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O TRABALHO MAIS RENTÁVEL 
Data: 13/05/70 – Ocasião: Eventos na Área de Educação - Local: Bombaim 

Por ocasião do jubileu de prata da instituição “Escola de Pinge”, fiquei feliz por ter tido a oportunidade de 
enfatizar os aspectos morais e espirituais da educação; porque Pinge dedicou sua vida à promoção 
desta particularidade. Todo elogio seria pouco ao tamanho esforço empreendido neste trabalho. Tais 
instituições precisam se multiplicar nesta nação, e todo apoio deve ser oferecido, pois elas suprem 
aquele algo mais que é tão urgentemente necessário. 
Vocês todos sabem e proclamam que a Índia é, por excelência, a terra da divina comunhão, do sacrifício 
e da ação altruísta. Imaginem o mapa da nação em suas mentes; o primeiro e mais proeminente atributo 
que se nota, é a extensão dos Himalaias, com seus cumes prateados cortando o céu azul. Destes cumes 
fluem as águas cristalinas do Ganges, o símbolo da cultura indiana. 
A cultura indiana é a verdadeira base do progresso humano. Ela erguerá a humanidade, promovendo a 
fraternidade, elevando a retidão e saturando cada pensamento, palavra e ação com reverência e 
humildade. Esta cultura permanecerá inabalável enquanto fluir o Ganges; nenhuma tentativa de suprimi-
la ou destruí-la será bem sucedida. Ela somente desaparecerá quando o Ganges secar! A história e as 
tradições da Índia são tão puras quanto o Ganges; tão santas e beatíficas como curadoras e preciosas. 
As origens de ambas são as frescas, confortantes e imaculadas neves! 
O Hábito da Oração Inculcará a Confiança 
Este país está sofrendo de males sociais, políticos e econômicos, porque os responsáveis por formular 
as diretrizes para o progresso da educação não se empenham em instruir os meninos e meninas da 
Índia nos princípios da cultura indiana. Quando o homem não é instruído para viver uma vida de 
bondade e devoção, ensiná-lo certas habilidades e truques o torna apenas uma ameaça a si mesmo e 
aos outros. Hoje há uma controvérsia sem fim sobre qual idioma deva ser utilizado na instrução escolar; 
porém ninguém está interessado na linguagem do coração que utiliza o vocabulário do amor e o idioma 
da auto-avaliação e do auto-sacrifício. 
Nos dias atuais, as escolas e universidades estão preocupadas em encher de fatos e fantasias as 
cabeças dos alunos e não os equipam para enfrentar os infortúnios da vida, nem para tirar o melhor de 
dentro de si e colocar a serviço da comunidade. O hábito da oração inculcará coragem e confiança, e 
isso irá prover aos alunos uma nova e vasta fonte de energia. Nenhum esforço é feito para iniciar os 
alunos nas doces experiências da meditação e do yoga, ou na bem-aventurança da auto-indagação da 
realidade interna de cada um. 
Quando os estudos terminam e o aluno volta das comemorações, ele é condecorado na cerimônia de 
formatura com um diploma! Este diploma é, na verdade, apenas uma cumbuca de mendigo! Com ele nas 
mãos o graduado pode ir a todos os escritórios e bater de porta em porta suplicando: “Dêem-me um 
emprego!” A educação atual converte jovens em mendigos pedindo comida de porta em porta. Eles não 
conseguem se firmar nos próprios pés e obter comida por si mesmos. Este não é um sinal ou 
característica da cultura indiana. Não. O erro recai sobre os professores e líderes, sobre líderes e 
conselheiros. 
Não Sejam Ingratos aos Pais 
Os professores são os escultores encarregados de esculpir as pedras e transformá-las em belas figuras, 
isto é capaz de inspirar e elevar a mente. Entretanto, eles não entalham coisa alguma e deixam a pedra 
como está. Em nome da liberdade, promovem a libertinagem. Liberdade implica em moderação; e a 
moderação, por si só, pode elevar o nível de energia. “A educação deve promover a humildade e a 
disciplina” (Verso em Sânscrito). 
Perguntem a qualquer estudante porque ele vai à escola ou universidade. Sua resposta normalmente é 
clara! E quase sempre será: “Eu quero ler”, “Eu quero estudar” – mas se isto é tudo o que ele deseja, 
pode aprender a ler em casa, ou estudar em casa sob a orientação de alguém. Porque deveriam ir às 
escolas e universidades, longe de seus lares, gastando uma enorme soma de dinheiro? Eles freqüentam 
as escolas e universidades a fim de cultivar a disciplina, o controle emocional e para canalizar as 
paixões, aprendendo apenas uma pequena fração do que se pode extrair de escolas e universidades. 
Elas devem infundir nos alunos as lições de mútua cooperação, boas maneiras, cortesia, empatia e 
companheirismo, adaptação às suas limitações e a superação de obstáculos com uma avaliação 
tranqüila. 
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As notas obtidas nos testes e exames em cada matéria, não são tão importantes. Eu considero mais 
importantes as notas obtidas – quando vocês são julgados bons, maus ou indiferentes, renovados, justos 
e livres ou fracos, vis e viciosos. Os pais assumem muitas privações para proporcionarem aos filhos uma 
boa educação e, em troca, se os fizerem passar grandes privações, se tornando inúteis, pessoas com 
um caráter tão mal, que ninguém se atreveria a tê-las sob custódia, quão ingratos seriam! Dêem a eles a 
paz e a alegria que merecem, por todos os serviços prestados, por todos os sacrifícios feitos. 

Desenvolvam o Caráter Mais do Que o Intelecto 

Os estudantes não deveriam ter nenhum envolvimento com política. Hoje, o envolvimento com a política 
está arruinando estudantes em escolas e universidades. A política sem princípios, a educação sem 
caráter, a ciência sem humanidade e o comércio sem moralidade não são apenas sem utilidade, mas 
decididamente perigosos. Procurem desenvolver o caráter mais do que o intelecto. Agora, vocês podem 
considerar o mau comportamento apenas uma aventura; porém, mais tarde, quando seus próprios filhos 
se comportarem desta maneira, vocês entenderão o erro de terem rejeitado este princípio assim. A 
atitude de hoje é a raiz onde se desenvolve o futuro. As conseqüências das ações não podem ser 
evitadas jamais. Se derem alegrias aos seus pais agora, seus filhos serão uma fonte de alegria nos seus 
dias de velhice. 

Na escola temos que aprender a cultivar o amor desinteressado, sem medo ou apreensão. Os 
professores devem dirigir suas vidas baseados na conduta honesta, na moral elevada e na disciplina 
espiritual. Os professores de amanhã são os estudantes de hoje; então, a purificação da atmosfera da 
sala de aula é muito necessária, pelos interesses do futuro. Os professores são reservatórios dos quais, 
durante o processo de educação, os estudantes retiram a água da vida; sendo assim, todo esforço deve 
ser feito para que este reservatório não seja contaminado pela ira ou orgulho. As escolas e 
universidades não deveriam estar envolvidas meramente no processo de ensino e aprendizado. Leitura, 
escrita e aritmética, não abrangem todo o currículo escolar. O ensinamento de grandes ideais e o 
esforço para colocá-los em prática, também são tarefas de igual importância. 

Aprendam a Arte de Viver Juntos 

Vocês têm muitos professores na escola; dentre eles, o professor de história ensina a partir de seus 
livros e mapas; o professor de matemática ensina trabalhos e contas no quadro negro; o professor de 
ciências tem o seu laboratório; mas, o instrutor de educação física tem que se colocar diante dos alunos 
enfileirados e ele mesmo tem que balançar seus braços e pernas, baixando e levantando, virando e 
torcendo, exatamente da mesma forma que ele deseja que seus alunos façam! Vocês devem agir de 
forma correta, e serem exemplos para os outros. Esta é a única maneira de assegurar um glorioso futuro 
a este país. 

Um paradoxo curioso está ganhando força nesta nação e está repleto de graves conseqüências. Embora 
o mundo tenha se tornado um pequenino globo, como resultado do desenvolvimento dos meios de 
comunicação e transportes, o homem ainda não aprendeu a arte de viver unido em estreita proximidade, 
como irmãos e como filhos do Deus Único! Quanto mais os homens se aproximam, maiores parecem ser 
as diferenças! Desse modo, o pequeno mundo está crivado de problemas de conflitos culturais, crenças 
antagônicas e ambições concorrentes. A tristeza do estado se alastra rápido em todas as suas 
vizinhanças e contamina o mundo todo. O mundo se tornou um vasto campo de batalha. Quando 
doenças infecciosas saltam as fronteiras e matam os homens sem fazer distinção, medidas imediatas 
são tomadas para controlar os estragos e o socorro é enviado urgentemente para a cena do desastre. 
Porém, a contaminação do egoísmo e do ódio não pode ser contida com tanta rapidez por nenhum 
governo. Vamos tentar responder a questão: “Qual é a melhor forma de governo?” A resposta é: “A 
melhor forma de governo é a que nos ajuda a governarmos a nós mesmos”. Façam de suas 
consciências o seu monarca, não dependam de um governante externo. 

Aqueles que diagnosticam os males do mundo sugerem vários remédios para reparar os fatos; mas, 
nenhuma analise revela a razão correta. A razão fundamental para este quadro de enfermidade é “a 
confiança voluntária no ego”. Não há fé no Eu Superior como fonte e origem da felicidade. Então, o 
homem deixa que sua mente corra atrás de prazeres terrenos. E o pesar é o resultado. 

Deus Busca o Aspirante Piedoso 

A Bíblia diz: “O aspirante devotado busca a Deus”; mas Annie Besant disse: “Deus busca o aspirante 
devotado!” Deus está buscando o coração puro que anela alcançá-lO. O mundo foi reduzido pelo homem 



Organização Sri Sathya Sai Baba 
www.sathyasai.org.br 
 

 3

a um teatro, porque devoção a Deus se tornou uma performance dramatúrgica. Vocês encontram 
pessoas chorando em seus corações, mas levando a vida às gargalhadas. Nós encontramos pessoas 
que riem em seus corações, mas, para os que a observam, choram profundamente seus destinos. 
Adoração é mais como um efeito, uma peça interpretada sob as vistas da platéia; não existe sinceridade.  

Vocês encontram pessoas ostentando de uma hora para outra alguns “ismos”, como sendo novos e 
revolucionários, o Socialismo, por exemplo. Socialismo, que significa a igualdade de cada indivíduo com 
todos os demais, de fato, já foi praticado na Índia há muito tempo atrás. Rama, o incontestável soberano 
de um vasto império, deu atenção à fútil bravata proferida por um irresponsável lavadeiro, durante uma 
discussão com sua esposa e desertou sua Rainha, a mesma rainha pela qual ele entrou em uma guerra 
de tremenda mortandade, que a levou ao exílio, apesar do fato de ela estar grávida naquele momento! 

A voz de todas as pessoas tinha peso de igualdade no império sob o governo de Rama. “Trabalhadores 
e mendigos”, este é o lema nos dias atuais, não é verdade? A estas duas classes eram dadas suas 
parcelas de direitos, de importância social e honra, nos tempos do Avatar Krishna. Hoje, as pessoas 
recebem honra mesmo quando cultivam, não alimentos, mas uma produção de dinheiro! A moeda 
estrangeira é o que procuramos e, então, as pessoas são encorajadas a produzir o que os outros podem 
comprar, e não o que nós precisamos, como o leite e uma variedade de produtos dele derivados, que 
são alimentos altamente nutritivos. Balarama, o irmão mais velho, um Avatar em seu próprio direito, tinha 
como arma o arado! Isto fez, pelos benefícios gerados, que a agricultura fosse declarada uma ocupação 
consagrada. 

Não é Impossível Realizar Deus 

Deus se revela em forma humana; Ele nutre a pastagem do gado e a agricultura de maneira que o 
alimento possa sustentar a cabeça e lhe conceda clareza e inteligência suficientes para realizar Deus. O 
corpo deve ser bem nutrido em função da cabeça, para que então o conhecimento espiritual seja 
alcançado e a liberação obtida. Alimento-Cabeça-Deus – esta é a corrente dos fatos. 

Vocês temem que seja muito difícil, ou mais ainda, impossível, realizar a Divindade. Isto é muito simples 
e sua própria simplicidade faz com que vocês achem que há alguma armadilha escondida. Vocês não 
gostam de coisas e hábitos simples. Por exemplo, não há nada mais simples do que falar a verdade; 
mesmo assim, quantos se apegam à verdade?! Se vocês se aventuram pela mentira, têm que inventar 
novas histórias paralelas e manter na lembrança todas as histórias e pessoas para quem vocês as 
contaram. Isto é tudo muito complicado e confuso.  

Estudantes!  

Vocês são as manifestações da Divindade! Existem dois aspectos da Educação que vocês devem 
dominar: conhecer o mundo que nos cerca, a ciência: e também o conhecimento mais elevado, a arte de 
controlar os sentidos internos e as muitas camadas da consciência. Vocês são os benfeitores e 
beneficiados da área educacional, então ouçam isso: cada estudante tem um relógio no pulso. E vocês 
olham para ele pelo menos umas cem vezes por dia. Bem, aprendam do relógio uma grande lição. 
Quando vocês olharem para seus relógios, lembrem-se das cinco letras da palavra watch (relógio em 
inglês). Cada uma delas está dando a vocês uma boa lição de vida: W lhes diz: “vigiem suas palavras 
(words)”; A lhes adverte: “vigiem suas ações (actions)”; T indica: “vigiem seus pensamentos (thoughts)”; 
C previne: “cuidem do caráter (character)”; e o H declara: “vigiem seus corações (hearts)”. Quando 
consultarem seus relógios absorvam as lições que eles estão revelando. 

Compreendam o Verdadeiro Desafio de uma Vida Justa 

O Dr. Gokak falou sobre os quatros objetivos fundamentais da educação, desde que ele se tornou Reitor 
na Universidade de Bangalore. São, disse ele: conhecimento, habilidade, equilíbrio e discernimento. 
Logicamente, o conhecimento tem sido adquirido por todos, através dos sentidos, da especulação e por 
outras formas. A voltagem pode ser diferente, mas, cada lâmpada ilumina conforme sua potência. Gokak 
disse que o conhecimento deve ser transformado em habilidade. Porém, o S de Skill (habilidade em 
inglês) é retirado, e o conhecimento é usado somente para matar (do inglês Kill). O conhecimento é 
destruído no processo de utilizá-lo para matar. Neste processo, o equilíbrio é transtornado e, então, ao 
invés de percepção, o quarto princípio de Gokak é transformado em visão externa. 

Eu chamo a atenção dos estudantes para que honrem seus pais, pois este é o verdadeiro desafio de 
uma vida justa. Eu abençôo Pinge. Que as Escolas Pinge possam prosseguir e atinjam o jubileu de ouro 
e diamante, para que Eu possa vir nestas ocasiões abençoar a ele e as suas instituições. 
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O meu desejo é que nestas aulas, não apenas o programa e o currículo prescrito para os exames, e nos 
quais os alunos são instruídos, sejam ensinados; ensinem também alguns valiosos textos das escrituras, 
para que eles, então, não venham a perder este precioso tesouro. Eu sugiro que vocês tenham a oração 
como um item importante no programa escolar; porque, através da oração vocês podem atrair a Graça 
de Deus. Incluam cânticos devocionais e em procissão também, porque o Senhor disse, “onde quer que 
Minha Glória seja cantada, ali Eu me instalo”. Os cânticos devocionais limpam a atmosfera e santificam o 
ar que vocês respiram. O Sr. Bharde comentou o fato de Eu estar estabelecendo uma Universidade 
nesta cidade, mas, antes que ela esteja concluída, os estudantes dignos de adentrar seus portais devem 
estar preparados. Preparem os estudantes; ensinem a eles as verdades espirituais e a disciplina que 
promove a sua tradução na vida prática. Isto apressará a fundação da Universidade que vocês tanto 
almejam. 

Publicação Original: Sathya Sai Speaks - Vol. 10 - Discurso 09 - 12/1970  


