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Hoje, estou anunciando um acontecimento que trará muita alegria a todos. Sai sempre está 
repleto de alegria. A ansiedade, a dor e a inquietação não se aproximam de Sai, nem mesmo 
a milhões de quilômetros. Acreditem ou não, Sai não sente o menor traço de ansiedade, pois 
Sai está sempre consciente da formação e transformação dos objetos, dos caprichos do tempo 
e do espaço e dos incidentes que ocorrem aí. Quem não tem conhecimento disso e aqueles 
que são afetados pelas circunstâncias são afetados pelo sofrimento. Os que são apanhados 
pela espiral do tempo e do espaço  tornam-se as vítimas da dor. Embora Sai esteja envolvido 
nos eventos dependentes do tempo e do espaço, sempre se estabelece no princípio de que 
está além desses limites. Sai não depende do tempo, do lugar ou da circunstância.

Assim, todos vocês devem reconhecer a singularidade da Vontade de Sai, o  Sai Sankalpa1. 
Sabemos que esse Sankalpa é vajrasankalpa – é a Vontade irresistível. Vocês podem ignorar 
a sua expressão como fraca e insignificante, porém, uma vez que a vontade é formada, tudo o 
mais pode modificar-se, mas a vontade não.

Há quinze anos, enquanto inaugurava a Faculdade de Anantapur, Eu disse que ela, em breve, 
transformar-se-ia  em  uma  Universidade.  As  pessoas  pensaram  que  Sai  Baba  tinha 
pronunciado essas  palavras  simplesmente para entusiasmá-las.  No  ano passado,  abrimos 
uma  faculdade  em Prashanti  Nilayam.  Na  ocasião,  Eu  disse:  “No  próximo  ano,  ela  será 
transformada em uma universidade, assim, devemos assegurar uma base estável.” Quando 
disse isso, Bhagavantam observou: “É impossível.” “As instituições que estão trabalhando há 
vinte,  trinta  anos,  adquiriram  muitas  distinções,  prepararam-se  com  faculdades  e  pós-
graduações e ainda não alcançaram essa meta. Se Swami está declarando desta forma... que 
rumo tomará este Sai Sankalpa?” pensou consigo mesmo. Ele sabe qual rumo tomará. Ainda 
assim,  parece  ter  dúvidas  de  que  se  tornará  uma  universidade  no  seu  segundo  ano  de 
existência.

O caráter único da Universidade de Prashanti Nilayam

Este é o segundo ano da Faculdade de Prashanti Nilayam. Já que a vontade de Swami é a 
Vontade  do  Todo-Poderoso,  o  Governo  da  Índia  concordou  que  inaugurássemos  uma 
universidade  aqui.  Assim,  neste  mesmo  dia,  Vijayadashami2,  a  faculdade  em  Prashanti 
Nilayam e a de Anantapur são elevadas à condição de componentes da nova universidade.

Esta universidade não transmitirá, em seu curso de Botânica, o mero conhecimento sobre as 
árvores  da  natureza;  difundiremos  o  conhecimento  da  Árvore  da  verdadeira  vida.  Não 
transmitiremos  apenas  o  conhecimento  de  economia;  o  conhecimento  de  ética  religiosa 
também será incluído. Não será ensinada somente a química (Rasayana Shasthra); também 
será desvendado o mistério de “Raso vai sah”3, a encarnação suprema do néctar da doçura, o 
atma.  Não  será  ensinada  somente  a  ciência  do  mundo  material  (padarta);  também será 
ensinada a ciência do mundo imaterial (pararta). Não será diferenciado o material do imaterial, 
nem tratado o imaterial como sendo irrelevante para o material. Decidimos que esse será o 
caráter único da Universidade.
 
Esta universidade não adotará, como as outras, algumas faculdades, nem sobrecarregará os 
seus  alunos  com  diplomas  que  eles  apresentarão  como  tigelas  estendidas  mendigando 
empregos.  Esta  universidade  proporcionará  aos  seus  alunos  a  coragem e  a  confiança,  o 

1 Sankalpa  significa  "construção  mental",  mas  pode  ser  traduzido  como  "resolução  interior",  "plano  de  ação", 
"propósito", "objetivo", "mentalização".
2 O último dia do Festival de Dasara ou Navarathri, Vijayadashami é o dia mais auspicioso do Dasara, de bom augúrio 
para iniciar coisas novas na vida. De acordo com a lenda, Vijayadashami significa a vitória das forças do Bem sobre 
as forças do Mal, pois, nesse dia, a deusa hindu Chamundeshvari matou o demônio Mahishasura.
3 Deus permeia tudo na forma de essência, Ele é bem-aventurança.
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conhecimento  e  a  habilidade  para  moldar  as  suas  carreiras  por  seus  próprios  esforços, 
mantendo-se  firmes  em  seus  próprios  pés  e  confiando  em  sua  própria  força.  Assim, 
propusemos que,  nesta universidade, a educação espiritual é para ser integrada de forma 
harmoniosa ao ensino de ética, ciências físicas e metafísicas.

Sai Sankalpa é baseado na Verdade e para a Verdade

Alguns minutos antes de chegar aqui, fiz o Bhoomi Puja (consagração do local) para o prédio 
administrativo da universidade. Ali, em cima da colina, dominando uma bela vista da natureza 
encantadora, será erigido, em breve, o centro das atividades da universidade, imponente e 
atraente. Para a mente, haayi (calma reconfortante); para o corpo, reft (suavidade refrescante); 
para sua vida, Sai – que aqui é a Realidade. Na colina, atrás do Prashanti Sul, no próximo 
ano,  nessa  mesma época,  os  seus  olhos  poderão  deleitar-se  com a  vista  de  um prédio 
magnífico. 

O nosso programa de construção ou o programa de outros projetos não estão planejados para 
cinco ou dez anos. São planos de cinco ou dez dias. Uma vez que devemos obedecer às 
regras e limites impostos pelo Governo, isso está causando atrasos. Se não fosse por isso, 
poderia ser feito em um instante, pois Minhas resoluções são baseadas na Verdade e voltadas 
para a Verdade. O seu propósito é a promoção de bem-estar humano, a prosperidade do 
mundo. Não são corrompidas pelo senso de propriedade ou pelo de autoengrandecimento. 
Logo, não há necessidade de qualquer dúvida. A vontade de Sai frutificará no devido tempo. 
Todos vocês poderão beneficiar-se e se alegrar-se com esses progressos. 
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