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PONHAM OS VALORES HUMANOS EM PRÁTICA 
Data: 22/11/2006 – Ocasião: Convocação Anual – Local: Prasanthi Nilayam 

Hoje, o homem sente-se orgulhoso por haver dominado muitos ramos do conhecimento e estudado  
grande número de textos. Mas ele não procura entender a essência da educação. Hoje, o aprendizado 
está limitado apenas aos aspectos físicos e mundanos, e os aspectos morais, éticos e espirituais são 
postos de lado. Hoje, os pais empreendem extenuantes esforços para dar educação aos seus filhos. Mas 
ninguém está tentando saber o real significado da educação. As pessoas pensam que aqueles que falam 
eloqüentemente e estudaram um grande número de livros são altamente educados. Mas, na verdade, 
aquilo demonstra apenas conhecimento do alfabeto e nada mais. Mero conhecimento do alfabeto não 
pode ser chamado de educação. Além de saber as letras, o homem tem que conhecer o significado das 
palavras e das sentenças por elas constituídas.  
Tendo percebido essa verdade, o Rei Krishnadevaraya reuniu uma grande assembléia. Ele apresentou 
uma questão a todos os poetas e estudiosos reunidos. Também presentes nessa assembléia estavam 
oito renomados poetas de sua corte, conhecidos como ashta diggajas. Eles eram: Allasani Peddana, 
Nandi Thimmana, Madayyagari Mallana, Dhurjati, Ayyalaraju Ramabhadrudu, Pingali Surana, 
Ramarajabhushanudu, e Tenali Ramakrishna. Krishnadevaraya queria saber quem dentre eles era o 
melhor. Ele queria que eles formulassem uma sentença completa consistindo de cinco letras, cada letra 
tendo o mesmo significado em cinco diferentes línguas. “Aquele que apresentar uma resposta a essa 
questão amanhã de manhã será adequadamente recompensado”, declarou.  
Como sua casa ficava muito longe, Tenali Ramakrishna decidiu passar a noite na casa de seu cunhado. 
Quando lhe ofereceram uma confortável cama para a noite, Ramakrishna recusou-se a dormir nela. Ele 
disse: “Eu tenho que pensar na resposta para uma questão lançada pelo rei para amanhã de manhã. 
Uma cama como esta certamente me fará dormir imediatamente. Então, me arranje uma cama (um 
catre) no estábulo”.  
Enquanto deitava-se na cama, à uma hora da manhã, uma das vacas do estábulo deu à luz um bezerro. 
Ramakrishna gritou para avisar seu cunhado acerca do acontecido. Seu cunhado queria saber qual vaca 
havia dado a luz, já que ele havia dado diferentes nomes para suas vacas, como Lakshmi, Sarasvati, 
Radha, etc. Ele perguntou a Ramakrishna, “Ye av ra bava (Oh cunhado! Qual vaca é essa)?" Quando 
Ramakrishna ouviu isso, sua alegria não teve limites, uma vez que ele havia encontrado uma resposta 
para a questão do rei. Então, ele repetiu a frase muitas vezes. Seu cunhado pensou que Ramakrishna 
agia de maneira estranha devido à falta de sono.  
Na manhã seguinte, Ramakrishna foi à corte real e descobriu que ninguém mais tinha a resposta para a 
questão. Todos os outros estavam convencidos de que não era possível formar aquela sentença. “Ye Av 
Ra Ba Va. Essa é a resposta", disse. Todos ficaram intrigados. Então ele explicou, "Ye" em Marathi, "Av" 
em Hindi, "Ra" em Télugo, "Ba" em Kannada, e "Va" em Tamil expressam o mesmo significado, ou seja, 
"venha". Todas as cinco línguas estavam representadas nesta sentença.  
Dessa maneira, o homem deveria saber o significado de toda letra. Hoje, as pessoas lêem muitos livros 
sem conhecer o real significado das palavras. Mas, nos tempos antigos, as pessoas sabiam o significado 
de cada letra que estudavam. 
Satisfeito com a resposta, Krishnadevaraya presenteou Ramakrishna com um saco de moedas de ouro e 
diamantes preciosos. Ramakrishna ficou feliz por receber o precioso presente do rei, mas  preocupou-se 
sobre como deveria salvaguardá-lo. Portanto, pediu ao rei dois guarda-costas para conduzir o pacote 
seguramente até sua casa. Acompanhado pelos guarda-costas, ele conduziu o pacote seguramente até 
sua casa.  
Ao chegar em sua casa, a idéia de guardar o tesouro com segurança causou-lhe muita preocupação, já 
que ele não possuía um cofre. Sua esposa aproximou-se e viu o pacote. Nesse momento, Tenali 
Ramakrishna percebeu dois ladrões que o haviam seguido durante todo o caminho e que agora estavam 
escondidos no pátio de sua casa. Então disse à sua esposa que iria jogar o saco de moedas de ouro e 
pedras preciosas dentro do poço no pátio de sua casa, para sua segurança. Falou alto para que os 
ladrões pudessem ouvi-lo. Ao invés de colocar o saco de gemas preciosas no poço, ele, na verdade, 
colocou um saco de pedras. 
Durante toda a noite, os ladrões retiraram água do poço na expectativa de encontrar o saco de moedas 
de ouro e pedras preciosas. Todas as suas tentativas se provaram fúteis. Eles deixaram o local ao 
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amanhecer. Tenali Ramakrishna estava feliz por salvar o precioso tesouro das garras dos ladrões que, 
no processo, espargiram água necessária em seus campos.  
Aquele que conhece o significado de cada letra, cada palavra, e cada sentença é um verdadeiro poeta. 
Tenali Ramakrishna era um desses grandes poetas.  

Aquele que contempla no Ser todo-sapiente, sem idade, 
o governante de tudo, mais sutil que o mais sutil, o sustentáculo  universal, 

possuindo uma forma além da concepção humana, 
refulgente como o sol, e muito além das trevas da ignorância, 
atinge, verdadeiramente, este divino Purusha (Deus) supremo. 

Hoje, as pessoas tentam entender o significado das sentenças, sem tentar saber o significado das 
palavras que as constituem. Mesmo os preceptores de hoje, dão apenas o significado  mundano das 
frases, mas nenhum ensina sua importância moral, ética e espiritual. É a responsabilidade dos 
professores disseminar o conhecimento pertinente aos princípios morais, éticos e espirituais. Isso é a 
verdadeira educação. Hoje, os estudantes buscam seus estudos, mas se você perguntar-lhes o que 
estão fazendo, respondem: “Chaduvu-kontunnamu”, que também significa, “Estamos comprando 
educação”. Isso, absolutamente, não é educação. Temos que saber o significado de cada letra, cada 
palavra e cada sentença, e agir de acordo.  
Apesar de adquirir todo esse conhecimento mundano, o homem encontrará seu fim, o que é inevitável. 
Ele deveria adquirir o conhecimento que o torna imortal. Esse é o conhecimento dos cinco valores 
humanos, denominados, sathya (verdade), dharma (retidão), shanti (paz), prema (amor), e ahimsa (não-
violência). O primeiro é sathya. A verdade é imortal. A verdade é uma, não duas. Dharma é eterno. 
Shanti é a fonte da bem-aventurança. O próximo é Prema. Desde a criança até um idoso, no limiar da 
morte, todos são dotados de amor. Mas o amor não tem morte. O último, mas não o menos importante é 
ahimsa. Onde está a morte para ahimsa? Buda propagou esse princípio. Ele declarou: Ahimsa paramo 
dharma (Não-Violência é o dharma maior). O conhecimento e a prática desses cinco princípios 
constituem a verdadeira educação.  
Falem a verdade, sigam o caminho da retidão e experimentem a paz. Partilhem seu amor alegremente 
com todos e guiem suas vidas pela não-violência. Essa é a essência da educação. Esses são os cinco 
principais valores humanos que devem ser propagados no mundo. Eles são eternos e imortais. Hoje 
corremos atrás de tudo que é perecível, ignorando o que é imortal. 
O Presidente da Índia lhes disse muitas coisas importantes. Vocês podem alcançar grandes alturas se 
colocarem seus ensinamentos em prática. Todo ser humano é dotado com esses cinco valores. Se 
promovemos esses cinco valores, nos tornamos Deus.  
Os Vedas declaram: Tat Tvam Asi (Você É Aquilo, Tat Thou Art). Essa afirmação profunda dos Vedas 
contém a essência de todo o conhecimento. Portanto, esses cinco valores humanos devem ser 
inculcados em todos, desde a infância. Quando vocês se apóiam na verdade, podem alcançar qualquer 
coisa na vida. Daivam manusha rupena (Deus está na forma humana). Deus não está separado do 
homem. Todos são encarnações da Divindade. O mesmo princípio do Atma está presente em todos. 
Mas ele assume muitos nomes. Desenvolvam autoconfiança. Enfrentem todas as dificuldades com 
autoconfiança. Quem quer que vejam,  considerem-no como seu próprio reflexo. Deus está além de 
todos os atributos e ações.  
Desenvolvam o espírito de sacrifício. Na karmana na Prajaya dhanena thyagenaike amrutatthvamanasu 
(A imortalidade não é alcançada pela ação, prole ou riqueza; ela é alcançada somente através do 
sacrifício). Vocês deveriam estar preparados para fazer qualquer sacrifício. Tenham a firme convicção de 
que eu sou Deus e Deus não está separado de mim. Para onde quer que olhem, lá está Deus. Não há 
nada além de Deus. Os nomes e formas podem ser diferentes, mas o mesmo princípio do Atma está 
presente em tudo.  
Tudo que o homem experimenta é o resultado de suas ações. 
Já é muito tarde agora. Não quero causar inconveniência a vocês por falar em demasia. É suficiente que 
vocês saibam esses cinco princípios e os ponham em prática em suas vidas diárias. É somente pela 
prática desses cinco princípios que poderão conhecê-los,  e não  através da mera leitura ou da escrita 
sobre eles. Qualquer conhecimento que não seja posto em prática não é conhecimento, em absoluto. 
Ponham em prática suas vidas, ao menos, um ou dois princípios de tudo o que têm aprendido. Somente 
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então suas vidas serão redimidas e irão adquirir mérito. Somente então, vocês seguirão o caminho 
correto.  
Vocês ouviram muitas coisas de Mim e de Kalam. Qual é a utilidade de toda sua escuta se não puserem 
nada em prática? É uma rara sorte a  oportunidade de ouvir tais falas sagradas. Façam o melhor uso 
dessa oportunidade e atinjam o objetivo de suas vidas.  
O Senhor Krishna declarou na Bhagavad Gita: Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta Sanathana (o eterno 
Atma em todos os seres é uma parte de Meu Ser). Vocês todos são centelhas da Divindade. Vocês não 
são meros mortais. Não estão separados de Mim. Sendo um aspecto de Minha Divindade, vocês devem 
se conduzir de acordo. Não desperdicem seu tempo em conversas vãs. Esses cinco valores originaram-
se de Deus.  
Para onde olharem, lá está o princípio da unidade. Vocês e Eu somos um. Muitas pessoas Me 
perguntam sobre Minha verdadeira identidade. Eu lhes digo, “Vocês e Eu somos um. Vocês não estão 
separados de Mim”.  Considerem a todos os homens como seus irmãos e irmãs e fortaleçam a ligação 
de amor com eles. Vocês devem, todos, permanecer unidos. Nunca dêem espaço para más qualidades 
como raiva, ódio e inveja. Essas qualidades apenas criarão diferenças. Devemos desenvolver esses 
cinco valores humanos, que promoverão a harmonia e unidade no mundo. Devemos desenvolver as 
qualidades que nos aproximam uns dos outros e não as que nos afastam deles.  Deixem o fardo de 
todas as suas responsabilidades para Deus. Esta é a Minha mensagem para vocês hoje.  
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