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OS JOVENS DAS ALDEIAS PARA AS ALDEIAS
Data: 06/11/1981 – Ocasião: Evento de Educação – Local: Muddenahalli

Adotar todas as formas; sereno;
Assumir todos os nomes; supremo;

Sath-Chith-Aanandha1; O Uno;
Sathyam, Shivam, Sundaram2.
A educação confere humildade;
A humildade adiciona crédito;

O crédito assegura prosperidade;
A prosperidade assegura vida correta;

A vida correta garante paz e contentamento
Ambos aqui e no futuro. 

Hoje, esta aldeia de  Sathya Sai Graama é abençoada não apenas pelo nascer do sol, mas 
pelo surgimento de aanandha3. Desde as primeiras horas de hoje até este momento, jovens e 
anciãos,  em  grande  número,  estiveram  ocupados  preparando  este  festival  de  alegria  e 
esperando, com olhos ansiosos, para dar as boas-vindas a este deleite. Tais dias santos são, 
realmente, ocasiões muito raras para a humanidade. 

No dia em que devotos sinceros cantam canções 
Em louvor ao Senhor e agradam aos ouvidos;

No dia em que os sofrimentos dos pobres são aliviados
E os homens caminham juntos como irmãos;

No dia em que os servos de Deus são alimentados
Com Amor e cuidados, em agradecimento;
No dia em que O Grande Uno vem até nós

E conta emocionantes histórias Divinas;
Esses são, realmente, dias valiosos.

Os demais são como os dias dedicados às cerimônias fúnebres. Nos dias de hoje, o mundo 
testemunha a dança diabólica da injustiça, da anarquia, do vício e da fraqueza. Para pôr fim a 
isso e estabelecer a paz, a tolerância, a justiça, a alegria e a vida correta, devemos confiar nos 
jovens, nos estudantes.. Eles devem tornar-se instrumentos dessa transformação. Esse fato 
deve ser reconhecido por todos os que desejam um mundo melhor.

Esta era é a Era de Ouro para os buscadores de Deus

Das quatro  yugas4,  a presente  Kali  yuga5 é muito mais propícia do que as três anteriores 
(Kritha,  Thretha e Dwapara yugas)  na obtenção da sabedoria e no cultivo do discernimento 
(viveka), pois temos disponíveis, agora, muitos meios simples para alcançarmos a liberação”. 
As Escrituras dizem “Não, não, queridos senhores, nenhuma outra era iguala-se à de  Kali! 
Apenas por meio de smarana e chintana podemos alcançar o Objetivo. Smarana é o processo 
de manter Deus constantemente na memória e chintana é o processo de pensar em Sua glória 
todo o tempo. Muitas pessoas estão amedrontadas por acreditarem que, na Kali Yuga em que 
vivemos, testemunharemos o último Dilúvio. Alguns a chamam de  Kalaha Yuga, a Era dos 

1 Ser - Consciência - Bem-aventurança. 
2 Beleza, bondade, a vivência de Shivam (feliz, auspicioso, gracioso, abençoado).
3 Bem-aventurança.
4 Era, uma das divisões das idades do mundo ou ciclos da terra e da humanidade.
5 A Era das Trevas. A cosmogonia hindu divide a criação em ciclos. O universo criado surge e desaparece num 
processo contínuo de criação e dissolução, uma espécie de pulsação. Esse processo leva várias eras ou  Yugas. A 
primeira é a Sathya Yuga, a Era de Ouro ou Era da Verdade, em que todo o Universo é permeado pela Virtude (pelo 
Dharma). A Era seguinte é a  Treta Yuga, em que três quartos do Universo estão envoltos no  Dharma; segue-se a 
Dwapara Yuga, em que somente metade do Universo é permeado pelo Dharma. Na Era de Kali, finalmente, apenas ¼ 
do Universo é Virtude. Três quartos estão envoltos pelo vício.
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Conflitos, agora quase onipresente. Não, não. Essa era é a Era de Ouro para os buscadores 
de Deus ganharem e aprenderem sobre viveka.

No  passado,  as  instituições  educacionais  eram  raras.  Havia  somente  algumas  poucas, 
centralizadas ao redor dos preceptores. Eram conhecidas como Gurukulas6. Agora, em cada 
rua, há uma escola estabelecida. O conhecimento está amplamente disponível. Há também 
milhares  de  meios  de  ganhar-se  dinheiro.  Apesar  disso,  o  homem  não  encontra  paz  e 
contentamento.  Por quê? O padrão comportamental  e o tipo de atividade – são esses os 
responsáveis. Mesmo que uma pessoa seja dotada de todas as virtudes, se suas ações e 
atitudes  não revelarem a  influência  delas,  enfrentará  a  perda  e  o  sofrimento.  Portanto,  é 
necessário cultivar a justiça e a retidão.

Os Objetivos das Instituições Sai

As instituições de ensino devem adotar  essa estrada real  em direção a  uma vida boa.  A 
Educação  está  perdendo  seu  valor  a  cada  dia  porque  as  instituições  buscam  caminhos 
corrompidos e tortuosos, e os estudantes não são leais aos ideais de justiça e retidão. Vidhya 
deve conferir Vinaya – a educação deve promover a humildade. Hoje, a humildade encontra-
se totalmente ausente entre os estudantes. Lições sobre humildade podem ser encontradas 
nos livros, mas não são se refletem na conduta como preceitos postos em prática.

No  passado,  as  emoções  e  os  sentimentos  eram  educados  e  dirigidos  à  obtenção  da 
humildade.  Por  que  personagens  como  Shankaraachaarya7,  Raamaanujaachaarya8, 
Madhwaachaarya9, Buda, Jesus, Zoroastro10 e outros pioneiros religiosos são reverenciados 
nos corações humanos até os dias de hoje? Terá sido por seu conhecimento acadêmico? Não. 
As suas virtudes e o reflexo delas em suas vidas – essas são as razões.

Atualmente, pilhas de livros lotam as livrarias. Há escolas em abundância; não há escassez de 
professores. Mas a aprendizagem integral e o ensino sincero não são vistos. É por isso que 
essa educação espiritualmente orientada das Instituições Sai está sendo estabelecida para 
formar adequadamente os professores de forma a preservar, nos corações dos estudantes, a 
pureza primordial, a estabilidade e o altruísmo, a fim de transformá-los em trabalhadores para 
o progresso de Bharath11, objetivando a remoção da angústia e da melancolia disseminadas 
por  toda  parte,  tornando-os  comprometidos  com  a  restauração  da  glória  da  cultura 
bhaaratheeya12. As Instituições Sai estão sendo erguidas para incutir nos estudantes de hoje a 
coragem e o entusiasmo necessários para tal tarefa.

Atualmente, existem milhares de instituições de ensino no mundo. Todavia, há uma grande 
diferença  entre  elas  e  aquelas  fundadas  por  Sathya  Sai.  Os  objetivos  fundamentais  das 
instituições Sai são humildade, adesão à disciplina e aplicação do que se aprende na vida 

6 Literalmente, a casa do Guru. Escola com características de internato, onde os alunos e o Guru viviam por longo 
tempo  na  mesma  casa.  Os  estudantes  aprendiam  com  o  Guru e  também  o  ajudavam  em  sua  vida  cotidiana, 
realizando tarefas mundanas tais como limpar a casa, lavar roupas, cozinhar etc.
7 Como ficou conhecido Adi Sankara (788-820 d.C.), o primeiro filósofo a consolidar a doutrina Vedanta Advaita, que 
estabelece a unidade entre a Alma e Brahman (a Divindade Suprema).
8 (1017-1137) – célebre reformador Vaishnava (ou vishnuismo, adoradores de Vishnu como o ser supremo) fundador 
da escola vedântica que ensina a doutrina da Visishnadvaita (não dualismo). Os seus seguidores acreditam que ele 
seja uma encarnação de Sesha, o deus serpente de cem cabeças, que nasceu da boca de Balarama, o irmão mais 
velho de Krishna, logo após a sua morte.
9 Famoso religioso, professor e estudioso do século XIV, um dos mais proeminentes professores do Dvaita-Vedanta, 
escola que professa o dualismo, i.é,, ensina a existência ou a realidade permanente de dois princípios fundamentais 
na natureza universal: espírito e matéria ou divindade e universo.
10 Foi um profeta nascido na Pérsia (atual Irã), em meados do século VII a.C. Fundou o Mazdaismo ou Zoroastrismo, 
religião monoteista  (considerada a primeira manifestação de um monoteísmo ético. De acordo com os historiadores, 
algumas das suas concepções religiosas, como a crença no paraíso, na ressurreição, no juízo final e na vinda de um 
messias, influenciaram o judaísmo, o cristianismo e o islamismo).
11 Índia.
12 Indiana.
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diária. Se o que é aprendido não é praticado, os estudantes serão como vacas que não dão 
leite, frutas sem sabor, livros sem sabedoria. Não é realmente tarefa do homem encher sua 
cabeça de conhecimento transitório e desperdiçar tempo para adquiri-lo. Não deve engajar-se 
em atividades desprovidas de valor e desperdiçar anos de vida. Quando se arruína assim, 
desce ao nível animalesco. Quando se eleva, ascende ao nível de Deus.  Maanava (homem) 
pode elevar-se a Maadhava (Deus). Devemos, portanto, promover métodos educativos pelos 
quais a humanidade do homem possa ser mantida e sublimada até alcançar Deus.

Sai sankalpa para o progresso das aldeias

O leão é o rei dos animais. Apesar disso, está continuamente olhando para trás! Tem medo 
porque espalha o medo. O homem também fica nervoso porque tem a intenção de prejudicar 
os outros. Não se enredem na violência e na ira. Desistam de olhar para trás, para os hábitos 
e atitudes passados. Avancem bravamente para o futuro. Depois de irem para a escola e nela 
aprenderem,  não  se  apeguem a  velhas  atitudes  e  preconceitos.  Observem suas  ações  e 
assegurem-se  de  que  são  corretas.  Observem  suas  qualidades  e  comportamento  e 
assegurem-se de que também são corretos. Somente quando isso é feito, o verdadeiro valor 
da educação e o conhecimento sagrado de alguém podem ser apreciados. O estudante tem 
de passar nesse teste para beneficiar-se da educação que recebe.

É com esse propósito de reavivar a pureza do processo educacional que, neste dia, a pedra 
fundamental para um Colégio Pré-Universitário foi lançada nesta vila  Sathya Sai. Muito em 
breve,  erguer-se-á  como  um magnífico  prédio  e,  mais  tarde,  tornar-se-á  um membro  da 
Universidade  de  Puttaparthi.  Eu  a  abençoo  para  que,  por  meio  deste  colégio  e  de  sua 
expansão, a comunidade Sathya Sai possa desenvolver-se rapidamente. É também o meu 
desejo que aqui seja fundada uma faculdade. 

Tenham o yoga13 como objetivo, não o udhyoga14

Os  rapazes  que  vêm  estudar  aqui,  todos  dos  vilarejos  circunvizinhos,  encontram  muita 
dificuldade em ir para as cidades, a fim de frequentar um curso superior. Isso não está dentro 
de suas possibilidades. Esse colégio da aldeia Sathya Sai atende os rapazes dos vilarejos. 
Aqui, neste ambiente rural, terão todas as facilidades necessárias para seu progresso escolar. 
Abrigaremos todos.

O meu sankalpa (decisão) é promover o progressos das aldeias. As crianças que vêm desses 
vilarejos devem passar suas vidas neles, a fim de fazê-los progredir de todas as formas. Isso, 
por si só, fará com que suas vidas valham a pena. Esse é o Sai Sankalpa – adotar métodos 
pelos quais elas possam melhorar os seus próprios vilarejos, implementar esses métodos e 
instruí-las  para que sejam bem-sucedidas nessa missão.

Desde  que  aqueles  que  nascem  nos  vilarejos  estão  viajando  para  as  cidades  e 
estabelecendo-se lá, os vilarejos estão decaindo. Mas as cidades não podem existir sem as 
aldeias. Primeiro, é necessário promover o crescimentos dos vilarejos.  A aldeia é o coração 
da cidade; sem ela, a cidade torna-se sem vida. Krishna nasceu numa aldeia, cresceu nela e 
trabalhou  pelo  seu progresso.  Ela  ganhou fama mundial  graças  a  Ele.  Do mesmo modo, 
deveríamos proteger e estimular as aldeias até sua reputação ser conhecida em todas as 
direções. 

O Sai  Sankalpam é  que  essas  crianças  vindas  de um vilarejo  devem,  após  concluir  sua 
educação,  retornar  às  suas  aldeias,  desenvolvendo-as  e  purificando-lhes  a  atmosfera. 
Atualmente, os aldeões educados correm para as cidades em busca de udhyoga (emprego). 
Como alguém pode merecer um udhyoga sem primeiro adquirir  yoga?  Suas vidas deveriam 

13 União com o Ser Supremo – qualquer ação que leve a essa união.
14 Emprego.
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ter  yoga, e não  udhyoga, como objetivo! Dediquem-se a alguma profissão para assegurar a 
sua subsistência e beneficiem a sociedade em que vivem com os serviços que prestam a si 
mesmos, à sociedade, ao país – esses são os estágios que devem seguir um após o outro. As 
pessoas pulam as etapas iniciais, indo primeiro para a última. É por isso que as condições do 
país se deterioram tanto.

Os estudantes devem estudar com afinco e adquirir um alto nível de educação; devem servir 
seus pais e fazê-los felizes. Se fizerem os pais derramar lágrimas, demonstrando ingratidão, 
como poderão ter  um futuro  feliz?  Os estudantes devem obter  uma educação que possa 
inspirá-los a promover a felicidade de seus pais.

Desejo que eles assimilem, com a educação, o  Dharma (virtude)  que os transformará em 
heróis devotados ao engrandecimento de Bharath. Queridos estudantes! Estejam atentos à 
sua verdade, comecem a viver à luz dessa consciência, sejam humildes diante de seus pais e 
obedeçam-lhes.  Reverenciem  os  mais  velhos  das  suas  aldeias,  dirijam-lhes  palavras 
educadas e sejam exemplos de moralidade para a comunidade.

Fonte: http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-30.pdf 
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-30.pdf
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