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UM PRÊMIO AO PREMIADOR 
Data: 23/07/70 – Ocasião: Viagens - Local: Kadugodi 

Esta Universidade está hoje celebrando seu primeiro ano de vida. Agora, ela é um bebê com um ano de 
vida. Um bebê com um ano de vida é mais difícil de se cuidar do que um bebê recém nascido! Porque 
ele começa a engatinhar por aí e está mais sujeito a escorregões, quedas, acidentes e extravios por 
lugares perigosos! A partir daí as mães, empregadas e babás, devem ser mais vigilantes. A criança pode 
perambular pela rua e ser pega por alguma moto, bicicleta, carro ou caminhão. Assim também esta 
Universidade deverá encontrar todo tipo de distrações e desvios, tal como a inveja, o orgulho e o 
preconceito, o que arruinaria a sua boa saúde. A mãe (o comitê administrativo) a empregada (o reitor), e 
a babá (os alunos), devem ser extremamente cuidadosas, pois qualquer negligência de suas partes, 
qualquer permissividade, prejudicaria o futuro desta instituição. Elas devem servir a Universidade em 
total cooperação umas com as outras e com um desejo sincero de construir boas tradições. 

Os Himalaias, que são os escudos de defesa da Índia, são o símbolo de seu poder e majestade; eles 
nos lembram a pureza que devemos desenvolver em nós mesmos; nos ensinam que devemos ser firmes 
e inabaláveis como seus picos cobertos de neve, inatingíveis pelo barulho e perturbações dos 
“mercados” do gênero humano. O Ganges, que se origina em suas cordilheiras, é o símbolo do dharma, 
que é a base da cultura indiana. O (rio) Yamuna, que também nasce nos Himalaias, é o símbolo do 
senso de justiça, valioso elemento em sua composição; O (rio) Saraswati é o símbolo da sinceridade, 
que é a base primeira da disciplina espiritual, recomendada nas escrituras. O saraswati é o rio 
subterrâneo que se encontra com o Ganges e o Yamuna em Prayag. A cultura indiana permanecerá 
forte e duradoura enquanto o Ganges fluir. E mesmo se o Ganges secar, esta cultura permanecerá atual 
e gratificante, pois está repleta de valores eternos e o mundo necessita dela. 

O Caráter é Mais Precioso Que as Riquezas 

As crianças da Índia têm sobre si uma grande responsabilidade. Um desejo de desenvolver a fé na 
cultura indiana e encorajar sua prática aflorou em Mim recentemente e sinto que os estudantes devem 
ser os pioneiros neste renascimento. Por isso, esta Universidade foi fundada e está sendo 
adequadamente conduzida. Uma ênfase especial está sendo dada à promoção do caráter, o que é mais 
valioso que riquezas, força física, habilidade ou erudição. Vocês podem acumular milhões, mas isso não 
lhes assegurará paz de espírito. Vocês podem possuir físicos fortes; mas perguntem aos guarda-costas 
da comitiva do Governador, que aqui estão, se por acaso eles possuem paz de espírito. Eles 
responderão que não. 

Nós também ensinamos aqui os princípios fundamentais de todas as crenças, a partir de livros sagrados 
como a Bhagavad Gita, o Alcorão, a Bíblia, o Dharmapadha. Os festejos de Anadha que até aqui vêm 
sendo promovidos para as jovens mentes, têm sido apreciados com grande satisfação. Esta noite os 
estudantes apresentarão no palco uma peça sobre o Mahabharatha, chamada: “A missão pacificadora 
de Krishna”, escrita, ensinada e dirigida por Mim, instilando neles e naqueles que assistem a peça, a 
grande lição de que a alegria é o intervalo entre um estágio e outro de pesar! O sofrimento do exílio foi 
seguido pelo triunfo no campo de batalha e este foi obscurecido pelo traumatizante sofrimento de 
Draupadi, na matança de seus cinco filhos, pelo vingativo Aswathama, filho do Mestre Brahmin, aquele 
que ensinou aos Pandavas a arte de manejar o arco e flecha. Este é o tema da peça. 

A Paz Brota de Dentro do Coração 

Resistir com serena resignação aos altos e baixos da vida é o caminho real para a paz. Todas as 
pessoas anseiam por felicidade e paz; mas não há quem ensine aos mais jovens como conquistá-las. O 
Ramayana e o Mahabharata são reservatórios de conhecimento para aqueles que buscam a paz. Eles 
estão repletos de exemplos e ensinamentos inspiradores e oportunos. Ao absorver os ensinamentos no 
coração, a paz é alcançada. O coração puro, direcionado para Deus e refletindo Sua imagem é o próprio 
céu. 

Seria uma desgraça nacional se os filhos e filhas da Índia (os quais por séculos foram a luz da Ásia e os 
gurus do ocidente) andassem trôpegos no escuro, cegos pelo brilho das invenções científicas do 
ocidente. Contudo, a paz não desce do espaço cósmico! Ela brota de dentro do coração. 
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A educação universitária concede a vocês a chance de ganhar algumas rupias e, por conseguinte, viver 
delas. Mas a não ser que esta educação destrua certas ilusões nutridas por este baixo padrão de 
humanidade, suas vidas não serão felizes. Uma ilusão basicamente indesejável é: viver sob a idéia de 
que vocês são o corpo e que serão destruídos com a morte dele. Outra ilusão é: a felicidade consiste no 
acúmulo de dinheiro e conhecimento, ou conforto e reputação. Tentar obter felicidade acumulando certas 
coisas é como tomar um ônibus para Madras querendo chegar a Bangalore. O que é felicidade? É um 
estado da mente que não é afetado pela boa ou má sorte. Através da educação sistemática, a mente 
pode atingir este estado. Se as ações são realizadas como uma forma de adoração, então a mente 
encontra o equilíbrio e se torna livre da ansiedade. 

O Controle da Mente é a Necessidade Básica das Pessoas 

O Governador de Mysore falou agora a pouco que os estudantes devem manter-se afastados de 
controvérsias políticas, não permitindo que elas os distraiam de seus estudos. Eu os aconselho a se 
concentrarem em seus estudos, porque a política é, hoje em dia e talvez sempre, um jogo sórdido, onde 
as paixões se exaltam e o preconceito é cultivado como um respeitável plano de ação! Rajakiya é a 
palavra em télugo para política; mas ela se descreve mais corretamente como Raja-Kaya; Kaya significa 
“disputa de facções!” Todos vocês devem aprender a se tornar um novo tipo de líder, líderes que 
passaram através do crisol do serviço desinteressado como uma forma de disciplina espiritual; líderes 
que passaram pelas escolas e universidades e aprenderam a dominar os problemas do presente e do 
futuro, sob a luz do passado; líderes que apreciam as tradições e a cultura deste país. Este é o tipo de 
trabalho para o qual vocês têm que estar preparados. A palavra em télugo para emprego é udhyoga. 
Observem a palavra udh-yoga; “ud” significa para cima, ascendente, emergente. Logo é o progresso no 
Ioga que define a natureza e o propósito do trabalho. Assim, o que é o Ioga? Ioga, como o define 
Patanjali, é o controle das agitações e ansiedades da mente. As pessoas que exercem cargos 
administrativos estão apenas idealizando formas de exercer controle e fazendo propagandas que os 
popularizem. Elas exercem controle sobre os alimentos, o ouro, a natalidade e outras coisas mais, 
porém, o controle básico e necessário, chamado controle da mente, está ausente! Vocês podem estar 
sentados num quarto com ar condicionado, mas se a mente de vocês estiver agitada pela ira, inveja, 
cobiça ou medo, vocês acharão o quarto bastante quente. 

O Modo de Se Vestir Deve Ser Decente e Não Extravagante 

A educação deve também ser capaz de remover a inimizade entre os peregrinos dos vários caminhos 
para Deus. Só existe um Deus, um alvo, uma Lei, uma religião e uma razão. Vocês vieram a Kadugodi, 
partindo de centenas de diferentes vilas e cidades, mas todos vieram receber a bênção da visão 
(darshan) de um só Swami (Baba). 

Esta Universidade se ocupará em suprir-lhes uma educação completa chamada “caminho de 
consagração da ação, do dharma e da espiritualidade”, todos os três. Vocês poderão continuar aqui ou 
entrar mais tarde em outra Universidade, ou até voltar para casa quando terminarem seus estudos, mas 
onde quer que estejam, vocês deverão brilhar como receptáculos desta especial consideração. Vocês 
certamente servirão como fonte de inspiração para os outros, como exemplos de integridade, 
sinceridade e aspiração espiritual. O Dr. Gokak falou a respeito das aparências exteriores da vida 
moderna, como vestimenta, almofadinhas e costeletas. Sim, Eu gosto de simplicidade, Eu gosto do tipo 
de vestimenta que não desencoraja as pessoas de se aproximarem de vocês com uma palavra gentil, 
uma contribuição de serviço, uma mão amiga. A vestimenta deve ser limpa e decente; e não esquisita ou 
extravagante. Ela não deve ser usada para chamar atenção. 

Da mesma forma que vocês devem querer usar roupas limpas e confortáveis para o corpo, também 
queiram exercícios limpos e reconfortantes para a mente, como a repetição do nome de Deus e a 
meditação, etc. Usem seus olhos para verem coisas íntegras, os pés para se dirigirem à casa de Deus, 
as mãos para servir às manifestações de Deus, as pessoas ao redor de vocês, e a língua para suavizar 
a dor, louvar virtudes e glorificar a Deus. Não utilizem os olhos para vulgarizar seus cérebros, nem os 
pés para entrar nas filas de filmes de conotação destrutiva. Vocês vêem agora Suddir, o garoto cego, 
arrebatando vários prêmios por sua proeminência nos estudos e por seu desempenho geral na 
Universidade. A cegueira o privou de seguir o caminho da degradação. Logicamente, Eu não estou 
dizendo que alguém deva perder sua visão para ser perfeito. O maior heroísmo é ter os olhos e não usá-
los para arruinar os outros.  
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Os Mais Velhos São Culpados Pela Extravagância dos Estudantes 

Os preparativos para o Dia da Universidade foram feitos pelos próprios alunos; eles se ocuparam com 
isso por dias e, hoje, não tiveram um só momento de descanso; embora Eu lhes tenha dito que tirassem 
uma hora de descanso para o almoço, eles disseram que preferiam terminar a decoração do tablado e 
manter o local limpo e atraente. Os meninos são realmente bons, querendo fazer seus deveres, tendo 
bom desempenho nos estudos, como também na área do serviço. A culpa por suas extravagâncias e 
teimosias, e ocasionais farras de indisciplina, recai sobre os mais velhos, que dão a eles pobres 
exemplos a respeito da verdade e do autocontrole. Levados pela atmosfera de falsos valores e 
atividades fraudulentas, eles se deixam contaminar. Os garotos desta Universidade causarão uma 
saudável influência em seus amigos e parentes, como também na vila a que pertencem. As cidades se 
transformaram, como resultado da incompetência e intriga dos mais velhos, em focos de tensão; é por 
isso que esta Universidade foi estabelecida nos arredores da zona rural. 

O caráter é o dom mais precioso da educação. Eu considero a gratidão como o carro chefe; gratidão 
acima de tudo aos pais, pelo dom da vida. Reverenciem seus pais, que estão sacrificando o conforto 
deles, para dar a vocês esta educação universitária. Se algum pai se lamentar dizendo: “Eu mandei meu 
filho à Universidade Sathya Sai e ele se voltou contra mim, ele não respeita minha vontade, ele está 
como que perdido para mim”, isto traria para a Universidade grande pesar. Se, por outro lado, os pais 
disserem: “Eu enviei meu filho para a Universidade Sathya Sai e agora ele é muito obediente, bem 
disposto, ávido em respeitar até meus menores desejos; claro que meu desejo sempre será sua 
prosperidade. Mas antes ele costumava resmungar um bocado e fazia as coisas sob protesto e sem se 
envolver totalmente”, este será o maior prêmio que vocês darão à Universidade. 

Vocês ganharam hoje prêmios pela competência nos esportes, nos estudos, na oratória, nos ensaios 
literários, etc. Vocês também devem dar um premio à Universidade, e sabem o quê? Quando seus pais 
derramam lágrimas de alegria vendo-os com saúde, felizes e bem, levando vidas honradas e úteis, eles 
se enchem de contentamento e esta é a recompensa que a Universidade recebe. Este contentamento é 
o premio que vocês concedem a ela! 

Publicação Original: Sathya Sai Speaks - Vol. 10 - Discurso 17 - 12/1970  


