com

equipe
pelo

significativa

Em março de 2004, o Conselho de Ministros

melhora no comportamento e no aprendizado das

da Organização do Sudeste Asiático para Educação

crianças”. Os avaliadores estavam otimistas com a

(SEAMEO) adotou uma declaração sobre Educação

perenização dos resultados, realizações e benefícios

para a Água baseada em Valores Humanos, em

deste programa de uma década, já que a abordagem

apoio a uma iniciativa colaborativa das Nações

de EVH havia sido bem ancorada nas instituições de

Unidas, Banco de Desenvolvimento da Ásia e países

formação de professores, nos países participantes.

da região. Logo depois, o programa de EVH teve

Finalmente, a equipe avaliadora encorajou as Nações

início em sete países asiáticos: Camboja, Indonésia,

Unidas a “difundir seu Programa de Valores

Laos, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnam. Até

Humanos de forma mais abrangente, não apenas em

2012, o programa asiático havia treinado 507

termos do sucesso passado, mas também como fonte

instrutores especializados em 19 Faculdades de

potencial

Educação.

internacional”.

para

o

futuro

desenvolvimento

“A educação baseada em valores pode ser um
agente importante para mudanças de atitude e
comportamento nos principais atores da cena
urbana, particularmente na solução de problemas
que afetam a vida diária em nossas cidades”.
– Anna Kajumulo Tibaijuka, Subsecretária Geral,
Nações Unidas
Como a Educação para a Água baseada em
Valores Humanos se tornou proeminente em países
africanos e asiáticos, educadores de diversos países,
Representantes das Nações Unidas e membros do

inclusive Ministros de Educação, visitaram Prasanthi

Instituto Sri Sathya Sai de Educação em um

Nilayam para conhecer mais sobre a abordagem de

Workshop na Tailândia.

Valores Humanos, na forma que é praticada nas
9

instituições educacionais estabelecidas na Índia por

Unidas e seu reconhecimento pelos especialistas em

Sri Sathya Sai Baba.

educação de nível mundial, sob o patrocínio deste
organismo mundial, envia um chamado ao despertar
dos pensadores educacionais e políticos responsáveis
do mundo todo.
– O autor, Sri Kalyan Ray, participou das Nações
Unidas e serviu na Força de Trabalho do Milênio.
Também atuou como Presidente do Comitê para
Educação da Fundação Mundial Sri Sathya Sai e
como Membro do Conselho de Prasanthi, da
Organização Internacional Sathya Sai.

Dra. Anna Kajumulo Tibaijuka, Subsecretária Geral
das Nações Unidas, durante uma visita a Prasanthi
Nilayam em dezembro de 2006.

Ciência e tecnologia se desenvolveram aos saltos ao
longo dos últimos 200 anos e, ainda assim, nenhuma
santidade foi acrescentada a elas. Isto tem
estimulado o desenvolvimento da civilização

Um

Farol

de

Esperança

em

um

Mundo

Desesperado
Na virada do novo Milênio, quando o
mundo vem sendo derrotado pelos novos desafios do
crescimento das desigualdades e declínio de

humana, mas não do íntimo do homem. A ausência
de valores humanos levará ao declínio da
espiritualidade. Desenvolvam uma fé forte de que o
corpo lhes foi dado para cultivar valores humanos.
– Baba

recursos, e os educadores em toda parte vêm
buscando um novo paradigma educacional, Sri
Sathya Sai Baba, o Mestre Universal, tem oferecido
uma nova e mais elevada orientação à educação,
capaz de desenvolver a mente e o espírito da geração
atual a um nível mais elevado de consciência que
transcenda os estreitos interesses pessoais e a
autopromoção.
A Educação baseada em Valores Humanos
desenvolveu-se ao longo de décadas sob a orientação
direta de Bhagavan Baba e tornou-se um farol de
esperança em um mundo desesperado. A adoção da
Educação em Valores Humanos pelas Nações
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ESPECIAL

dos pais, na companhia dos mais velhos e outros

O SISTEMA EDUCATIVO ÚNICO

parentes. Por esta razão, Swami falou sobre a

DE BHAGAVAN

importância de um bom ambiente no lar, que é a

S.S. Naganand

primeira sala de aula. Os valores humanos
importantes,

da

gentileza,

carinho,

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba foi um

compartilhamento, paciência e alegria são todos

Divino Professor. Mesmo durante Seus dias de

aprendidos no lar. Daí, em muitos de Seus

estudante, demonstrou essa capacidade, ao ensinar

Discursos, Ele pediu aos pais que mantivessem a

breves canções aos seus colegas. Também realizou

atmosfera correta no lar.

milagres para despertar a atenção e orientar Seus
amigos no caminho para Deus através de uma vida

Bal Vikas: o primeiro alicerce do Sistema

feliz e honesta.

Educativo de Swami
Referindo-se

ao

famoso

verso

Bhaja

Govindam composto por Adi Sankaracharya, que
Swami relembrou, recitou e cantou em tantas
ocasiões, Ele explicou que o satsang era o ponto de
partida para a salvação. O verso diz que o satsang,
ou a boa companhia, conduz à solidão, e daí ao
desapego, seguido da devoção concentrada, que
culmina da salvação. O fundamento para a
realização na vida começa com satsang, ou boa
companhia. Para pavimentar a avenida que conduz
ao

satsang,

Swami

concebeu

e

orientou

a

Organização de Serviço Sri Sathya Sai a embarcar
O Lar é a Primeira Sala de Aula para a Criança
Swami deu ênfase tanto ao aprendizado
formal quanto ao informal. Em muitos Discursos,

em um emocionante programa chamado Bal Vikas,
que

significa,

literalmente,

florescimento

das

crianças.

Ele se referiu à mãe como primeira professora e

Este é o primeiro alicerce do sistema

insistiu na importância de se respeitar e reverenciar a

educativo de Swami. Para que tivesse sucesso,

própria mãe. De todas as espécies vivas deste

Swami

planeta, os seres humanos têm a singular capacidade

currículo, a didática, a pedagogia e o treinamento

de aprender, compreender e pensar. Muito deste

dos gurus ou professores. Esse ensino estruturado

aprendizado acontece antes de se iniciar a educação

tinha um conteúdo muito claro, simples e agradável

formal na escola. Esse aprendizado acontece no colo

para as crianças que participavam dele. No

estabeleceu

diretrizes

detalhadas,

um
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programa, crianças de idades distintas se reuniam em

Em muitas escolas e faculdades fundadas

níveis ou grupos próprios, com atividades adequadas

por Bhagavan Baba em Pessoa, sob os auspícios da

a cada grupo. O programa apresentou aos pequenos

Fundação Central Sri Sathya Sai e do Instituto Sri

vários conceitos universais, presentes em todas as

Sathya Sai de Ensino Superior, os estudantes

religiões. Era um programa aberto a crianças de

receberam educação gratuita do 1º ano do ensino

todas as religiões, castas, nacionalidades e camadas

fundamental até o doutorado. Educação deve ser

sociais. As crianças se encontravam no mesmo nível

gratuita e de alta qualidade – esse era o mantra de

e experimentavam a alegria de aprender em uma

Swami. Os professores devem ser bem equipados,

atmosfera informal, que despertava seu interesse em

bem pagos e dedicados, enfatizava. Swami sempre

aprender mais sobre valores humanos.

disse que educação é para a vida, não apenas para
ganhar o sustento. Ao mesmo tempo que se dava
grande ênfase ao aprendizado formal de todas as

Swami: O Mestre Global por Excelência
Grande

Swami

disciplinas comuns às escolas e universidades, se via

numerosos

igual ênfase no ensino e prática dos valores

Discursos a importância da boa educação. Ele

humanos. As escolas e faculdades seguiam o antigo

começava com um belo poema contendo uma lição

sistema indiano de Gurukulas, onde professores e

moral importante, que, em seguida, explicaria no

alunos vivem juntos e cada momento é um

Discurso. As ideais abstratas que Swami transmitia

aprendizado. E isto não acontecia só no trabalho,

eram rapidamente seguidas por uma pausa e a

mas

famosa frase: “Oka Chinna Katha” (uma historinha).

autoconfiança e orientação espiritual. Os dias sempre

Em seguida, Ele contava uma breve parábola que

começavam

tornava o Discurso interessante e gerava curiosidade

contemplação silenciosa. Cantar bhajans em louvor

na audiência. A história continha uma moral

a toda forma de Deus, de todas as religiões, e com

relevante para o assunto do Discurso. Esta forma de

respeito pela fé do outro, foi um comportamento

ensino era facilmente compreendida pelos jovens e

lentamente adquirido pelas mentes dos estudantes na

adultos. Através deste processo, Swami nivelou

atmosfera proporcionada pelas escolas e faculdades.

adultos e jovens. Os cinco grandes valores que

O maior benefício deste Sistema de Educação era a

Swami propôs eram: sathya (Verdade), dharma

atenção pessoal e a presença de Bhagavan Sri Sathya

(Retidão), santhi (Paz), prema (Amor) e ahimsa

Sai Baba. Seu amor e compaixão eram imensos e

(Não violência). Esses valores humanos eternos se

ilimitados. Ele era um Mestre Global, mas podia se

aplicam

humanos,

tornar a mãe carinhosa no momento seguinte. Os

independentemente de sua religião, gênero, país ou

estudantes eram capazes de derreter Seu coração e

etnia.

Ele passava longas horas em sua companhia,

amplamente

Mestre

demonstrou

a

todos

como
em

os

era,

Seus

seres

na

recreação,

com

esportes,

oração

e

ajuda

mútua,

terminavam

em

demonstrando, por Suas ações, comportamento,
12

discurso e conduta como se deveria viver em

desenvolvimento integral da personalidade dos

sociedade. O esforço era sempre apreciado e a

alunos em todos os níveis.

excelência acadêmica, reconhecida e recompensada.

Depois do Maha Samadhi de Bhagavan no

Swami sentia muito orgulho das realizações de Seus

ano de 2011, as instituições fundadas por Ele

estudantes e frequentemente dizia que Seus únicos

continuaram a funcionar exatamente como Ele as

tesouros eram Seus estudantes. Nesse ambiente

concebera. Além disso, muitas melhorias foram

excelente, os estudantes se apegavam aos seus

introduzidas na infraestrutura e instalações. Um

mestres, aos seus estudos e à pessoa de Swami,

grande número de estudantes de toda a Índia busca

jamais hesitando em buscar Seu conselho e

admissão em um exame bastante competitivo

orientação em todos os assuntos. Como mãe

seguido de entrevista. Todos acreditam que embora

compassiva que era, Swami sempre atendeu e

Swami não esteja fisicamente presente, Ele continua

orientou seus estudantes.

a nos abençoar, guiar e mostrar o caminho até o dia
de hoje. A oração de encerramento das instituições
de Swami é universal e representa a ética de um bom

Desenvolvimento Integral dos Estudantes
As instituições de ensino criadas por Swami
são bem equipadas com os mais recentes auxílios
instrucionais, laboratórios, centros de pesquisa, redes

sistema de ensino.
Samasta Lokah Sukhino Bhavantu (Que
todos os mundos sejam felizes)!

de computadores, bibliotecas, instalações esportivas

– Advogado eminente, o autor, Sri S.S.

cobertas e um estádio ao ar livre, excelentes salas de

Naganand, é membro da Fundação Central Sri

aula

e

alojamentos.

Diversas

atividades

co-

Sathya Sai.

curriculares e magníficos eventos culturais e
esportivos são realizados e todos os estudantes
participam deles. A comida servida no alojamento é
saudável, saborosa e abundante, com a única
ressalva de que não deve haver desperdício. Swami
sempre perguntou aos estudantes sobre a qualidade
da comida do alojamento e se era servida em
quantidade suficiente. A nutrição do corpo é tão
importante quanto a nutrição da mente.
Educar é desenvolver de maneira integral as
boas qualidades requeridas para se viver bem.
Envolve

alcançar

graduações

e

qualificações

profissionais. No sistema de ensino criado por
Swami,

há

amplas

oportunidades

de
13
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conduta correta, nos sentimentos, é paz e na

EDUCAÇÃO SATHYA SAI: PRECIOSA

compreensão é não violência. Amor é o poder maior

DÁDIVA DIVINA PARA A HUMANIDADE

que consola todos os seres humanos e até os animais.

Dr. Narendranath Reddy

A prática desses cinco valores humanos nos permite
viver em harmonia como uma família global, vendo

A educação precisa ser combinada com Educare. Só

unidade em meio à diversidade e vivendo em alegria

então vocês experimentarão bem-aventurança. Qual

e paz – onde quer que estejamos. A educação

é a diferença entre “Educação” e “Educare”? A

verdadeira, diz Baba, é a prática desses valores

primeira é como água insípida e a segunda é como

humanos, os quais são inerentes a todos nós.

açúcar. Não basta adicionar açúcar para a água

Educare nos auxilia a realçar e manifestar esses

ficar doce. Só depois de mexer, o açúcar se mistura

valores humanos inatos.

e adoça a água. O coração é o copo, a divindade é o
açúcar e a educação secular é a água sem gosto.

Educare

Com a inteligência como colher e a investigação

Aos 14 anos de idade, Swami deu início ao

como o processo de misturar, experimentamos a

Seu programa Educare, ao nos ensinar Seu primeiro

divindade que a tudo permeia. Esta é a verdadeira

bhajan: Manasa Bhajare Guru Charanam, Dustara

sabedoria que nos habilita a reconhecer a unidade

Bhava Sagara Taranam (Ó mente, agarre-se aos pés

de toda a criação.

do Senhor; Ele os levará através do oceano de

− Sathya Sai Baba, 20 de novembro de 2001

Samsara e os libertará do ciclo de nascimentos e
mortes). Ele deu Sua segunda mensagem de Educare

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba é o mestre

na canção que compôs na casa de Karanam

universal. Sua vida é Sua mensagem e Sua

Subbamma: Sathya Dharmamu Santhi Premalatho

mensagem é amor. Esta mensagem de amor

Nee Nitya Jivana Yatra Saginchu. (Ó homem, trilhe

transcende todas as barreiras de nacionalidade,

a jornada diária da vida com verdade, retidão, paz e

religião, etnia, cultura, tempo e espaço. Em Seu

amor). Esta canção em télugo tem nove versos que

infinito amor e compaixão, Ele ofertou o programa

resumem a essência do Vedanta e a mensagem da

de Educação Sathya Sai a toda a humanidade. A

Educação em Valores Humanos de Sri Sathya Sai.

quintessência dos ensinamentos de Baba está contida

Os cinco valores humanos, que constituem a

nos cinco valores humanos fundamentais, inatos em

base de todos os projetos de serviço humanitário da

todo ser humano - sathya (Verdade), dharma

Divina Missão de Sri Sathya Sai Baba, tocaram

(Retidão), santhi (Paz), prema (Amor) e ahimsa

corações e transformaram milhões de vidas. Baseado

(Não violência). A correnteza subterrânea que

nesta filosofia, Baba deu início a instituições

conduz todos esses valores é o Amor. Amor em

médicas onde os Cuidados Ideais de Saúde Sathya

pensamentos e palavras é verdade, amor em ação é

Sai

são

oferecidos

aos

necessitados.

Aqui,
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profissionais de saúde prestam atendimento gratuito,

chama da Educação Sathya Sai em Valores

atencioso, abrangente e moderno, com amor e

Humanos. Ele também destacou que esses estudantes

compaixão. Swami também deu início a muitos

são a esperança para toda a humanidade e cidadãos

projetos de serviço humanitário que incluíram o

exemplares para o mundo.

fornecimento de água potável, alimentação, abrigo e
vestimenta a milhões, em várias partes do mundo.

Essa abordagem está de acordo com os
ensinamentos da Mundaka Upanishad, que convida
o

Instituições de Ensino Sathya Sai – Universidade

indivíduo

(conhecimento

a

aprender
material)

tanto

Apara

Vidya

quanto

Para

Vidya

Bhagavan Baba fundou instituições de

(educação espiritual), pois a educação completa é

ensino que oferecem educação desde a escola

uma combinação de conhecimento material e

primária até o doutorado, nas quais a ênfase não está

educação espiritual – assim como as duas asas de um

só na excelência acadêmica, mas também na pureza

pássaro. O Senhor Krishna diz na Bhagavadgita:

de caráter. Baba insiste em dizer que a educação é

Adhyatma Vidya Vidyanam – de todos os tipos de

para a vida, em vez de servir apenas como meio de

conhecimento, Eu sou o supremo conhecimento do

sustento. Ele diz: “A essência da educação é a

Ser. As escrituras proclamam: Sa Vidya Ya

concentração, a conclusão da educação é o caráter, o

Vimuktaye – a verdadeira educação é aquela que

propósito da educação é servir à humanidade e a

libera. O aspecto espiritual da educação é, então,

meta da educação é reconhecer a própria divindade

muito importante. Inspiradas pelos programas

inata”.

educativos de Sri Sathya Sai na Índia, as
Muitas instituições de ensino Sathya Sai

Organizações Sathya Sai da Índia e de todo o mundo

foram fundadas e guiadas por Bhagavan. A primeira

vêm disseminando a Mensagem de Swami sobre

faculdade criada por Swami foi o Colégio para

educação através dos Institutos Sathya Sai de

Mulheres de Anantapur em 1968, seguido por muitas

Educação (ISSE), dos programas de Educação

outras instituições em Brindavan e em Prasanthi

Sathya Sai em Valores Humanos (ESSVH), Escolas

Nilayam. Essas instituições são brilhantes exemplos

Sathya Sai e Programas de Educação Espiritual Sai

de educação integral – uma combinação de educação

(EES).

secular e espiritual.
Em Seu Discurso de Formatura, em 22 de

Escolas Sathya Sai

novembro de 2006, o então Presidente da Índia, Dr.

Existem 44 Escolas Sathya Sai espalhadas

Abdul Kalam, mencionou que há milhões de

pelo mundo, além de uma centena na Índia. Nelas,

graduados em milhares de universidades por todo o

do mesmo jeito que na Universidade Sathya Sai

mundo. No entanto, as poucas centenas de

fundada e mantida por Bhagavan, a ênfase está na

estudantes que estão se formando na Universidade

educação integral, tanto para excelência acadêmica

de Sri Sathya Sai são os faróis, os portadores da

quanto para formar cidadãos exemplares, capazes de
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servir às suas comunidades e à sociedade. Essas

Uthiru, Nairóbi, recebeu comendas do Ministério da

Escolas Sathya Sai têm apresentado um desempenho

Educação em 2017 e 2018, por manter consistência

excelente e vêm sendo reconhecidas tanto pela

no nível elevado de aprendizado de seus estudantes.

comunidade

autoridades

Nessas escolas a ênfase está em incorporar

governamentais. Por exemplo, a Escola Sathya Sai

ensinamentos de Swami sobre como viver de forma

do Canadá, que oferece excelente educação baseada

exemplar, através de serviço amoroso e dedicado à

em valores, foi reconhecida por muitos anos, pelo

comunidade, em adição às conquistas acadêmicas.

local

quanto

por

Instituto Fraser, como uma das melhores escolas da
província de Ontario, Canadá.

Institutos Sathya Sai de Educação (ISSE)
Existem 31 ISSE oferecendo educação
baseada em valores a vários segmentos da sociedade
e treinando professores. O ISSE da Tailândia já
treinou cerca de cinquenta mil professores. Esses
institutos
treinamento

desempenham
de

importante

educadores

e

papel

no

autoridades

governamentais. Por exemplo, o Governo de El
Escola Sathya Sai, Canadá.

Salvador e de outros países tem convidado os ISSE
para treinar seus professores e outros profissionais,
com o objetivo de integrar valores humanos em suas
vidas pessoais e profissionais.

Escola Sathya Sai, Brasil.
Instituto Sri Sathya Sai de Educação, Porto Rico.
Do mesmo modo, Escolas Sathya Sai na
América Latina e África têm sido reconhecidas pelas

Programa Sathya Sai de Educação em Valores

comunidades onde estão e pelos governos. Em 2019,

Humanos (PSSEVH)

a Escola Sathya Sai do Zâmbia ganhou o Prêmio

Os programas SSEVH são ministrados em

Nacional de Ortografia, tanto no nível Primário

salas de aula, em comunidades, locais de trabalho e

quanto no Secundário. A Escola Sathya Sai de

em escolas e faculdades, influenciando vidas de
16

pessoas em todas as áreas de atuação: jurídica,
educativa,

saúde,

militar,

policial,

Bal Vikas (Educação Espiritual Sai)

científica,

Swami nos convida a iniciar a prática desses

comercial, empresarial e política – para citar alguns

valores humanos desde cedo em nossas vidas e

exemplos. Como Swami disse, com muita beleza:

seguir adiante com perseverança e paciência até que

“Política sem princípios, educação sem caráter,

nos conscientizemos de nossa divindade inata. Para

ciência sem humanidade e comércio sem moralidade

este fim, Bhagavan deu início ao movimento Bal

não apenas são inúteis como são positivamente

Vikas em 1969. Subsequentemente, ele se tornou

perigosos.”

uma parte importante da Organização Sathya Sai,

Esses programas também são bem recebidos

atendendo ao Seu divino comando. Swami deu

em países como Taiwan, China e Cazaquistão, onde

enorme importância ao movimento Bal Vikas e disse

universidades

responderam

que o próprio nome implica no florescimento da

positivamente aos PSSEVH. Eu tive a boa sorte de

excelência humana. Este movimento, que se

me

e

espalhou pelo mundo todo, é conhecido atualmente

administradores em San Luis Potosi, México, os

como Educação Espiritual Sai (EES) fora da Índia.

quais mostraram um grande interesse na ESSVH.

Embora o nome tenha mudado, a meta original é a

Em todo o mundo, há mais de 300 projetos, com

busca da verdade conforme o Senhor Sai ensinou e

mais de 2000 professores de ESSVH, beneficiando

permanece inalterada.

dirigir

e

a

cerca

governos

de

mil

educadores

mais de 100 mil pessoas.

Nas últimas cinco décadas, o movimento

Swami enfatizou que a Educação em

EES, na Índia e em muitos outros países, tem

Valores Humanos – EVH é 3HV (3 valores “H”),

transformado o caráter das crianças, tornando-as

consistindo na união entre a Cabeça, o Coração e a

cidadãos exemplares e líderes nobres, promovendo

Mão (3H= Head, Heart, Hand em inglês). É possuir

assim a unidade, paz e harmonia global. Pais,

a cabeça de Adi Sankara (sabedoria), o coração do

professores e estudantes dedicados desempenham

Buda (amor e compaixão) e as mãos de Janaka

um

(serviço altruísta).

Organização Internacional Sathya Sai, à qual Ele

papel

fundamental

neste

movimento.

A

emprestou Seu sagrado nome, serve à humanidade
em cerca de 120 países e tem mais de 1800 Centros e
Grupos Sathya Sai. Os membros estudam e praticam
os ensinamentos de Sathya Sai sobre valores
humanos e muitos Centros Sathya Sai em todo o
mundo possuem programas ativos de EES.
Todos os programas de Educação Sathya Sai
Programa de Educação em Valores Humanos

envolvem a participação ativa do estudante ideal, do

Sathya Sai, Cazaquistão.
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professor ideal e dos pais ideais – os três pilares de

limitam a explicar, mas não praticam o que ensinam;

todos os programas educativos.

e há os professores que inspiram os estudantes por
suas vidas exemplares. Swami espera que todos os
professores sejam modelos na prática dos valores

Professor Ideal
Há um laço de amor puro entre professores e

humanos. Somos afortunados por ter Bhagavan Baba

alunos. Os estudantes podem conquistar o coração

em Pessoa como nosso Divino Mestre Universal,

de qualquer professor e este pode cativar o coração

que nos guia a cada passo na direção da

dos alunos. Se você quer ser amado precisa amar os

Autorrealização, que é a meta final da educação e da

demais em primeiro lugar.

própria vida.

– Sathya Sai Baba, 21 de novembro de 2001
Baba insiste em que o papel do professor é

Pais Ideais

muito importante, já que um único mau professor

Tudo que os pais disserem aos seus filhos para

pode estragar milhares de estudantes, ao passo que

fazer, devem eles fazer o mesmo. Só então seus

um mau estudante só pode fazer mal a si mesmo.

filhos serão bons.

grande

– Sathya Sai Baba, 21 de julho de 2008

reservatório de água e os estudantes, a torneiras

A maioria dos alunos de EES passa uma ou

ligadas a ele. Se esse tanque estiver cheio de água

duas horas apenas em sala de aula, enquanto passam

pura, cada torneira entregará água pura. Porém, se

muitas horas em casa. Por isso é importante que os

estiver cheio de água suja, as torneiras só entregarão

pais apoiem, incentivem e reiterem os valores

água suja. Do mesmo modo, se o professor estiver

humanos aprendidos em classe, quando seus filhos

cheio de amor e compaixão, os estudantes também

estiverem em casa. Os pais devem também apoiar

exibirão essas qualidades; do contrário, se o

ativamente

professor estiver repleto de qualidades negativas,

comparecimento e suas contribuições. É digno de

seus estudantes também as exibirão. Sendo assim, é

nota que Bhagavan começou o movimento Bal

importante que os professores possuam um caráter

Vikas nas casas de devotos. Swami diz que a mãe é

nobre e exemplar. Ele diz que um professor ideal

o primeiro professor e, em Seus Divinos Discursos,

ensina com amor, apenas pelo amor. Seguindo Seu

Swami sempre fala sobre as mães do Senhor Rama,

exemplo, professores das Escolas Sathya Sai têm

de Shivaji, Ghandiji e da Sua própria mãe. Todas

inspirado muitos alunos com seu amor e dedicação.

elas foram mães ideais, que deram ao mundo líderes

Swami

compara

O

o

professor

professor

deve

ser

a

um

exemplo

dos

ensinamentos de Swami. Ele diz que há três tipos de

os programas de EES

com

seu

exemplares e nobres filhos, que inspiraram milhões
de pessoas.

professor: aquele que reclama, o que explica e o que
inspira. Há professores que reclamam dos estudantes

Estudante Ideal

e das instalações; em seguida, temos aqueles que se
18

Os pais lhes deram a vida. São os responsáveis pelo

adequada por parte de pais e mestres, no tocante ao

seu nascimento. Então, devem amá-los de todo o

uso adequado de dispositivos eletrônicos. Bhagavan

coração, sob todas as circunstâncias. Vocês

dá ênfase ao “limite aos desejos” como prática

precisam reconhecer a verdade de que, em primeiro

espiritual. Em lugar de satisfazer os sentidos

lugar, sua mãe é Deus e, depois, seu pai também o

voltados para fora e os prazeres materiais, Baba quer

é; e eles os protegem constantemente. De que

que os estudantes se voltem para dentro de si. Em

servem suas conquistas na vida se esquecem das

vez de navegar na Internet, Ele nos aconselha a nos

próprias personificações da divindade (que são seu

conectar com a “Innernet” – o caminho interior e

pai e sua mãe) que estão bem diante de vocês?
– Sathya Sai Baba, 13 de agosto de 2006
O terceiro aspecto importante da educação é

santificar nossas faculdades mentais.
Bhagavan encoraja os alunos e membros de
Suas instituições de ensino,

e membros da

o papel do estudante. Bhagavan diz que a educação

Organização Sathya Sai, a participar ativamente do

confere humildade e o Senhor derrama Sua graça

serviço altruísta aos necessitados, a fim de que se

sobre os humildes. Pais e professores devem ensinar

tornem bons cidadãos e alcancem pureza em todos

os estudantes a viver de forma simples, com

os aspectos. Por esta razão, as atividades de serviço

humildade, e enfatizar a prática das lições que

devem merecer a devida atenção da Educação

aprenderam em classe. Swami insiste em que se fale

Sathya Sai.

de forma suave e doce e se observe silêncio como
uma prática espiritual – já que a voz de Deus só pode

Educare – Caminho para a Felicidade

ser ouvida na profundidade do silêncio. Ele exorta os

O homem não consegue ser feliz por que

estudantes a tratar seus pais e mestres com amor e

está aprisionado pela busca de objetivos materiais e

respeito. Em consonância com isto, a OISS deu

desfrutes para os sentidos. Todos nós estamos presos

início ao programa Honrar Nossos Pais Diariamente

nesta rede mundial: riqueza, riqueza, riqueza (www:

(em inglês: Honour Our Parents Everyday = H.O.P.E

wealth, wealth, wealth – em inglês). Para escapar

– que também significa “esperança”); programa que

desta escravidão causadora de sofrimento e dor,

vem sendo implementado em vários países por todo

Swami nos mostrou a saída, que também é www

o mundo.

(work, worship, wisdom): trabalho, adoração e

É de conhecimento geral que os estudantes

sabedoria.

Trabalho

é

Karma

Yoga

(serviço

de hoje em dia estão viciados em dispositivos

altruísta), adoração é Bhakti Yoga (caminho do

eletrônicos, jogos e engenhocas, desperdiçando

amor) e sabedoria é Jñana Yoga (caminho da

tempo e energia valiosos. Este abuso digital se

autoinvestigação). O nome SAI conota essas três

tornou um dos maiores obstáculos ao progresso

yogas: S para Serviço (Karma Yoga), A como

espiritual de crianças e adolescentes. Crianças e

Adoração (Bhakti Yoga) e I como Iluminação (Jñana

jovens

Yoga). A Organização Internacional Sathya Sai, que

precisam

de

orientação

e

supervisão
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tem Seu sagrado nome, integra esses três caminhos

ESPECIAL

através das áreas de serviço, devoção e educação,

O CAMINHO DOS VALORES HUMANOS: O

para a elevação da humanidade.
Bhagavan

Sri

Sathya

ÚNICO DIVISOR DE ÁGUAS
Sai

Baba

tem

Nimish Pandya

enfatizado que a educação deveria nos levar a
reconhecer nossa divindade inata e experimentar

O caminho dos valores humanos desbravado

felicidade. A Taittiriya Upanishad nos conta um belo

por Bhagavan Sri Sathya Sai Baba é a resposta a

incidente, no Capítulo Bhriguvalli, em que Bhrigu, o

todas as questões que o mundo moderno enfrenta

discípulo, procura seu Guru, Varuna, para saber

hoje. Abrange todas as esferas da vida humana e é a

como alcançar o mais elevado conhecimento e

essência de todo o espectro de dimensões sociais,

felicidade. O Guru o instrui a estudar intensamente e

culturais, econômicas, políticas e pessoais da

executar austeridades. Ele pratica essas lições

melhoria humana.

fielmente, mas falha repetidamente, detendo-se em
vários níveis - no Annamaya Kosha (envoltório
corporal); no Pranamaya Kosha (envoltório da
energia vital); no Manomaya Kosha (envoltório
mental); no Vijnamaya Kosha (envoltório do
intelecto). Finalmente, após esforços intensos, ele
reconhece o Anandamaya Kosha (o envoltório da
bem-aventurança). Tendo alcançado este nível, ele
se fundiu com a verdade final que constitui a meta
da vida humana – a Autorrealização. Swami diz que
todos nós somos Amrutaysa Putraha (filhos da
imortalidade) e somos merecedores desse título
supremo.
Eu oro a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba para
que nos abençoe com determinação, discernimento e
dedicação, a fim de que possamos seguir Seus
ensinamentos sobre educação e sigamos em frente

O Homem é a Criação Suprema do Universo
Repetidamente, Bhagavan tem focado a

até alcançar o summum bonum da vida.
– O autor, Dr. Narendranath Reddy, é o

atenção da humanidade sobre o ponto que está

Presidente da Organização Internacional Sathya

escapando à atenção: que o estudo adequado da

Sai.

humanidade é o próprio homem. A compreensão
básica do próprio ser humano é importante. Durante
20

um período de tempo, nós nos desacostumamos

Os Cinco Valores Primordiais – Amor,

desse foco e tornamos todos os aspectos da vida

Verdade, Retidão, Paz e Não violência – enfatizados

humana mais importantes do que o próprio ser

por Swami são o núcleo de cada ser humano e estão

humano. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba instou o

além de todas as considerações de casta, cor, credo,

homem a corrigir sua própria percepção quando Ele

religião, linguagem ou fronteiras geográficas. Na

disse que a verdadeira base da compreensão de um

verdade, um ser humano desprovido desses valores

ser humano deve ser com base em que “Eu sou e,

não é um ser humano de modo algum. A energia que

portanto, Eu penso”, contra a base errônea de “Eu

sustenta toda a criação é o valor do Amor. Ele é o

penso e, portanto, eu sou”.

núcleo da existência de cada ser humano também.

O ser humano é a principal criação do

Quando ele se manifesta a partir de dentro como

universo e um amálgama das três dimensões, ou

pensamento, é o valor humano da Verdade. Quando

seja, o corpo, a mente e o espírito, e não apenas o

esse amor de dentro, que é expresso como verdade, é

corpo e a mente, como é a percepção errônea

colocado em ação, ele é a Retidão. Quando esta

comum. Se você vê o homem da perspectiva

sequência é mantida, o homem experimenta a Paz.

religiosa ou se o vê da perspectiva científica, ele é

Assim, a paz é a consequência direta de tal ação

supremo. Em todas as religiões, o homem é

correta. O fato mais importante a perceber é que é a

percebido como um reflexo do Criador, por qualquer

energia do amor que energiza um determinado ser

nome que você possa denotar este Criador. Um

humano e, como tal, há um sentimento de

hindu se refere ao homem como “Divyatma”; no

“Unidade”, que então se manifestará como o valor

Islã, o homem é chamado de “Noore Khuda”, mais

da Não violência. A grandeza do homem emerge

uma vez, como um reflexo do poder supremo. O

quando esses valores humanos se manifestam na sua

Cristianismo também se refere ao homem como

vida diária, na forma da unidade de pensamento,

sendo uno com Deus. Assim, em todas as religiões, o

palavra e ação. Esta unidade é realmente definida

homem é a imagem de Deus. O hindu é exortado a

como caráter em um ser humano, que hoje é a

viver uma vida de domínio sobre seus sentidos e a

necessidade da hora.

perceber sua divindade inerente através da libertação

O mundo hoje está nas garras da crise de

(moksha). O muçulmano tem que viver sua vida de

caráter. Há uma completa falta de unidade de

forma condizente com o dia do Julgamento, e o

pensamento, palavra e ação em todos os aspectos da

mesmo faz o cristão. Assim, o nascimento humano e

vida humana, seja na vida pessoal, na vida familiar,

os objetivos humanos devem ser compreendidos

na vida social, nos assuntos financeiros ou na arena

corretamente.

política. A pior perspectiva é que essa compreensão
holística está completamente ausente na esfera

A Grandeza do Homem Emerge dos Valores

educacional. A educação nunca deve ser para se

Humanos

ganhar a vida, mas para a própria vida.
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O homem hoje é conduzido completamente

alcançado através da educação. Ele insistiu que a

por seus sentidos e, assim, em vez de a mente

educação nos valores humanos deve permear de

humana ser um instrumento eficaz do seu arbítrio,

forma integrada o conhecimento de todas as

ela se transformou no mestre que conduz o ser

dimensões da vida humana e deve começar bem nos

humano indiscriminadamente para a avidez, a raiva,

primeiros anos de escolaridade. As crianças, na

a inveja, o egoísmo, a luxúria etc. A necessidade da

idade impressionável da escolaridade, devem ser

hora para o homem é aprender que ele deve dominar

apresentadas à experiência do poder interior. As

a mente e se tornar seu mentor. O homem esqueceu a

crianças devem ser informadas do poder dos

arte da discriminação positiva antes que a mente

pensamentos e das suas ações e resultados

instigue e as mãos ajam. Esta discriminação decorre

consequentes. O desenvolvimento da criança deve

do núcleo da consciência humana, que é a energia do

atender a todas as três dimensões do corpo, mente e

amor inerente ao homem, quando todas as ações são

espírito. A capacidade de desenvolver pensamentos

testadas na pedra de toque dos valores humanos e da

positivos e negar os pensamentos negativos deve ser

unicidade de todos os seres. O homem de hoje não

cultivada nos primeiros anos na escola.

conhece a verdadeira arte de viver a vida, onde ele

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba estabeleceu

pode vencer a guerra constante da mente e a voz

uma pedagogia das cinco técnicas de ensino, de

interior da consciência. Este deveria ter sido o

Meditação ou o Sentar em Silêncio, Orações, Canto

principal objetivo da educação.

em Grupo, Contar histórias e Atividades em grupo,
como a base da educação de valores. A Oração e a

A Pedagogia do Sistema Educacional Formal e

Meditação ajudariam a criança a se conectar ao seu

Não Formal de Swami

núcleo interno de energia e aprender a utilizá-la,

As Nações Unidas, cujo objetivo supremo

além de desenvolver sua concentração e poder de

era a paz no mundo, começou bem com a

memória e entender a natureza de sua mente, durante

identificação de que a paz poderia ser alcançada

um período de uma década na escola. O canto em

através

conforme

grupo desenvolveria o senso de unidade e unicidade

estabelecido em seu estatuto. Isso deu um grande

e também traria pensamentos elevados. Contar

estalo quando Bhagavan Sri Sathya Sai Baba deu a

histórias ajudaria a enraizar pensamentos nobres na

mensagem dos valores humanos como a base do

mente e trazer a consciência de histórias de sucesso

sistema educacional. Ele declarou que a finalidade

de estilos de vida baseados em valores. As atividades

da educação deve ser o caráter.

em grupo ajudariam a reforçar a crença nos valores,

da

educação

nas

escolas,

Ele elucidou que o ser humano é um reflexo

experimentando-os em ação. Assim, a criança, no

da divindade e o principal propósito da vida é

tempo em que ela passa na escola, deve ser treinada

perceber essa divindade inerente e a unicidade de

para fazer uma pausa antes de cada ação e tomar

toda a criação. Ele declarou que isto devia ser

proteção da consciência interior. A isto Bhagavan
22

chamou de 3VH ou os valores da unidade da
Cabeça, do Coração e das Mãos1.

Conhecimento sem sabedoria, erudição sem
determinação, música sem melodia, aprendizagem

Somos gratos a Bhagavan pelo dom deste

sem humildade, uma sociedade sem disciplina,

caminho inestimável. Todas as atividades da Missão

amizade sem gratidão, fala sem verdade, tudo isso é

Sathya Sai são direcionadas a ajudar a humanidade a

totalmente inútil. Assim, todos devem procurar

alcançar essa experiência de perceber sua divindade

seguir o caminho correto.

inerente e manifestar os valores humanos na vida

- Baba

diária. Todas as instituições Sri Sathya Sai, das
escolas formais às faculdades, são os mais notáveis
exemplos de instituições que seguem este princípio
de valores humanos. No padrão de educação não
formal de Sri Sathya Sai, Bal Vikas, os valores
humanos também são o núcleo. Nas últimas décadas,
milhões de estudantes passaram por todo esse
sistema de educação formal e não formal. Eles estão
bem colocados em diferentes esferas da vida e estão
ocasionando

mudanças

que

são

imensamente

necessárias para trazer paz e felicidade no mundo.
Toda a Organização Sri Sathya Sai no mundo
trabalha no lema de transformar a si mesmo para
transformar o mundo. Há esperança porque há o
nosso Mestre, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.
– Um eminente advogado por profissão, o autor
Sri Nimish Pandya é o Presidente da Organização
de Seva Sri Sathya Sai de toda a Índia.

Estudantes! Meninos e Meninas! Juntamente com a
educação acadêmica vocês tem que adquirir
sabedoria e um senso de certo e errado.

1

Aqui Bhagavan faz uma associação com os 3 H’s,
utilizando as palavras em inglês, que começam com a
letra “h”: head (cabeça, no sentido da mente), heart
(coração) e hand (mão, no sentido de ações). Talvez em
português pudéssemos nos referir a estes como os 3 C’s:
cabeça, coração e corpo.
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conteúdo sob o novo sistema se desviam do que a

EDUCAÇÃO PARA PROMOVER VALORES

sociedade exige para a felicidade sustentável e o

HUMANOS

bem-estar. Para entrar nas questões básicas em
alguma

Prof. Vishwanath Pandit

profundidade,

é

aconselhável

ver

seletivamente as seguintes mudanças amplas: a)
Educação significa ampliar o coração e desenvolver

Tendência a se concentrar no interesse próprio, às

controle sobre os sentidos. Isso deve fazer a pessoa

vezes negligenciando os outros, até mesmo os

procurar promover o bem do mundo. Uma educação

membros próximos da família. b) Dependência

desprovida disso é inútil.

crescente uns dos outros, resultante do surgimento

- Bhagavan Baba

de novos sistemas econômicos e sociais. Vamos
examinar estas perspectivas.

Introdução
Os últimos séculos têm sido notáveis em

O Proeminente Autoperfil

termos de realizações humanas em uma grande

Os desenvolvimentos básicos relevantes no

variedade de maneiras. A primeira coisa que vem ao

contexto atual são os seguintes. Alguma medida de

pensamento é o notável aumento e variedade de

desigualdade de renda e riqueza entre as famílias em

produção, como resultado das conquistas em ciência

qualquer sociedade é natural e inevitável. No

e tecnologia. Embora seu impacto inicial fosse

entanto, a desigualdade excessiva e crescente dentro

desastroso para muitos, eventualmente a situação

de uma sociedade é de fato o resultado da exploração

melhorou, embora com variações consideráveis

causada pela ganância. No mundo moderno, a

através do mundo e até mesmo dentro de cada país.

tomada de decisão em todos os níveis é raramente

Da mesma forma, a revolução industrial mudou

baseada na necessidade, pois segue um quadro

substancialmente o padrão de vida na sociedade e,

baseado no processo mental egoísta. Como um

eventualmente, os paradigmas que regem atitudes

exemplo, é comum atualmente ver as pessoas

relevantes para os indivíduos e, mais ainda, para a

comprando mais artigos e artigos caros como carros

sociedade como tal.

e casas frequentemente não porque estes são

Do nosso ponto de vista, essas mudanças

necessários, porém, mais porque estes os ajudam a

resultaram na adoção de um novo estilo de educação

ostentar a prosperidade material. O sentimento

em quase todos os seus aspectos. Embora isso tenha

subjacente é baseado no chamado ditado: “A

sido benéfico em muitos aspectos, também levou a

ganância é mais forte do que a necessidade”. Neste

várias mudanças institucionais que se desviam de

contexto, é instrutivo recordar o seguinte conselho

muitas

admiráveis,

de Bhagavan: a vida moderna, ou o que você chama

particularmente as da Índia. Hoje, o custo da

de "modernidade", não é o mais recente estilo de

educação, o acesso a ela e seu próprio propósito e

vida. A modernidade reside em colocar um limite

tradições

antigas

e
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máximo em nossos desejos. O controle dos próprios

identidade universal. Porém, essa percepção final

desejos é a modernidade e não levar uma vida de

não é fácil para a maioria de nós entender e assim

desejos ilimitados.

seguir. Isto é realmente assim porque é necessário

O novo padrão de vida não é desejável
principalmente porque, ao longo do tempo, as

aceitar isso antes que se possa fazer esforços sérios
para internalizar esta fé subjacente.

mudanças no padrão e volume de produção não

A questão básica é que é necessário aceitar

levaram a uma maior taxa de emprego e bem-estar.

os valores humanos em profundidade, como a

Pode não ser errado mencionar que, em todas as

característica mais vital da vida humana, antes que

partes do mundo, hoje, o padrão de produção é

se possa prosseguir. Por esta razão, é útil nos

socialmente

desviarmos

um

desperdício

e

moralmente

um

pouco

e

esclarecer

questões

indesejável. É evidente que, embora um sistema

relevantes da seguinte forma: no início, é preciso

democrático seja desejável, ele não fornece nenhuma

dizer que o termo "Valores Humanos" deve ter um

garantia de direito no que diz respeito às questões

significado mais profundo, universal e substantivo.

morais. Na verdade, todos seriam mais bem

A palavra "Humano" precisa de alguma explicação.

motivados por considerações morais.

O elemento básico aqui é que uma vida humana é
alcançada após uma longa sequência de vidas de
menor ordem, apenas no caso de a pessoa merecê-la.

Busca por Soluções
Vamos agora voltar-nos para a parte mais

Isto é assim em cada estágio da existência e tem

difícil deste problema. Como esperado, isso se refere

claramente que ser tomado como uma conquista,

à busca da solução. No entanto, no presente caso, é

uma vez que fornece a base para um maior progresso

ainda mais difícil do que o habitual, porque precisa

em direção à perfeição.

que nós lidemos com a autoidentidade final que

É igualmente importante salientar que,

passa por todas as nossas percepções físicas e

quando consideramos "Valores", estes não se

psíquicas normais. Para começar, é comum pensar

relacionam apenas com os nossos pensamentos e

em si mesmo como vinculado por identidades

ações que normalmente se destinam a ser de

decorrentes de instituições sociais, castas e religiões.

preocupação apenas para com os outros seres

No entanto, isso não pode levar uma pessoa longe o

humanos. Por outro lado, os valores neste contexto

suficiente.

dizem respeito à forma como vemos nossos

Embora a correta percepção, em última

pensamentos e ações afetando a total criação. Pode

análise, não seja fácil de explicar ou entender, é

ser bastante natural notar que o tempo cobre

preciso

e

passado, presente e futuro com igual significado.

compromisso. Indo finalmente muito além desta

Note-se que a maioria de nós está susceptível a ficar

configuração, uma pessoa, na verdade, tem que se

significativamente aquém dos ideais percebidos. No

ver como uma entidade espiritual com uma

entanto, é significativo que nós estejamos, em todos

seguir

o

caminho

com

paciência
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os nossos esforços físicos e mentais, o tempo todo

que se tornou famosa como Prasanthi Nilayam foi

mantendo essas tendências como ideais na nossa

escolhida por Ele como o lugar de Sua encarnação e,

frente. Estes são objetivos a serem alcançados, muito

eventualmente, escolhida como o lugar a partir de

embora se possa, na maioria das vezes, ficar aquém

onde realizar a Missão Divina nesta encarnação.

de alcançá-los.
Os Preciosos Ensinamentos
Observemos as seguintes questões que

O Divino Sankalpa
Com base nas opiniões expressas até agora –

precisam ser seguidas da forma mais clara possível.

que se note que o objetivo subjacente é dar um

Primeiro, o propósito é desenvolver e

significado mais profundo e inclusivo dos Valores

articular

os

ensinamentos

Humanos do que é normalmente feito – vamos

profundidade, de modo a beneficiar aqueles com

avançar mais da seguinte forma.

uma

compreensão

mais

divinos

profunda

em

e

maior

fé

na

Era após era, Deus encarnou e tomou uma

espiritualidade além da crença religiosa tradicional

forma reconhecível, de modo a guiar a humanidade

em Deus. Sob a configuração contemporânea, isso

para garantir que ela perceba sua origem divina e

inclui não apenas cientistas sociais, mas também

siga um caminho saturado com os mais altos

psicólogos, biólogos, físicos, matemáticos e muitos

princípios da espiritualidade. A intervenção divina

outros

muitas vezes foi consideravelmente além dos

espiritualidade como um tipo de fé cega ou,

sistemas

convencionalmente, a considerariam como um modo

predominantes,

incluindo

máximas

religiosas de rotina para nos transformar. Nesta

que

normalmente

descartariam

a

do chamado comportamento irracional.

época atual, tipicamente referida como Kali Yuga,

Neste cenário, o universo tem que ser aceito

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba advertiu os devotos

como visto e descrito pelos cientistas em diferentes

sobre o fato de que qualquer religião adotada deve

categorias. Enquanto muitos renomados entre eles

ser seguida estritamente porque cada uma delas

sentem que o que era conhecido e de alguma forma

levará a pessoa à percepção de Deus.

verificável não era toda a verdade, eles não foram

Em Sua encarnação na Kali Yuga, Bhagavan

fundo o suficiente em sua investigação. Questões

implementou Sua Missão de uma forma sem

importantes relacionadas ao comportamento moral e

precedentes,

ético

lidando

com

seres

humanos

de

têm

sido

muitas vezes tratadas

como

maneiras diferentes, mas de maneiras apropriadas

desejáveis, mas não emanam das questões mais

como indivíduos, como comunidades, como grupos

profundas

religiosos ou como grupos de diferentes nações, cada

existência.

da

espiritualidade

como

base

da

um deles com sua história e tradição. O que os unia

A metodologia de tratamento relacionada a

raramente era qualquer coisa além do que sua busca

questões de comportamento econômico e, mais

pela divindade. A pequena e desconhecida aldeia

amplamente, social baseou-se até recentemente
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numa presunção inquestionável de que todos são

Discursos

motivados por puro interesse próprio, compreendido

adequadamente

de forma estreita, sem lugar para a perspectiva moral

traduzidos para o benefício dos devotos. Além disso,

e ética. Pode-se notar que mesmo algumas

a condição material de alguns desses documentos

discussões sobre o bem-estar não escaparam desta

valiosos não é de forma alguma satisfatória, de modo

armadilha. Felizmente, o processo de pensamento

que,

mudou recentemente para a perspectiva correta. No

substantivas, acabaremos por perder este precioso

entanto, embora tenha havido alguma melhoria nos

tesouro das escrituras divinas. Neste contexto, é

últimos anos, não está nem perto de uma percepção

tentador lembrar aos leitores o conselho de um

adequadamente

pensador universal, séculos atrás, que vai a seguir:

ampla

dos

esforços

humanos.

a

feitos

menos

por

Ele,

que

compreendidos

que

sejam

e

não

foram

devidamente

tomadas

medidas

Assim, por razões compreensíveis, o título das

Os educadores devem elaborar os mais simples e os

tarefas que nos avizinham enfatiza claramente o

mais eficazes métodos para conduzir as mentes para

papel vital dos "Valores Humanos".

a luz. Não para implantar a visão na mente, porque

Em segundo lugar, após o que tem sido

ela já tem essa capacidade, mas para corrigir a sua

observado até agora, um aspecto importante do

orientação, porque não está direcionada ao

modus operandi exigirá chegar a um corpo maior de

caminho certo.

grupos acadêmicos comprometidos em todo o

- Platão, "República", 375

mundo. Isso terá que ser feito participando de
conferências, bem como aproveitando outros modos
de interação, de modo a envolver muitos dos
interessados em promover os valores humanos.

Esboçando a Missão
Vamos agora nos voltar, tão concisamente
quanto pudermos, para recapitular a Missão de

Um meio mais vital de promover uma

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, destinada a abranger

compreensão da espiritualidade como uma forma de

toda a humanidade e com base no que Ele

melhorar a si mesmo envolverá o início de um

considerava como verdadeira educação. Pode-se

processo de vida totalmente dedicado a este alvo.

precisar refletir que todas as religiões, sendo

Ambas as tarefas exigiriam um compromisso

baseadas na fé em Deus, são destinadas a ser rotas

importante e total dos devotos com uma profunda

diferentes para o mesmo destino. Foi fortemente

compreensão dos ensinamentos de Bhagavan e

enfatizado por Baba que devemos aderir estritamente

totalmente

esses

ao caminho escolhido. Ser capaz de fazer isso e

ensinamentos. Para isso, a fé básica tem que ser a de

ainda assim levar uma busca normal da vida material

que o Avatar tenha tomado a forma humana para o

foi assegurado ser possível para todos nós.

determinados

a

universalizar

benefício de todo o mundo.
Em

terceiro

lugar,

Escusado será mencionar que a verdadeira
há

uma

grande

educação foi vista como o caminho para os

quantidade de escritos por Bhagavan, bem como

problemas humanos. Baba, ao contrário de nós, no
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entanto, viu dois tipos de educação designados como

frequentemente discorrem sobre esses valores, mas

Educação para a Vida e Educação para Ganhar a

são vistos como praticantes infalíveis deles. Isto

Vida.

levou, em última análise, à criação dos programas de
Ambos são importantes, mas devem ser

devidamente integrados. O problema reside na

Bal Vikas em todo o país sob os auspícios da
Organização Sri Sathya Sai de Serviço.

medida em que a sociedade segue o último e quase

O Divino Sankalpa de colocar a humanidade

ignora o primeiro. Não é à toa que Swami quis

no caminho certo através de um caminho equilibrado

enfatizar os dois com prioridade para o primeiro. No

da educação foi finalmente realizado através da

entanto,

seguiu

criação de escolas e faculdades para atividades

agressivamente este último objetivo com o apoio de

acadêmicas sem compromisso para com os padrões

todos os tipos de agências. Embora a educação seja

acadêmicos. Sem entrar em detalhes, pode-se notar

normalmente destinada a dar algumas instruções

que uma faculdade maravilhosamente projetada para

sobre ética, isso é feito apenas em fases iniciais e

meninas foi criada em Anantapur, no final dos anos

não perseguido a sério. Bhagavan Baba, pelo

sessenta. Isso refletia claramente a percepção divina

contrário, criou um sistema de educação em que este

do papel vital das mulheres na promoção dos valores

componente da educação era vital, mas sem

humanos. Para promover o equilíbrio, uma excelente

comprometer

faculdade foi criada em Bangalore um ano depois.

a

educação

a

parte

predominante

material.

Um

sistema

educacional totalmente diferente teve que ser

Para coroar todas estas escolas e faculdades,

planejado. Só Deus encarnado poderia fazer isso, e

Baba estabeleceu o Instituto Sri Sathya Sai de

Ele fez isso.

Ensino Superior como o promotor de valores sem

Claramente, a educação tem que ser um

compromisso para com as realizações humanas

processo que se estende ao longo da vida, mas as

materiais. Esta alta instituição acadêmica marca uma

duas primeiras décadas e meia precisam ser

era totalmente nova no ensino superior em todo o

utilizadas para estabelecer a base forte destinada a

mundo.

estabelecer uma vida dotada de retidão. No sistema

programas acadêmicos de alto nível em todo o

projetado por Bhagavan, para nossa compreensão, há

mundo, há um compromisso total com o serviço

duas partes igualmente importantes para o sistema

social que é necessário em todos os lugares e em

total. A primeira implica que devemos aderir

todos os momentos. Eles nunca esquecem que

intransigentemente às cinco virtudes básicas que

Bhagavan repetidamente lhes disse em seu livro

consistem em: sathya (Verdade), dharma (Conduta

"Vidya Vahini":

correta), santhi (Paz), prema (Amor) e ahimsa (Não

Vidya é a refulgência que permeia a vida plena...

violência).

Lida com a Verdade e a Totalidade ...

A responsabilidade de cultivar os valores
nesta fase era dos pais, os quais não apenas

Enquanto

seus

ex-alunos

realizam

O princípio procurado por Vidya está além do
campo de sentidos.
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ESPECIAL
– Doutor (Ph.D.) em Economia pela Universidade

EDUCAÇÃO INTEGRAL NA UNIVERSIDADE

da Pensilvânia (EUA), o Prof. Vishwanath Pandit

DE SWAMI

atuou na Delhi School of Economics,

Peter Pruzan

Universidade de Delhi, por quatro décadas. De

Nunca deixei de me surpreender pelo dato

2008 a 2010, atuou como o 8º Vice-Chanceler do

de que, a partir de 1991, apenas dois anos após

Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai, em

minha primeira visita a Prasanthi Nilayam, eu tenha

Prasanthi Nilayam.

sido entusiasticamente integrado ao Instituto de
Ensino Superior Sri Sathya Sai (Universidade de
Swami). Expressei isso publicamente em meu
aniversário de 80 anos em 2016, quando a editora
científica internacional Springer publicou meu livro
mais recente “Metodologia de Pesquisa: Objetivos,
Práticas

e

Ética

da

Ciência”.

Na

seção

“Agradecimentos” do livro eu escrevi: “Reconheço
com humildade e gratidão a inspiração e a orientação
fornecidas por Bhagavan Sri Sathya Sai (19262011), Chanceler Fundador do Instituto de Ensino
Superior Sri Sathya Sai”. Estudantes de Doutorado
de todo o mundo agora leem sobre a Metodologia de
Pesquisa com base no ensino oferecido aos
estudantes da universidade baseada em valores que
Swami inaugurou 38 anos atrás para jovens
mulheres e homens.

Minha associação com a Universidade de Swami
como professor convidado honorário
Os

antropólogos

falam

em

‘tornar-se

nativos’ quando devem fornecer observações de um
grupo que desejam estudar, mas ao qual não
pertencem e cuja cultura pode ser estranha a eles.
Com isso, eles querem dizer que escolhem
conscientemente adotar o estilo de vida dos
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membros do grupo, para que sejam aceitos pelo

pré-doutorado

no

grupo, ao passo que mantêm sua objetividade /

Ministrei

neutralidade. A ideia é evitar os vieses que existem

administração

naturalmente entre os próprios membros e, ao

estudantes de ciências naturais (física, química,

mesmo tempo, poder observar e interagir com eles,

biociências...). A partir de 2015, apesar de ainda

algo que normalmente não estaria disponível para

contribuir como mentor, reduzi gradualmente minha

'forasteiros'. Eu acho que isso descreve minha

carga de trabalho. Eu estava chegando aos 80 anos e

situação na Universidade. Sou não-indiano, nascido

senti que havia necessidade de outros assumirem o

e criado nos EUA e moro na Dinamarca desde

curso.

esses
e

programa
cursos

da

para

economia,

Universidade.
estudantes

bem

como

de
para

meados da década de 1960. Tenho pele e cabelos

Essa estreita associação com a Universidade

brancos (o que resta deles!); Swami até se referiu a

certamente não era previsível. Tive uma educação

mim uma vez ao falar com alguns dos alunos como

ateísta nos Estados Unidos e uma carreira de

"barba branca". No entanto, embora eu claramente

sucesso, tanto nos EUA quanto mais tarde na

me destacasse dos membros regulares do corpo

Dinamarca, para a qual me mudei no início dos anos

docente,

professores,

1960. Meu sucesso nos negócios e na academia foi

administradores e alunos me aceitaram como um

mergulhado no pensamento científico racional. Ex-

"membro" da Universidade. Então, o que se segue

colegas na Dinamarca e membros da minha rede

são as observações de alguém de “fora” que foi

científica internacional frequentemente perguntavam

aceito como alguém de “dentro” - e, portanto, pode

sobre o Instituto de Ensino Superior Sri Sathya Sai:

fornecer reflexões sobre a Universidade que pessoas

por que eu, depois de me aposentar do meu cargo de

de “dentro” e de “fora” regulares não podem.

professor em 2003, em vez de “ir com calma”,

ao

longo

dos

anos,

Primeiro, são necessárias algumas breves

viajava para uma Índia distante e quente, e passava

informações. Juntamente com minha esposa, viajei

quase meio ano por ano ensinando e orientando

para a Índia quase 50 vezes, principalmente em

alunos? E por que eu gostava de morar em um

conexão com meu ensino como professor convidado

apartamento muito pequeno em um ashram, longe de

honorário na Universidade. A partir de 1991, dei

nossos filhos e netos, quando tinha condições de

regularmente algumas palestras para estudantes de

vida mais atraentes e confortáveis na Dinamarca?

MBA durante cada uma das minhas muitas visitas a

Nos primeiros anos após minha aposentadoria, tive

Prasanthi Nilayam. No entanto, meu envolvimento

uma resposta 'fácil', embora fosse difícil para meus

com a Universidade aumentou significativamente

colegas e amigos entender: a presença do professor

quando me aposentei na Copenhagen Business

dos professores, o reverenciado fundador Chanceler

School em 2003. A partir de então, ensinei

da Universidade, nosso amado Swami. Mas então,

Metodologia de Pesquisa para quase todos os alunos

depois que Swami deixou sua estrutura física, meus

que se matricularam em Mestrado em Filosofia ou

amigos e colegas foram ainda mais insistentes em
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sua pergunta sobre por que minha esposa e eu

bom, é preciso amar os alunos. Desde então, sem

retornaríamos depois que Swami não estivesse mais

ativamente buscar isso, desenvolvi amor por todos

presente fisicamente para nos guiar, motivar e

os meus alunos, tanto na Dinamarca quanto na Índia,

inspirar. A resposta que eu dei foi semelhante à que

e isso tem sido mais do que recíproco.

eu dei enquanto o Mestre dos professores ainda

Ao longo dos muitos anos que lecionei na

estava conosco fisicamente: ainda é a Sua presença,

Universidade de Sai Baba,

embora agora em um nível não físico. Mas é também

maravilhosas com os alunos. Eles são tão amorosos,

porque a Universidade que Ele estabeleceu e

tão devotados; foi pura alegria contribuir para o seu

projetou para englobar conhecimento formal e

desenvolvimento. Tenho certeza de que aprendi pelo

espiritual continua a fornecer motivação divina;

tempo com eles o quanto eles aprenderam comigo;

portanto

em certo sentido, somos professores uns dos outros.

eu

continuo

a

experimentar

um

tive experiências

relacionamento inspirador com a Universidade e
seus alunos, o que me permitiu servir e ensinar o que

Diferença acentuada na qualidade dos alunos da

aprendi.

Universidade de Swami
A breve anedota a seguir talvez possa

Swami provocou uma metamorfose - a

ilustrar o que quero dizer com esta última afirmação.

transformação de um racionalista estrito em um

Um dia, no início dos anos 90, um professor de

devoto que busca espiritualmente, ensinando em Sua

inglês na Universidade de Swami me perguntou se

Universidade, que teve a oportunidade de orientar o

eu amava meus alunos na Dinamarca. Pensei nisso

que Ele chamou de Sua propriedade mais preciosa,

por um breve momento e respondi que não os

Seus alunos.

amava. Naquela época, eu estava ministrando um

Ao longo dos anos, muitos dos meus ex-

curso exigente no programa "Filosofia e Economia"

alunos de Mestrado e Doutorado me perguntaram

que havia criado na Copenhagen Business School.

como eles se comparavam com os muitos alunos que

Eu tinha cerca de 100 alunos no meu curso; como eu

ensinei e guiei no Ocidente. Para um praticante

poderia amá-los quando alguns chegavam atrasados

reflexivo da ciência como eu, essa não é uma

às aulas e interrompiam meu discurso, e quando

pergunta tão direta quanto pode parecer. Existem

muitos não estavam suficientemente preparados,

muitos critérios que podemos escolher para avaliar

outros liam jornal, comiam sanduíche ou até

um aluno, não apenas as notas dos testes e outros

conversaram, o que perturbava a classe. Então "não",

indicadores

eu disse, "eu não amava meus alunos".

perspectiva ampla e holística, meus (Seus) alunos da

de

sucesso

acadêmico.

Em

uma

Meu colega indiano olhou nos meus olhos e

Universidade se destacam em comparação aos

respondeu: "Então você não pode ser um bom

alunos que ensinei e guiei no Ocidente; eles são os

professor". Pensei nisso por algum tempo e concluí

melhores alunos que já tive na minha longa carreira

que ele estava certo; para ser um professor realmente

acadêmica. Um dos principais motivos dessa
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avaliação é que o ensino deles é baseado em valores

universitários, a preparação para apresentá-los para

e é fornecido por professores que fazem o possível

os exames universitários e a concessão de diplomas

para incorporar os valores a que se referem. O foco

universitários são apenas os meios empregados para

da Educação Integral que os alunos recebem na

o fim, ou seja, a elevação espiritual, a autodescoberta

Universidade de Swami está no desenvolvimento do

e o serviço social através do amor e do desapego.”

caráter, no serviço e na elevação espiritual. Isso
resultou

no

desenvolvimento

de

Esse foco em servir a sociedade se manifesta

aspectos

através de um esforço consciente para orientar e

intelectuais, físicos, sociais, culturais, espirituais e

moldar os alunos para servirem aos outros. E isso é

orientados para o serviço em sua personalidade, e

alcançado não apenas através do ensino, mas

não apenas acadêmicos, resultados altos em testes e

também através da ênfase em projetos de pesquisa

bons empregos após a graduação.

que atendem à sociedade, de acordo com o ensino de

Mas o que quero dizer com termos como

Swami de que serviço ao homem é serviço a Deus.

“desenvolvimento de caráter” e “educação integral

Atualmente, os projetos de pesquisa da Universidade

baseada em valores” - e como essa educação

se concentram no meio ambiente, saúde e energia.

contribui para o desenvolvimento do caráter? Dada a

No entanto, não há livros de regras, nem

limitação de um artigo tão curto, não refletirei sobre

orientações sobre como fazê-lo, como ensinar e

o significado dessas palavras - o que normalmente

como realizar pesquisas baseadas em valores. O que

faria em um artigo de uma revista científica -, mas

é necessário e o que meus muitos anos de

simplesmente fornecerei observações baseadas em

experiência testemunharam é a evolução de uma

meus 30 anos de associação com a Universidade.

cultura, uma mentalidade coletiva sintonizada em

Com base na minha experiência, é o foco

alcançar os nobres objetivos que Swami identificou.

dos líderes e docentes da Universidade em integrar

É porque um ethos evoluiu em que todos os

valores humanos com o conhecimento formal

membros da Universidade, independentemente de

tradicional, em 'Educação Integral', que distingue o

sua posição, buscam alcançar elevação espiritual e

Instituto de outras instituições de ensino superior.

autodescoberta por fazer parte da Missão de Swami,

Ao fazer isso, a Universidade esforça-se por cumprir

esforçando-se conscientemente para moldar os

a declaração profética de Swami aos estudantes

alunos e eles mesmos em personificações da

quando Ele inaugurou a Universidade em 1981:

verdade, justiça, paz, amor e não violência.

“Esta faculdade não foi estabelecida apenas

Mas não é apenas pelo ensino e pesquisa que

para prepará-los para a obtenção de diplomas. O

a Universidade tenta cumprir os objetivos que

principal

o

Swami formulou de forma tão eloquente quando a

autoconhecimento e a autoconfiança, para que cada

Universidade foi inaugurada. Em nenhuma outra

um de vocês possa aprender o autossacrifício e a

universidade

autorrealização.

dedicados

objetivo

é

O

ajudá-los

ensino

a

dos

cultivar

currículos

eu
aos

testemunhei
seus

professores

alunos.

De

tão
fato,
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aproximadamente um terço dos professores (e todos

diante. Dessa forma, os alunos não apenas 'recebem',

os estudantes de doutorado) moram com os

mas também 'dão' e, neste processo, aprendem a

estudantes no albergue, podendo assim orientá-los e

apreciar em um nível muito realista o significado de

atendê-los 24 horas por dia, 7 dias por semana. Este

'serviço'.

é um aspecto verdadeiramente único do Instituto
Sathya Sai de Educação.

Quando, de tempos em tempos, pedia aos
ex-alunos que refletissem sobre as experiências mais
valiosas que tiveram enquanto estudavam na
Universidade, uma das respostas mais frequentes que

Exclusividade da Universidade de Swami
Tendo acabado de me referir ao albergue,

recebia foi 'a experiência do albergue'. Eles

essa instituição também merece atenção ao tentar

explicaram que essa era uma das principais fontes de

descrever o que torna o Instituto Sathya Sai de

desenvolvimento da autodisciplina, da autoconfiança

Ensino Superior tão único. A seguir, refiro-me às

e de outras distinções, trampolins necessários no

minhas experiências no albergue em Prasanthi

caminho para a percepção da unidade.

Nilayam, mas presumo que a situação nos três outros

Concluirei esta breve tentativa de capturar

campi seja bastante semelhante. 10 a 14 alunos

algumas das características mais salientes desta

moram em uma sala com móveis muito modestos;

universidade única e baseada em valores, com

estendem os colchões para dormir no chão à noite,

reflexões sobre o Encontro Anual de Esportes e

compartilham

diárias,

Cultura. Quando penso neste evento, uma metáfora

independentemente de suas origens sociais e

aparece: "a ponta de um iceberg". A razão para isso

culturais. Esta é a verdadeira vida comunitária.

é que, com quase todos os alunos e professores, o

Observo que não há entretenimento, no sentido

encontro que acontece todos os anos no dia 11 de

tradicional da palavra, nos albergues, mas há tempo

janeiro, é uma atividade de apenas um dia, mas

suficiente disponível para participar de muitos tipos

impressionante. Durante esse dia inteiro, há exibição

de atividades esportivas e para sessões de prática de

de atividades esportivas e culturais nacionais e

teatro,

culturais.

internacionais que podem incluir acrobacias ousadas

Finalmente, aqui, devo também me referir aos

de duas rodas, eventos equestres, artes marciais,

deveres

Existem

ginástica, danças orientais e ocidentais - e muito

aproximadamente 30 'departamentos' no albergue em

mais. Essa é a ponta do iceberg. O que não é visto é

Prasanthi Nilayam, não incluindo muitos dos três

a parte principal do 'iceberg', incluindo atividades ao

outros campi, sendo cada um deles responsável por

longo do ano acadêmico em cada um dos quatro

algum

como

campi universitários (bem como em todas as outras

administrar o dispensário e a loja, costurar os trajes

instituições educacionais de Sathya Sai, incluindo as

das várias apresentações teatrais, auxiliar nos

escolas primárias e secundárias, a escola de

diversos aspectos da manutenção predial e assim por

enfermagem e a escola de música) que antecederam

música

que

aspecto

experiências

e

os

da

outras

de

atividades

alunos

vida

vida

do

têm.

albergue,
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o Encontro anual de esportes e cultura. Essas

-O autor, professor Peter Pruzan, é ex-professor

atividades podem incluir dança, teatro, apresentações

da Escola de Negócios de Copenhague, na

musicais, competições, testes, pintura / escultura /

Dinamarca, está associado à Universidade de

desenho, canto de canções devocionais e oratória.

Bhagavan há mais de 30 anos como professor

Para dar uma ideia do significado dessas

convidado honorário.

atividades, vou me referir às peças realizadas pelos
alunos ao longo do ano acadêmico. É realmente
maravilhoso observar como os alunos, a maioria dos
quais nunca teve nenhuma experiência em tais
assuntos, trabalham juntos para desenvolver e
executar as peças - desde a escrita de manuscritos e
da música que acompanha a peça até o design e
preparação de conjuntos e figurinos, maquiagem e
ensaios.
Devo me desculpar por não ter feito justiça
no exposto acima para muitas outras facetas da
Educação Integral, incluindo atividades como a aula
moral de quinta-feira, o programa de conscientização
e atividades extracurriculares, como a banda de
metais.
Algumas considerações finais pessoais: sou
formado

em

várias

das

universidades

mais
ESPECIAL

respeitadas do mundo: Princeton (B.Sc.), Harvard
(MBA) e Case-Western (Ph.D.) nos Estados Unidos

SRI SATHYA SAI EDUCARE: VISÃO,
PRÁTICA, RESULTADO

e a Universidade de Copenhague (Sc.D.) na

Dr. Teerakiat Jareonsettasin

Dinamarca. Aprecio profundamente as magníficas
oportunidades

educacionais

proporcionaram.

Mas

em

que
nenhum

eles
lugar

experimentei a oportunidade de aprender, servir e
crescer como ser humano, como no Instituto de
Ensino Superior Sri Sathya Sai e nunca, ao longo
dos meus mais de 55 anos de ensino universitário,
experimentei tais experiências como as que tive com
os alunos que eu orientei na Universidade de Swami!

Visão
Sri Sathya Sai declara: “O propósito da
educação é o caráter”. Ele enfatiza que a educação
deve ser para a vida, não apenas para ganhar a vida,
e não deve haver separação entre a educação formal
e a espiritual. Ele diz: “Qual é o significado raiz da
palavra educação? A palavra é derivada da raiz
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latina “Educare”. O que isso significa? Significa

do corpo grosseiro para a nossa mente, que é mais

revelar o que está dentro. O que deve ser revelado?

sutil. As escrituras antigas afirmam que, nas

Toda forma de conhecimento e capacidade está

profundezas

latente no homem. O homem é dotado de todos os

Espírito, nosso Eu interior ou Deus interior, e que

tipos de potencialidades: físicas, mentais, espirituais

Deus é nosso Eu real pois somos faíscas do mesmo

e éticas. O verdadeiro objetivo da educação é tornar

Deus.

explícitos os poderes inatos do homem. Estes são de

consciência, entenderemos melhor o mapa da

dois tipos. Um diz respeito ao conhecimento das

consciência pelo processo chamado involução.

coisas externas; o órgão que manifesta esse poder é a

Enquanto

cabeça (cérebro). O órgão que permite trazer à tona

desenvolvimento que leva o homem a Deus, a

o conhecimento interior é o coração. O primeiro

involução é o caminho em que Deus se torna

refere-se à existência física, enquanto o segundo

homem. Vamos, por um momento, estudar as

refere-se a um aprendizado superior, ou a viver em

escrituras mais antigas, os Vedas, que descrevem a

seu verdadeiro sentido. A vida se tornará ideal

relação entre o Criador e a criação, o criador de

somente quando esses dois tipos de conhecimento se

mapas e o mapa. É descrito sistematicamente pelo

manifestarem com harmonia.” (Discurso Divino, 22

sistema de filosofia Sankhya dos Vedas e é

de novembro de 1999) E: “Existem dois tipos de

explicado em várias partes nas Upanishads.

da

Para

mente,

entender

a

evolução

a

encontraremos

jornada

é

o

nosso

interior

caminho

da

de

estudo: o interno e o externo. O material que você

Aqui está o relato da involução. Primeiro,

aprende de maneira rotineira e coloca para fora no

mesmo antes do tempo começar, antes do tempo, no

seu trabalho como resposta é o estudo externo. Por

estado atemporal e sem espaço, existe a Consciência,

outro lado, levar seus estudos para o coração, sentir

o Ser. Pode-se chamar de Ser Cósmico, Aquilo ou

sua plenitude e experimentar sua bem-aventurança é

Deus. Os Vedas o chamam, em sânscrito, Purusha,

o estudo que olha para dentro. Estes foram

que significa Pessoa Suprema. Ele também tem

diferenciados pelos termos: Educação e Educare.

outros nomes: Brahman, Atma, Iswara, etc. Este Ser

Seu objetivo deve ser adquirir Educare e não apenas

Cósmico está sozinho, mas consciente. Então é Um

a educação”. (Discurso Divino em 4 de abril de

sem um segundo. É Ser (Sat). É consciente e

2001)

também brilha por si mesmo (Chit). É autoAgora vamos lidar com o processo de olhar

refulgente. Está cheio de alegria e tem o poder de

para dentro. Quando entramos e exploramos a nossa

atrair alegria (Ananda). Tem as qualidades de Vida,

consciência, somos imediatamente confrontados com

Luz e Amor. Observe que as palavras são escritas

uma pergunta mais importante: o que é que temos

em letras maiúsculas porque não são a vida, a luz e o

que experimentar e extrair? Em outras palavras, qual

amor físico como normalmente entendemos. Eles

é o mapa da nossa consciência? O processo da

são o Ser, a Consciência e a Bem-aventurança

jornada interior é, com efeito, a evolução. Viajamos

transcendentais (Sat-Chit-Ananda).
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Então, sem causa óbvia, a Pessoa Suprema

definidos como cinco "envoltórios" ou "coberturas"

tem o desejo primordial de criar e se tornar

(koshas). Esses envoltórios são:

“muitos”: Ekoham Bahusyam (eu sou Um; quero ser

1. O envoltório da comida (Annamaya Kosha) é os

muitos). Quer amar. Não pode permanecer como

cinco elementos grosseiros que provêm da comida

puro sujeito ou consciência. Ele deve criar objetos

para compor as partes materiais do corpo físico.

para poder amar. O amor não é realizado sem o

2. O envoltório vital (Pranamaya Kosha) compõe a

objeto do amor. Então, a criação começa.

parte energética do corpo, dos sentidos e da mente;

Este é o começo da dualidade. O Ser

portanto, atua como um elo entre o físico e o

Cósmico tem que trazer sobre Si o primeiro

psíquico, o bruto e o sutil.

sacrifício, esquecendo de Si Mesmo. No entanto,

3. O envoltório da mente (Manomaya Kosha) vem

isso não significa que se perca. Está cheio antes e

do agente fabricado do eu (ahamkara); sua função é

ainda está cheio depois. Está sempre cheio, pois

direcionar, focar e sustentar a atenção.

penetra e se torna imanente no criado. É ao mesmo

4. O envoltório da inteligência (Vijnanamaya Kosha)

tempo transcendente e imanente. De Purusha

é a sede do discernimento.

(Deus), Prakriti (Natureza Primordial) é criada. De

5. O envoltório da bem-aventurança (Anandamaya

Prakriti vem buddhi (inteligência). O Criador se

Kosha) possui, em virtude da proximidade imediata

envolveu (daí a involução) na criação e se tornou

do

indivíduo. Ele esqueceu de Si e acredita que tem um

luminosidade e vazio.

senso de identidade separado, um ego fabricado

Sri Sathya Sai disse que os cinco valores humanos

(Ahamkara). O ego quer experimentar o externo. Até

correspondem aos cinco envoltórios:

Eu,

as

qualidades

de

bem-aventurança,

agora, a dualidade de sujeito e objeto já foi criada. O

“Sathya (Verdade) vem de Vijnanamaya Kosha.

verdadeiro Eu, através do ego, quer experimentar

Dharma (Conduta correta) vem de Annamaya

objetos. Um instrumento para experimentar tem que

Kosha.

se manifestar. A mente (manas) é o instrumento

Santhi (Paz) vem de Manomaya Kosha.

criado pelo ego (ahamkara) para experimentar. A

Prema (Amor) vem de Pranamaya Kosha e

principal função da mente é direcionar e focar a

Manomaya Kosha.

atenção nos objetos.

Ahimsa (Não violência) vem de Anandamaya

Do ponto de vista evolutivo, partimos de

Kosha.”

Deus, depois inteligência (buddhi) para a mente
(manas), sentidos (indriyas), ar vital (prana) e os

(Sathya Sai Speaks - Vol. 26)
Esses

envoltórios

também

podem

ser

cinco elementos grosseiros (pancha bhutas). O ar

contados como três corpos: bruto (sthula), sutil

vital e os cinco elementos grosseiros constituem o

(sukshma) e causal (karana): o envoltório dos

corpo vivo (sarira). Eles também podem ser

alimentos é obviamente bruto. Os envoltórios vitais,
da mente e da inteligência compõem o corpo sutil e
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o envoltório da bem-aventurança é o causal. Os três

Educare significa trazer à tona os valores humanos.

corpos, do causal ao sutil e ao denso, têm as

Trazer à tona significa traduzi-los em ação. A

qualidades correspondentes de radiação, vibração e

manifestação

materialização. Os três estados de consciência,

conhecida como Educare. Mas, hoje, encontramos

vigília, sonho e sono profundo, estão associados aos

apenas educação mundana, não Educare” (Discurso

corpos bruto, sutil e causal, respectivamente. No

Divino, 26 de setembro de 2000).

de

valores

humanos

latentes

é

estado de vigília, podemos estar cientes do corpo

O princípio fundamental subjacente aos

grosseiro, enquanto que no estado de sonho o corpo

Vedas e às Upanishads é: a fonte de todo

grosseiro desaparece, deixando-nos apenas com

conhecimento e experiência está realmente dentro de

acesso aos sentidos, mente e ego, isto é, o corpo

nosso próprio Ser mais íntimo, a Pessoa Suprema

sutil. No estado de sono profundo, a mente

(Purusha). Dentro do coração está a verdade

desaparece, deixando-nos em um estado após o qual

esplendorosa oculta do céu e da terra. Tudo o que

nos sentimos muito refrescados e felizes, o corpo

precisamos fazer é entrar, acessar esse conhecimento

causal. Além dos três corpos, está Deus (Atma), que

e vivenciá-lo. Este é o Educare. Como o Educare

está relacionado ao quarto estado (turiya). O

deve ser praticado? As etapas mais abrangentes e

ensinamento de Sri Sathya Sai sobre a harmonia dos

coerentes são:

três Cs, o coração, a cabeça e o corpo [3Hs em

1. Começamos, no estado de vigília, com o corpo

inglês: heart, head, hand], é uma maneira bonita de

físico. Temos que preparar bem o nosso corpo físico,

recuperar a essência da sabedoria védica na era

para que ele seja propício à nossa jornada interior.

moderna. A mão (hand) representa o corpo

Temos que entender a função do corpo e fornecer os

grosseiro, a cabeça o sutil e o coração o corpo causal

tipos certos de comida, água e ar e exercícios. Temos

e Deus.

que entender que a vida ética é essencial para a
fundação certa.
2. Quando entramos no interior, a primeira

Prática
Educare, de acordo com Sri Sathya Sai, é a

experiência imediata é o nosso ar vital ou o

jornada interior. Educare é, na prática, uma evolução

envoltório vital, associado à respiração e ao processo

humana. Ele diz: “A palavra Educare significa trazer

respiratório. Portanto, o Educare terá que lidar com a

à tona o que está dentro. Os valores humanos,

educação sobre a respiração correta: ritmo e

sathya, dharma, santhi, prema e ahimsa (Verdade,

frequência corretos. Temos que nos treinar em como

Retidão, Paz, Amor e Não violência) estão

regular nossa respiração.

escondidos em todo ser humano. Não se pode

3. Depois de prepararmos o trabalho de base para o

adquiri-los de fora; eles precisam ser extraídos de

corpo e a respiração, o próximo passo é de extrema

dentro. Mas, como o homem esqueceu seus valores

importância: o controle dos sentidos, tanto os

humanos inatos, ele é incapaz de manifestá-los.

sentidos da percepção quanto da ação. Exemplos de
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treinamento dos sentidos perceptivos são: temos que

pensamentos e sentimentos. Deus transcende a

treinar os olhos para ver as coisas certas (samyak

mente; portanto, a mente não pode entender Deus. A

drishti), os ouvidos para ouvir as coisas certas

mente só pode olhar para Deus.5. Dentro da mente

(samyak sravanam), etc. Para os sentidos de ação, o

está o ego (ahamkara). Lembre-se de que o ego é o

mais importante é a fala correta. Temos que falar

falso senso do eu. Não é o verdadeiro eu. Podemos

apenas o que é verdadeiro, gentil e necessário.

praticar a transcendência do ego sempre consultando

4. Agora estaremos prontos para lidar com a mente

nossa faculdade discriminatória (buddhi). Não

(manas). Lembre-se de que a principal função da

devemos nos identificar com o nosso ego. Temos

mente é direcionar, focar e sustentar a atenção. A

que nos dedicar desinteressadamente a atividades de

mente deve ser treinada para se afastar dos sentidos e

serviço, vendo-as como um campo de treinamento

se voltar para dentro, para se concentrar no Eu. O

para eliminar nosso egoísmo. Até agora, fizemos

Reino dos Céus está dentro; o conhecimento real que

nossa jornada interior o suficiente para ouvir nossa

vale a pena conhecer está dentro. Portanto, devemos

verdadeira inteligência. Pratique ouvir a consciência.

direcionar nossa mente para focar no eu real ou em

Fique calmo e quieto. Escute a voz de Deus. Orações

Deus. Isso é concentração (dharana). Gradualmente,

contemplativas ajudarão essa prática.

passará à contemplação (dhyana), que finalmente

6. Agora vamos passar para o centro do envoltório

dará lugar à meditação (samadhi).

da Bem-aventurança. A natureza deste envoltório é a

Quando praticamos a concentração, dois obstáculos

alegria pacífica (Ananda). Não é diferente do Amor.

principais, embotamento e distração, tendem a nos

O amor se torna o princípio norteador da nossa vida.

atrapalhar. Quando tentamos ficar calados para ouvir

Se permanecermos focados no centro do nosso ser, o

a Canção Divina que emana de dentro, adormecemos

amor se irradiará espontaneamente do nosso ser. O

ou deixamos a mente vagar. Mas, com prática

amor como pensamentos é a verdade. Amor como

constante, a Canção Divina se tornará mais alta,

sentimento é paz. O amor como ações é uma conduta

mais clara e mais doce. Para nos livrarmos do

correta. O amor como entendimento é não violência.

embotamento, precisamos ser intensamente ativos e,

Começamos a desenvolver uma visão equânime,

ao mesmo tempo, eliminar a distração, prestando a

vendo Deus em tudo. Deus é Amor e Amor é Deus.

máxima atenção à tarefa em questão. A distração

Educare Sri Sathya Sai é o desenvolvimento gradual

também pode ser superada pela devoção ao objeto da

de nossa consciência interior; em outras palavras, é o

concentração. O caminho da ação altruísta nos ajuda

caminho para trazer à tona os cinco valores

a enfrentar o embotamento; o caminho da devoção é

humanos. É a evolução do homem para Deus. É

o melhor remédio para a distração da mente. Ao

sistemático e científico, pois pode ser testado por

concentrar toda a mente em Deus interiormente,

qualquer pessoa que queira explorar sua consciência

pode-se estar tão plenamente consciente de Deus, a

e praticar diligentemente as etapas acima.

ponto de excluir todos os outros movimentos de
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Resultado

ESPECIAL

O resultado da prática do Educare é que a

SISTEMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

virtude moral é agora nosso caráter natural. Não é

BASEADA EM VALORES SRI SATHYA SAI:

mais um esforço. Nossa verdadeira natureza

UMA SAGA DE MAIS DE 50 ANOS…

(swabhava) se manifesta espontaneamente. Estamos

Dr. G. Srirangarajan

acordados, amando, não odiando e não temendo
ninguém. Somos todos faíscas da mesma divindade.

Bhagavan Baba define sucintamente a

Conhecemos Deus e não somos diferentes de Deus.

espiritualidade como a remoção das qualidades

Nós nos tornamos perfeitos. Chegamos ao estágio

animais,

final da Autorrealização quando vemos a Divindade

manifestando qualidades divinas nos seres humanos.

em tudo. Tudo é divinamente bonito. Quando

Esse processo de trazer de dentro as qualidades

contemplamos a beleza primordial de tudo no

divinas latentes é definido por Baba como Educare.

universo, tudo é uma fonte radiante interminável de

Educare, de fato, é a própria essência desta

alegria e amor. Essa beleza abrangente e onipresente

universidade.

nutrindo

as

qualidades

humanas

e

não é apenas um exercício de imaginação criativa. É

Hoje, a educação se tornou cada vez mais

uma visão real do universo. Nesta fase, não

um instrumento para encher as mentes de meras

precisamos nos esforçar para imaginar, porque é a

informações. O valor de uma instituição educacional

consciência real. Todo objeto é um objeto de beleza

é julgado principalmente pelas colocações que ela

luminosa. Existe apenas Deus, Um sem um segundo.

pode oferecer e pelo salário que seus alunos podem

Todo o bem e o mal, os melhores e os piores, os

obter.

virtuosos e os desonestos, todos e cada um, são

transformaram em covas de riqueza! Graças ao

manifestações absolutas de Deus assim como são.

legado uma educação orientada para o exame e

Nós então percebemos isso.

produtora de burocratas advindo das décadas iniciais

- O autor, Dr. Teerakiat Jareonsettasin, é um
fervoroso devoto de longa data de Bhagavan, é

Os

templos

da

aprendizagem

se

do século passado, parece que perdemos totalmente
de vista o verdadeiro objetivo da educação.

ex-ministro da Educação da Tailândia.
Exclusividade do Instituto de Ensino Superior Sri
Sathya Sai
É neste contexto que o Instituto de Ensino
Superior Sri Sathya Sai assume grande importância
como modelo que possibilitou o cumprimento do
verdadeiro ideal da educação. O Instituto de Ensino
Superior Sri Sathya Sai é uma manifestação visível
da visão de educação de Bhagavan para a
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transformação humana. O Instituto foi reconhecido

- Inculcar o espírito de autossuficiência e serviço à

como uma universidade pelo governo da Índia em

sociedade.

1981. Esta universidade acolhe mais de 1350

- Atmosfera espiritual que permeia o ambiente

estudantes de graduação, pós-graduação e programas

disciplinado.

profissionais em quatro campi: um para mulheres em

- Sistema residencial obrigatório.

Anantapur em Andhra Pradesh (iniciado em 1968) e

-

três para homens – um em Brindavan, Whitefield,

independentemente de renda, religião ou região.

Bengaluru (iniciado em 1969), o segundo em

- Programas integrados de cinco anos que combinam

Puttaparthi, Andhra Pradesh (iniciado em 1979) e o

estudos de graduação e pós-graduação para uma

terceiro em Muddenahalli, Chikaballapur, Karnataka

cobertura sistemática e processo de aprendizagem

(iniciado em 2012).

graduado, seguidos por programas de pesquisa de

Sri Sathya Sai Baba, como parte de Sua

Política

de

admissão

aberta

-

humanidade,

selecionados com base no mérito.

em

três

grandes

todos,

doutorado.

missão global de paz e bem-estar de toda a
concentrou-se

para

Educação

gratuita

para

todos

os

alunos,

iniciativas: educação, saúde e assistência social.
Consequentemente, ao longo dos anos, estabeleceu

Enquanto falava em 1981, quando o Instituto

várias escolas e faculdades, muitos hospitais gerais e

recebeu o status de Universidade, Bhagavan Baba

super especializados e iniciou uma variedade de

disse: “Este Instituto não foi estabelecido apenas

projetos de assistência social. De primordial

para prepará-los para a obtenção de diplomas. O

importância foi o início da Universidade Sri Sathya

principal

Sai.

autoconhecimento e a autoconfiança, para que cada

As características distintivas da universidade são:

um de vocês possa aprender a se sacrificar e obter a

- Educação integral com igual ênfase nas atividades

autorrealização. Ensinar o currículo da universidade,

curriculares e cocurriculares,

prepará-los para os exames e conceder-lhes diplomas

- Integrar valores com o conhecimento formal

universitários - esses são apenas meios empregados

através do currículo e do ensino em sala de aula,

para o fim, ou seja, a elevação espiritual, a

currículo este mergulhado na rica cultura Bharatiya

autodescoberta e o serviço social através do amor e

(indiana).

do desapego. Nossa esperança é que, em suas vidas,

- Um curso de verão sobre cultura e espiritualidade

vocês sejam exemplos brilhantes de consciência

indiana é organizado anualmente para ancorar os

espiritual e suas consequências benéficas para o

jovens nos valores eternos e na cultura gloriosa da

indivíduo e a sociedade”.

objetivo

é

ajudá-los

a

cultivar

o

Índia.
- Síntese de ciência e espiritualidade.

Visão de educação de Bhagavan
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A educação em sânscrito é chamada de
“vidya”. O Senhor Krishna diz na Bhagavadgita:

espiritual antiga para produzir jovens homens e
mulheres de bom caráter.

Adhyatama Vidya Vidyanam (entre todas as formas
de

conhecimento,

eu

sou

Atma

vidya

-

o

Os sistemas educacionais convencionais
sobrecarregam

os

alunos

com

toneladas

de

conhecimento do Ser Supremo). É para descobrir e

informações que levam mais à agitação do que à

manifestar o conhecimento deste Ser Supremo,

transformação. Dão mais conhecimento teórico e

concomitantemente

de

menos conhecimento prático. Ensinam que uma

a

molécula de água é constituída por dois átomos de

conhecimento

com

secular

a

pelo

acumulação
aluno

e

com

modelagem de seu eu externo, que o Instituto de

hidrogênio

e

um

átomo

de

oxigênio,

mas

Ensino Superior Sri Sathya Sai foi estabelecido.

infelizmente não ensinam a usar esse recurso escasso

O Chanceler Fundador da Universidade,

de água de maneira pacífica (um requisito que se

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, observa: “A

tornou crítico hoje). Enquanto as instituições

educação tem duas características importantes. Uma

educacionais convencionais se concentram em

é a exposição de fatos relacionados a qualquer

fornecer conhecimento (fator “cabeça”) e conjuntos

assunto.

da

de habilidades (fator “corpo”), este Instituto tenta

personalidade do indivíduo. O primeiro diz respeito

integrar esses dois com um senso de equilíbrio (fator

à matéria. O segundo diz respeito à energia divina. A

“coração”). Como afirma Bhagavan Baba, “o

educação é uma combinação dos dois. É uma

conhecimento,

combinação de conhecimento mundano e espiritual.

equilíbrio, que por sua vez fornece insights sobre a

A educação não pode se limitar a encher a cabeça.

aplicação

Tem que derreter o coração, refiná-lo e voltá-lo em

sociedade”. Ele acrescenta ainda: “O conhecimento

direção a Deus. O homem deve ser transformado em

não qualificado está morto”. Na opinião de Baba, a

um ser humano ideal, com um coração compassivo”.

educação que não leva ao serviço à sociedade (além

A

outra

é

o

desdobramento

Hoje, o mundo está cheio de inúmeros

do

quando

qualificado,

conhecimento

em

leva

benefício

ao

da

do próprio sustento) é absolutamente inútil.

problemas - guerra, terrorismo, pobreza, corrupção,

Esta universidade segue princípios muito

intolerância religiosa. Bhagavan diz que a solução

mais elevados. A ênfase aqui é em 'dar e perdoar' e

para esses problemas não reside em iniciar novos

não

governos ou novos sistemas de educação ou

responsabilidades dos jovens e não os seus direitos.

estruturar novas políticas. Está no desenvolvimento

Transmite conhecimento prático, ensina aos alunos a

de homens e mulheres de caráter forte. É para

cultura de compartilhar e cuidar e promove a

preencher

a

convivência pacífica. A menos que a base do

Universidade Sri Sathya Sai combina de maneira

conhecimento espiritual seja forte e sólida, qualquer

ideal a educação formal moderna com a sabedoria

superestrutura de educação secular que seja criada

essa

lacuna

na

sociedade

que

em

'conseguir

e

esquecer'.

Destaca

as

sobre ela não servirá para nada.
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Bhagavan Baba define muito sucintamente a

serviço e sadhana (prática espiritual). O objetivo do

espiritualidade como a remoção das qualidades

Instituto é desenvolver alunos academicamente

animais,

competentes,

nutrindo

as

qualidades

humanas

e

socialmente

responsivos

manifestando as qualidades divinas nos seres

espiritualmente conscientes.

humanos. Esse processo de trazer de dentro as

Desenvolvimento Integral dos Estudantes

e

qualidades divinas latentes é definido por Baba

O sistema de ensino integral baseado em

como Educare. Educare, de fato, é a própria essência

valores se fundamenta nos cinco pilares, a saber:

desta universidade.

acadêmico (intelectual), físico, cultural, de serviço e

Para

de

espiritual (devocional). A vida no campus, desde as

Educare, o Instituto Sri Sathya Sai de Ensino

5:00 da manhã até as 22:00 da noite, está repleta de

Superior oferece o que agora é comumente

várias atividades propositais relacionadas a esses

conhecido como educação integral baseada em

cinco pilares. Um dia típico na vida de um aluno

valores.

uma política

começa de manhã com orações coletivas e

residencial obrigatória para todos os estudantes. O

meditação. A próxima hora e meia envolve os alunos

ambiente é semelhante ao antigo sistema indiano de

com atividades físicas, como corrida, yogasanas,

educação Gurukula, situado em um contexto

exercícios na academia e jogos. Posteriormente, as

moderno, em que a transferência de conhecimento

abluções da manhã são seguidas do café da manhã,

dentro da sala de aula e a transformação da

os balcões são organizados e a comida é servida

personalidade fora da sala de aula acontecem em

pelos próprios alunos. Desde as 9:30 às 17:00, o dia

paralelo. Professores e alunos vivem e crescem

está repleto de atividades acadêmicas com uma hora

juntos em uma atmosfera de confiança e unidade

de intervalo para o almoço. As noites são deixadas

mútua. Estudantes de vários estados da Índia e

livres para os alunos jogarem e se envolverem em

alguns deles de países estrangeiros ficam juntos em

várias atividades de serviço no que chamamos de

acomodações do tipo dormitório. A vida no albergue

departamentos de autossuficiência. Por exemplo,

ensina-lhes virtudes como amor e preocupação,

temos departamentos como biblioteca de albergues,

compartilhamento

dietética, lojas cooperativas, serviços de fotocópias,

A

operacionalizar

universidade

e

esse

possui

carinho,

conceito

compreensão

e

adaptação.

multimídia, audiovisual, manutenção etc., onde os

A educação integral baseada em valores

alunos oferecem serviços altruístas e adquirem

oferecida neste Instituto atende às dimensões física,

habilidades diversas. Uma vez por semana, os alunos

mental, emocional, intelectual e espiritual da

se envolvem em trabalho social dentro e fora do

personalidade humana, levando a um crescimento

campus, ajudando a manter o campus limpo e

saudável. Nas palavras de Bhagavan Baba, neste

arrumado. Todas essas atividades de serviço ajudam

Instituto, o meio de instrução é a disciplina e a

a incutir nas mentes jovens um espírito de serviço

primeira, segunda e terceira línguas são amor,

altruísta, dignidade de trabalho, trabalho em equipe,
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cooperação e ajuda mútua. Isto é seguido do tempo

maravilhosos de esportes, itens de aventura e

para o sadhana (prática espiritual), que inclui o

ginástica ao seu Senhor, Bhagavan Sri Sathya Sai

canto de bhajans para todas as religiões. O jantar é

Baba.

seguido por horas obrigatórias de estudo, em que os

A dimensão cultural do sistema inclui a

alunos revisam tudo o que foi ensinado durante o

celebração de vários festivais de todas as religiões,

dia. O dia termina com uma oração noturna de

demonstrando a unidade das crenças, banda de

autorreflexão. Assim, os alunos ficam ocupados o

metais, conjunto Nadaswaram e Panchavadyam,

dia inteiro em atividades significativas, sem tempo

música, teatro e dança, criação de cartões e Rangoli,

para qualquer distração física ou mental.

fotografia, desenho e desenho de cartuns, elocuções

A
compreende

dimensão

contribuições

do

sistema

constroem um forte quociente emocional nos alunos

respectivos

e os tornam muito bons jogadores de equipe, ao

programas acadêmicos; os cursos de conscientização

mesmo tempo em que nutrem seus talentos ocultos e

que expõem os alunos à mensagem espiritual de

manifestos. Esses eventos também têm seu ponto

Bhagavan Baba e sua relevância em sua vida

culminante no Encontro Anual de Esportes e Cultura

cotidiana; a aula de moral toda quinta-feira, que

mencionado acima, em que os estudantes oferecem

coloca os alunos frente a frente com palestrantes

uma

eminentes e renomados, que compartilham suas

apresentações culturais, peças e danças mitológicas

ideias e pensamentos sobre diversos temas, desde

como uma oferenda ao seu Amado Bhagavan.

relacionadas

aos

acadêmicas

e debates e muito mais. Todos esses eventos

da

faculdade

as

intelectual

seus

guirlanda

de

programas

de

música,

patriotismo, valores espirituais e humanos, desafios

A dimensão de serviço deste sistema

da vida, etos e história da Índia; e palestras regulares

consiste em departamentos de autossuficiência,

de oração de alunos e professores sobre diversos

cobrindo

tópicos.

audiovisual, multimídia, dispensário, manutenção

áreas

como

elétrica,

hidráulica,

A dimensão física do sistema compreende

dos albergues, artes e ofícios e muito mais. A

esportes, jogos, corrida, exercícios e yogasanas,

vivência comunitária no albergue leva os alunos a

além de diversas partidas e competições em vários

cultivar o hábito de serviço regular e desinteressado.

jogos individuais e em equipe e eventos esportivos,

Todas as sessões de jantar são gerenciadas e

espalhados por todo o semestre. Todos esses eventos

organizadas pelos alunos. A comida é feita pelos

ajudam a manter os alunos em forma física e mental

cozinheiros, mas organizar a comida nos balcões e

e trazem o melhor de seus talentos. Essas atividades

servir a comida que é consumida diariamente são

são concluídas em uma reunião anual de esportes e

tarefas dos alunos. Além disso, os alunos realizam a

cultura, realizada de 11 a 15 de janeiro de cada ano,

limpeza regular de seus quartos, salas de aula,

em que todos os alunos do campus se reúnem em

manutenção de áreas esportivas, jardinagem e assim

Prasanthi Nilayam e oferecem um buquê de itens

por diante. As atividades de serviço nas aldeias
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vizinhas também são adotadas com um objetivo

acadêmico, que assume o núcleo do processo

duplo: a) causar algum impacto sobre o povo da vila

educacional.

e, o mais importante, b) sensibilizar os alunos para

Alunos, Alma Mater e o Mestre

as oportunidades de serviço que estão à sua frente.

Milhares de estudantes tem passado pelos

A dimensão espiritual (devocional) do

portais desta instituição única nos últimos 50 anos

sistema serve como subcorrente para todas as outras

ou mais. Eles deixaram sua marca em todas as

dimensões. Os componentes de sua vida cotidiana,

esferas da vida. Existem estudantes gerenciando os

que inculcam nos estudantes um sentimento de

níveis

devoção a um poder superior, incluem bhajans

empresarial, há estudantes que estão nos serviços

(sankirtan) pertencentes a todas as religiões, cantos

administrativos do país, no judiciário, na mídia, nas

védicos e stotras (hinos), meditação e sessão

principais instituições acadêmicas, nos laboratórios

silenciosa, suprabhatam (oração ao amanhecer),

de pesquisa de ponta; alguns deixaram sua marca em

oração em assembleia (oração da faculdade),

belas artes e artes cênicas, muitos no mundo dos

Brahmarpanam (oração da comida) e Kshama

esportes. No entanto, todos eles permanecem

Prarthana (oração da noite). A quintessência dessa

intimamente conectados à sua alma mater. Eles

dimensão é que ela cultiva nos alunos um sentido de

carregam com muito carinho todos os aprendizados

humildade e o espírito de dedicar tudo o que eles

reunidos daqui e continuam a praticá-los em suas

fazem todos os dias da vida como uma oferta ao

vidas

poder superior ou ao Senhor. Isso garante que eles se

estabeleceram em todos os continentes do mundo e

esforcem no que fazem, levando à excelência na

ganharam grandes louros na forma de feedback

ação - Yogah Karmasu Kausalam.

positivo e apreciação de seus empregadores. Os ex-

mais

diárias.

altos

Os

do

mundo

ex-alunos

do

corporativo

Instituto

e

se

Uma característica única desse sistema

alunos foram bem-sucedidos não apenas em sua vida

educacional é que todos os alunos precisam

profissional, mas também em sua vida social,

necessariamente integrar todas as cinco dimensões

pessoal e espiritual e, quando perguntamos, atribuem

acima em suas vidas na universidade. Há algum

tudo isso ao seu Chanceler Fundador, Bhagavan

conjunto de componentes nas cinco dimensões que

Baba, e às contribuições únicas que receberam nesta

são obrigatórios para todos, como um 'programa

universidade.

mínimo comum'. Além disso, com base na

Bhagavan Baba não apenas presenteou esse

capacidade e no conjunto de habilidades de cada um,

sistema de educação integral baseado em valores aos

os alunos podem escolher participar de um ou mais

alunos; Ele afirma ainda que se entregou aos

componentes adicionais em cada dimensão. Na

estudantes. Ele sempre observa: "Minha única

busca de um desenvolvimento abrangente e de uma

propriedade são os meus alunos". Bhagavan, em um

personalidade bem integrada, em nenhum momento

de seus discursos no auditório da faculdade em

é feito qualquer compromisso com o desempenho

Prasanthi

Nilayam,

declarou:

“Ramakrishna
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Paramahamsa pode ter tido apenas um Vivekananda.

MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO DE

Mas todo estudante que sair desta universidade se

BHAGAVAN

tornará um Vivekananda”. Esse é o potencial que

A DIVINDADE PERMEIA O UNIVERSO

Bhagavan Baba vê em cada um de Seus alunos. É

INTEIRO

responsabilidade dos alunos realizar esse potencial,
conquistando Sua graça. Nesta conjuntura crítica em
que o mundo está hoje, os "estudantes Sai", como os
ex-alunos desta universidade se autodenominam,
cumprem sua responsabilidade e fazem o possível
para cumprir sua obrigação com a sociedade,
misturando-se à sociedade e limpando-a de todos os
seus males, para anunciar uma nova era de paz e
felicidade.
"Essa tarefa é não tão simples!", pode-se
questionar. Mas, talvez seja isso que Arjuna também
teria se perguntado no campo de batalha pouco antes
do início da Guerra do Mahabharata. Nesse
momento, entra o consultor Sanjaya com suas
palavras de garantia: Yatra Yogeshwara Krishno,
Yatra

Partho

Dhanurdharah,

Tatra

Shri

AUMENTE SUAS DIMENSÕES ESPIRITUAIS

Vijayobhutir, Dhruvaneetir Matirmama. Perdoem

O universo está sujeito a três processos:

minha indulgência em tomar a licença para fazer um

criação, manutenção e destruição ou dissolução.

pequeno ajuste neste versículo do Mahabharata para

Ninguém pode negar esta verdade; os cientistas

se adequar ao contexto de nosso querido Bhagavan e

também não podem negá-la. Esta é uma verdade

Seus alunos: Yatra Yogeshwara Sai, Yatra Chhatra

universal percebida por todos. Aquilo que nasce é

Dharmo

Vijayobhutir,

sustentado e é destruído. Esta é a prova direta da

(onde temos nosso

Divindade. Quando você investiga esses três fatos

Senhor Sai Krishna, e onde Seus alunos sustentam a

fundamentais, a existência da Divindade se torna

bandeira do Dharma, aí a vitória, o sucesso e a

evidente.

Dharaha,

Tatra

Dhruvaneetir Matirmama.

Shri

prosperidade são garantidos).
- O autor é Professor Associado, Departamento

O amor é a prova da divindade

de Administração e Comércio do Campus de

Também na vida cotidiana, essa divindade é

Brindavan do Instituto de Ensino Superior Sri

experimentada. Quase todo objeto da vida cotidiana

Sathya Sai.

aponta para a Divindade. A doçura na cana ou o
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sabor quente dos pimentões, o sabor azedo do
tamarindo ou o sabor amargo do nim, todos esses

Experimente sua realidade interior

são indicadores da Divindade. As estrelas no céu, o

Encarnações de Amor!

brilho do sol, o frescor da lua e a ascensão e queda

Qualquer tarefa realizada com autoconfiança

das ondas do mar também são indicadores do

garante o sucesso. Portanto, a autoconfiança é

princípio divino. Embora tudo isso não mostre a

absolutamente essencial para todas as pessoas. Se

você Deus em si, produz evidências positivas da

você espera que os outros o respeitem e o amem,

existência do princípio Divino. Na sociedade,

você deve primeiro respeitá-los e amá-los. Sem

existem funcionários diferentes, como um ministro,

respeitar ou amar os outros, você não pode esperar

para a Educação, um coletor, para a receita, os

nenhum sentimento recíproco. Do mesmo modo, se

policiais, para lei e ordem, etc., e, acima de todos, o

você ama Deus, Deus ama você. A vida consiste em

Primeiro Ministro. Do mesmo modo, no universo, há

reação,

Brahma para a criação, Vishnu para a proteção e

exatamente o que faz aos outros.

ressonância

e

reflexo.

Você

recebe

Shiva para a dissolução. Mas, para todas essas

Que mensagem posso dar para este dia? Ao

funções, o comandante supremo é a Divindade. Os

vê-los, meu coração transborda de amor. Quando

muçulmanos chamam esse princípio de Alá. Toda

vejo tantos de vocês expressando seu amor por Mim,

denominação religiosa tem seu próprio nome para a

não há limite para Minha alegria. Não enviei

Divindade. Os bharatiyas (indianos) e os ocidentais

convites para nenhum de vocês. Meu amor os trouxe

têm um termo comum em inglês, God (Deus). Nesta

aqui. Seu amor por Deus e o amor de Deus por vocês

palavra, G representa geração, isto é, criação, O,

é a verdadeira mensagem. O que se pode dizer como

organização, isto é, manutenção, e D, dissolução.

mensagem? Eu dou e vocês recebem, e vocês dão e

Assim, nesta palavra, God (Deus), todos esses três

eu recebo. Essa troca é o verdadeiro relacionamento

aspectos, ou seja, criação, manutenção e dissolução,

entre o homem e Deus. Sejam felizes e bem-

estão implícitos.

aventurados. Aumentem suas dimensões espirituais.

Com tais evidências, as pessoas têm

Vivam com a firme convicção de que existe um

propagado o princípio da Divindade. Declarada ou

único morador Divino em todos. Por que um

não, a verdade é a verdade. Deus existe. Onde Ele

governo cria agências de aplicação da lei como a

está? Ele é onipresente. Ele está em todas as formas.

polícia e os militares? É apenas para proteger o país.

A

é

A polícia pune os culpados. Se não há infrator da lei,

autoevidente. O próprio fato de que milhares de

não há necessidade de polícia. Da mesma maneira,

vocês vieram aqui hoje é a evidência do seu amor a

suas más ações atraem punição e suas boas ações,

Deus. O amor é a prova da Divindade. Vocês

recompensa. Essa é a teoria do karma. Mas as

encheram seus corações de amor por Bhagavan. Não

pessoas culpam Deus quando são punidas. Este é um

há felicidade maior do que isso.

grande erro. Certifique-se de que não haja vestígios

Divindade

presente

na

humanidade
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de mal dentro de você. Então você não precisa temer

ESPECIAL

o castigo. As próprias pessoas designadas para puni-

QUANTOS TIPOS DE PROFESSORES?

lo virão e o protegerão.
Eu

tenho

dito

George Bebedelis
que

o

homem

é

a

personificação do Atma. Eu também lhes digo que o

Uma das decisões mais importantes na vida

Atma é imperecível. Essa entidade eterna indica a

é a profissão que se vai escolher. Eu já tinha meu

sua eternidade. Criação, manutenção e dissolução

diploma de engenharia mecânica pela Universidade

são todos ordenados por Deus. Ele se manifesta em

Técnica Nacional de Atenas, mas aqui dentro não

todos os elementos. Com essa firme convicção,

sentia qualquer inclinação pessoal em direção à

aonde quer que você vá, para qualquer país que você

engenharia. Sempre senti uma atração por aprender e

for viajar, você obterá sucesso. O preceito espiritual

ajudar os outros a aprender. Então, com a ajuda de

insiste: “Tenha fé em si mesmo”. Ou seja, antes de

uma devota de Sai e professora, já havia conseguido

tudo, conheça a si mesmo. Todo mundo faz a

arranjar um emprego numa escola técnica, para

pergunta: “Quem é você?” Não há quem pergunte:

ensinar engenharia. Mas não estava totalmente certo

“Quem sou eu?” Quando a pergunta “quem é você?”

de que Swami aceitaria esta escolha que fiz.

é feita, dizer que você é assim ou assado, ou que
você é de tal lugar, ou que você está fazendo tal
trabalho, não é a resposta adequada. “Eu sou o
Atma”, é a única resposta certa.

Minhas Preces Foram Atendidas
Eu estava participando, ao mesmo tempo, do
treinamento em Educação em Valores Humanos

- Extraído do discurso de Bhagavan em Sai

Sathya Sai (EVHSS) implementado na Grécia. Ao

Kulwant, Prasanthi Nilayam, em 23 de novembro

concluir meu treinamento, recebi meu certificado,

de 2000.

assinado pelo falecido Thorbjörn Meyer, fundador
do Instituto de Educação Sai na Europa, o primeiro
instituto sobre Educação Sathya Sai no mundo
inteiro. Eu já estava dando aulas de EVHSS para
crianças, que começaram na Grécia em 1990. No
entanto, a incerteza em relação a meu trabalho era
uma preocupação constante em minha mente.
Embora eu soubesse muito bem como era difícil ter
uma comunicação pessoal com Sri Sathya Sai Baba
em meio a milhares de pessoas que O visitavam
diariamente, eu disse firmemente a mim mesmo:
“Swami é meu Professor e meu Guia. Ele certamente
me dará uma resposta clara.”
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Durante o ano inteiro trabalhando como

Voltando para casa, dediquei-me outra vez à

professor, fiquei orando para Swami com a

nobre

tarefa

de

ensinar

Valores

Humanos

concentração de uma mente unidirecionada para que

paralelamente com as minhas aulas da escola. Pela

me orientasse nessa importante decisão. As escolas

minha experiência da escola eu pude perceber a

fechavam durante os feriados de verão e, finalmente,

necessidade urgente dos princípios espirituais da

chegou a hora de visitar Prashanti Nilayam outra

Educação Sathya Sai na educação moderna. A

vez… Era minha décima-quarta visita ao ashram em

reforma da educação é, na verdade, uma das grandes

julho de 1996. Já no primeiro darshan, de manhã

necessidades da nossa era.

cedo, Swami chamou nosso grupo para uma

Neste contexto, Sathya Sai falou muitas

entrevista. Quando entramos na sala de entrevista,

vezes aos grupos gregos sobre a importância da

após as primeiras palavras de boas-vindas, Swami

antiga filosofia grega, de acordo com o que foi

virou-se para mim, olhou direto em meus olhos e me

ensinado, principalmente por Sócrates e Platão. Em

perguntou sem qualquer demora: “Qual é seu

muitas interações pessoais, Ele destacou que a

trabalho?” Eu não conseguia acreditar! Minhas

essência dos ensinamentos de Platão é a Verdade, a

preces foram ouvidas; Swami estava em pé diante de

Bondade e a Beleza. Então, comecei um estudo

mim perguntando sobre o meu trabalho. Respondi a

profundo dos Diálogos de Platão para descobrir aí

Ele num tom baixo: “Sou professor, Swami”,

um vasto tesouro de sabedoria e verdade. No célebre

esperando pela reação Dele. Para minha alegria, Ele

livro República, Platão descreve um sistema ideal de

prontamente aceitou minha resposta e então me

educação que é surpreendentemente similar à

perguntou: “Quantos tipos de professores?” Eu não

EVHSS, especialmente no conceito do Educare, ou

sabia como responder e, então, Ele próprio me deu a

seja, visando expor a Beleza latente dos Valores

resposta: “Existem três tipos de professores: os

Humanos que brilha no interior de cada coração. Isto

professores reclamões, os professores explanadores e

não é um processo de aquisição de conhecimento

os professores inspiradores”.

através da informação, mas de lembrar do que já

Minha

felicidade

desconhecia

limites,

existe em nosso interior. A poderosa alegoria da

porque Swami não somente me perguntou sobre o

caverna e a descrição da jornada da alma para o alto,

meu trabalho, mas Ele também me deu uma

em direção à Bondade, nos conduz ao que Platão

instrução muito importante a respeito da profissão de

define como a própria meta da educação:

ensino. Minha meta agora era me tornar não apenas

“Educação não é colocar conhecimento dentro de

um professor explanador, porém, mais importante,

uma alma que não o tem, assim como dar a visão a

um professor inspirador.

olhos que são cegos. A capacidade do conhecimento
está presente na alma de todas as pessoas. E,

Os Princípios Espirituais da Educação Sathya Sai

precisamente como o olho se volta da escuridão
para a luz, a alma tem que se afastar do mundo do
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vir-a-ser, buscando o mundo do Próprio Ser, até que

programa

desde

uma

idade

muito

tenra

e

se torne capaz de ver a Realidade Mais Brilhante,

frequentemente até quando ultrapassam os 14 anos.

que nós chamamos de Bondade. É isto o que a

Alguns deles foram treinados depois e se tornaram,

Educação deve ser: a arte da orientação. Os

eles mesmos, professores de EVHSS. Sua ética,

educadores devem distinguir os métodos mais

conduta, comportamento e caráter são a própria

simples e mais eficazes de direcionar a mente para a

evidência de como o programa afetou suas vidas e

Luz; não para implantar a visão nela, porque ela já

que exemplo podem ser para a nova geração de

tem essa capacidade, mas para corrigir sua

estudantes. Eis aqui um testemunho de um aluno

orientação, porque agora ela está impropriamente

antigo que agora é professor ativo de EVHSS:

alinhada e não está com a face voltada para a

“À medida que cresço e olho para trás, para os

direção certa.”

meus anos de estudante, percebo que as lições de
(Rep. 518 c – d)

Para atender à necessidade de divulgar a
mensagem dos Valores Humanos na sociedade
moderna,

a

EVHSS

é

aplicada

por

muitos

Valores Humanos não eram apenas pregação e
teoria; mas um indicador de outro modo de pensar e
de viver. Já que não é tão fácil ver a mudança em
mim mesmo, o modo de comprovar essa mudança é

educadores dedicados no mundo inteiro. Na Grécia,

observar o modo de viver de meus irmãos e irmãs

o programa é oferecido, duas vezes por mês, aos

com os quais frequentei as lições de EVHSS. O que

filhos dos devotos na Organização Sathya Sai da

posso ver é que esses jovens homens e mulheres têm

Grécia, bem como aos filhos de seus amigos. É

alguma coisa diferente; eles têm interesses nobres,

organizado um acampamento anual de verão para os

vivendo uma vida ética e compartilhando-a com

estudantes no final do ano letivo, com a participação

todos os seres vivos. Agora que eu mesmo trabalho

adicional das crianças de famílias pobres servidas

como professor de EVHSS, meu desejo sincero é

pelos devotos regularmente no decorrer do ano.

poder transmitir aos meus jovens estudantes os

Eventos menores são organizados durante o ano em

valores que esculpiram meu caráter e o caráter de

ocasiões especiais como o Natal, a Páscoa, etc.
É

uma

experiência

muito

gratificante

meus amigos. Acredito verdadeiramente que esta é a
única esperança para um mundo melhor.”

compartilhar as gemas preciosas da EVHSS com
crianças pequenas e colocar mais uma pedrinha no
Mosaico Universal do Sathya Sai Educare. A

Equilíbrio entre a Informação e a Transformação
Alguns

anos

após

minha

entrevista

orientação interior de Sathya Sai é sempre sentida e,

mencionada, Swami, em uma comunicação pessoal,

frequentemente um sentimento sereno de Paz

perguntou-me outra vez: “Qual é seu trabalho?”.

Interior e de Alegria enche meu coração quando a

Quando respondi “professor”, Ele me fez outra vez a

lição de Valores Humanos termina. A maior parte

mesma pergunta: “Quantos tipos de professores?”.

dos alunos esteve regular e fielmente seguindo o

Agora eu estava bem preparado e respondi
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imediatamente:

“Três

tipos

de

professores:

ESPECIAL

reclamões, explanadores e inspiradores”. Pensei que

SEGUINDO AS PEGADAS DE SAI

Swami iria ficar satisfeito, mas Ele continuou nosso

Dr. Srinivas Raghavan

diálogo, perguntando: “Que tipo de professor é
você?”

“Lembre-se que, com cada passo, você está se
Agora esta pergunta era difícil de responder.

aproximando de Deus. E quando você dá um passo

Eu gostaria de dizer “Eu sou um professor

em direção a Ele, Deus dá dez passos em sua

inspirador”, mas isto podia soar egoístico na

direção. Não há lugar de parada na peregrinação!

presença de Bhagavan. Por outro lado, eu não queria

É uma jornada contínua, virando dia e noite, através

responder

que

eu

era

apenas

um professor

de lágrimas e sorrisos, passando por morte e

explanador, ou que eu tentava ser um professor

nascimento, cruzando túmulo e ventre. Quando a

inspirador, só porque Swami me havia alertado

estrada termina e a meta é alcançada, o peregrino

numa entrevista anterior. “Tentar é vão. Não tente,

descobre que viajou de si para si mesmo, que a

faça”! Então, após um pensamento muito rápido,

jornada foi longa e solitária. Mas Deus, que o

arrisquei a resposta: “Swami, sou um professor

conduziu, estava sempre nele, ao seu redor, com ele

inspirador com suas bênçãos e orientação”. Ele

e ao seu lado. Ele próprio era sempre Divino.”
– Sathya Sai Speaks Vol 04:10

aceitou sorridente esta resposta, mas acrescentou
amavelmente: “Sim, mas explicar também é
importante!”

Somos
experimentado

de
o

fato

afortunados

darshan,

o

por

sparshan

ter
e

o

Com Seu jeito único, Swami me mostrou

sambhashan de nosso Amado Bhagavan Sri Sathya

que o equilíbrio entre Educação e Educare, a

Sai Baba. Por Sua Divina Graça, desfrutamos de Sua

Informação e a Transformação, a Explanação e a

proximidade e aprendemos com Seu exemplo –

Inspiração é necessário para se construir um sistema

Minha Vida é Minha Mensagem. Nós também

de educação integral para o soerguimento espiritual,

somos abençoados por ter os programas de Educação

a autodescoberta e o serviço social através do amor e

Sathya Sai Bal Vikas, de Educação Espiritual Sai

do desapego. Oro humildemente a Swami para Sua

(SSE) e Educação Sathya Sai em Valores Humanos

contínua orientação para mim e para todos os

(EVHSS) desenvolvidos sob a orientação e instrução

educadores Sathya Sai, de modo que possamos ser

pessoal de Swami. Os estudantes destes programas

exemplos brilhantes da consciência espiritual e de

continuam a estudar e a aprender de Sua vida e de

suas benéficas consequências para o indivíduo e a

Seus ensinamentos. Somando-se a isto, uma

sociedade como um todo.

componente importante de sua aprendizagem é

- O autor, George Bebedelis é Diretor do Instituto

experienciar Sua Divina interação e compartilhar sua

de Educação Sathya Sai do Sudeste da Europa,

própria experiência.

da Organização Internacional Sathya Sai.
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Impacto Mundial dos Programas Educacionais

Conferência Internacional de Verão
Neste ano, a Organização Internacional

de Bhagavan
Pela graça de Swami, tive a ventura de

Sathya

Sai

(OISS)

organizou

sua

primeira

visitar e vivenciar, em primeira mão, o impacto dos

Conferência Internacional de Verão em Prashanti

programas Sri Sathya Sai nos Centros Sai, nas

Nilayam, logo após o Guru Purnima, em julho de

Escolas e Institutos Sathya Sai de Educação (ISSEs)

2019. Os delegados da conferência vieram de vários

em todo o mundo. Como base nessa experiência,

países e aproveitaram o programa, de duração

posso dizer, com convicção, que os programas

semanal, no Auditório Purnachandra.

educacionais de Swami tiveram impacto de longo
alcance em todos os continentes. Por exemplo, os
professores da Escola Sathya Sai no Brasil criam um
forte senso de pertencimento ao dar as boas-vindas a
todos os estudantes, quando entram na escola, e ao
conectá-los individualmente com seus pais, quando
saem. Semanalmente, os estudantes das Escolas Sai
do Equador reúnem-se em assembleia na escola para
discutir o tema do valor humano semanal através de

Parte dos delegados para a Conferência
Internacional de Verão no Auditório Purnachandra.

falas, pequenas paródias e música. Os estudantes da
Escola Sathya Sai da Guatemala criam um programa
único de liderança “Todos Unidos”, com a missão de
“remover diferenças”. Meditação na Luz e sentar-se
em silêncio são elementos altamente impactantes no
programa EVHSS e são aceitos pelos estudantes de
todos os países. Na Escola Sathya Sai do México, os
professores compuseram uma canção especial para a
Meditação na Luz. Crianças da pré-escola na Escola
Sathya Sai da Nova Zelândia ensinam Valores
Humanos a seus pais. Isto teve um forte impacto
positivo no comportamento dos membros de suas
famílias. As Escolas Sathya Sai da Austrália, Fiji e
Canadá têm iniciativas para os pais, incluindo-os e
encorajando–os a apoiar a prática de valores
humanos.

As crianças da ESS gostaram especialmente
do programa chamado “Caminhando nas Pegadas de
Sai”,

criado

especialmente

para

promover

experiências, conduzido como parte integrante da
conferência.

O

programa

proporcionou

aos

estudantes uma experiência imersiva única na vida
de Swami através da visita aos lugares em que Ele
viveu e andou. As crianças adoraram cada passo da
jornada e se inspiraram com as histórias da vida de
Swami pela forma narrada pelos estudantes e
membros da faculdade do Instituto de Ensino
Superior Sri Sathya Sai e da Radio Sai. Mais de 50
crianças e voluntários adultos de 15 países fizeram
excursões durante os quatro dias. A cada dia eles
passaram pela experiência de caminhar pelas
pegadas Divinas em vários lugares, desde Puttaparthi
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até Uravakonda. No último dia da conferência, eles

onde Swami foi estudar, menino jovem ainda, numa

compartilharam

os

escola, e residindo na casa de Seu irmão mais velho,

delegados através de um programa animado de

Sri Seshsama Raju. Em Uravakonda, eles se

narrativas, figuras, histórias e canções.

sentaram em volta da mesma rocha onde Swami

experiências

com

todos

cantou Manasa Bhajare Guru Charanam e deu Sua
Mensagem Divina para a humanidade. Eles foram
inspirados pela oportunidade extraordinária de cantar
a canção juntos, em grupo, e orar por Suas bênçãos e
graça.
As crianças foram impactadas pela natureza
totalmente simples da casa em que Swami ficou, em
Uravakonda. Eles expressaram sua gratidão por tudo
em suas próprias casas e prometeram nunca mais
As crianças participaram com entusiasmo do
programa “Caminhando nas Pegadas de Sai”.

reclamar sobre dificuldades em suas vidas. A Rádio
Sai

gravou

as

crianças

compartilhando

suas

experiências por toda a viagem e produziu um
As crianças, juntas, superaram diferenças de

pequeno vídeo intitulado “Dia das Crianças em

línguas, aprenderam umas sobre as outras e

Viagem à Uravakonda – Caminhando nas Pegadas

compartilharam suas curiosidades e interesses.

de Sai”.

Viajaram além de seus próprios países para se

A confluência de países e culturas no

unirem como irmãos e irmãs Sai. Inspiradas pela

encontro das crianças durante a Conferência de

vida de Swami, as crianças deram seu próprio

Verão serviu como uma forja de inclusão. Como

exemplo pessoal de amor e serviço.

grupo, elas exploraram seu senso de pertencimento e

Elas começaram sua jornada com o darshan
especial do Samadhi, no Pátio Sai Kulwant Hall.

discutiram como eram irmãos e irmãs na mesma
família humana.

Foram caminhando, em seguida, ao local de
nascimento, Sivalayam, onde ouviram as histórias
miraculosas em torno de Seu Nascimento divino na
então minúscula aldeia de Puttaparthi. Em seguida,
caminharam rumo ao Samadhi da Mãe Easwaramma
e de Pedda Venkamma Raju, ouvindo histórias de
sua transformação por Swami.
Sob a orientação da equipe da Radio Sai,

As crianças em Uravakonda.

elas viajaram de ônibus para a cidade de Uravakonda
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As crianças visitaram a Estátua de Hanuman

MENSAGEM DE SAI BABA

no alto do Estádio Hill View. Hanuman seguiu as

Busque a felicidade interior

pegadas do Senhor Rama ao viver uma vida de

A educação deve beneficiar a sociedade

dedicação, coragem e serviço. Seu exemplo inspira

Se a educação não é usada para o bem-estar da

crianças de todas as culturas. A vida de Swami

sociedade, não é educação em absoluto. O homem

ensina como se deve viver uma vida exemplar de

só pode se dizer verdadeiramente educado quando

serviço. Esta é a mensagem de Swami para todos:

sua instrução beneficia as pessoas em geral e ele se

“Eu declarei: Minha vida é Minha

torna digno do seu amor. Não basta apenas adquirir

Mensagem. Quantas pessoas seguem a senda

conhecimento livrescos; deve-se cultivar todas as

mostrada por Mim? Se vocês seguirem as Minhas

virtudes e alcançar a sabedoria suprema. A

pegadas, nenhum mal jamais os atingirá”.

verdadeira educação é a que confere ao homem a

Sathya Sai Speaks, Vol. 35:09

riqueza da moralidade, da espiritualidade e do
caráter. O objetivo da educação não é meramente

– O autor, o Dr. Srinivas Raghavan, é Membro
do Comitê de Educação da Organização
Internacional Sathya Sai.

sustentar o corpo; ela deve ampliar a mente e tornar
a pessoa um ser humano ideal e virtuoso.
– Baba

53

