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A VERDADEIRA EDUCAÇÃO CONDUZ À DIVINDADE 
Data: 15/05/00 – Ocasião: Cursos de Cultura Indiana e Espiritualidade - Local: Brindavan 

A educação é a verdadeira beleza do homem; 
É o seu abundante tesouro escondido. 

É o meio pelo qual o homem pode satisfazer todas as suas necessidades; 
Também é a fonte da sua fama e prosperidade. 

Ela é, realmente, o mestre dos mestres. 
Quando alguém está fora em uma terra estrangeira, a educação é o pai e o amigo; 

Ela é sua deidade suprema. 
Nas cortes dos reis, a educação é reverenciada, não a riqueza. 

Um homem sem educação é, verdadeiramente, um animal. 
(Verso em Sânscrito) 

Estudantes - Rapazes e Moças, Professores e Patronos da Educação!  
Em primeiro lugar, os estudantes têm que perceber a importância da educação. Seus pais se sentem 
muito tristes quando vocês se atrasam nos estudos. A dor e agonia da Mãe Índia é mil vezes maior que a 
de seus pais quando ela os vê faltando com a moral e os valores espirituais. "A mãe e a mãe pátria são 
maiores até que o céu" (Verso em Sânscrito). Os estudantes devem tomar a resolução de não fazer a 
mãe e a mãe pátria sofrerem com sua conduta e comportamento.  
Sigam o Caminho dos Antigos Sábios  
Qual o significado de educação? Que tipo de educação deve ser adquirido pelos estudantes? Qual o 
ideal que assegura o progresso da humanidade? Hoje os estudantes não estão fazendo qualquer 
esforço para entender a santidade e a importância do verdadeiro conhecimento. O prestígio de um 
indivíduo não depende só da educação. Junto com a educação, a cultura também é muito essencial. A 
pessoa só será respeitada e reverenciada quando possuir educação e cultura. A educação moderna dá 
apenas informação; não conduz à transformação. Só a cultura pode causar a transformação. A educação 
sem cultura pode ser comparada a um campo sem provisão de água, um fio elétrico sem energia, uma 
casa sem luz, uma escola sem professor e um templo sem deidade. A juventude moderna perdeu sua 
direção com a ausência dos valores culturais.  
No passado, muitos comitês foram constituídos para reformar o sistema de educação e muitas decisões 
foram tomadas. Mas elas não foram colocadas em prática. É muito importante que os estudantes 
modernos sigam o exemplo dado por nossos ancestrais. Os antigos sábios e profetas nutriram 
pensamentos nobres, os colocaram em prática, experimentaram a Bem-aventurança derivadas disto e 
compartilharam-na com a sociedade. Mera aquisição de conhecimento livresco não bastará. Os 
estudantes devem fazer um esforço para seguir o caminho mostrado pelos antigos sábios e profetas e 
obter o conhecimento sagrado.  
O Coração é a Fonte do Conhecimento do Eu Superior  
A palavra 'educação' é derivada da raiz 'educare'. Educação se refere a adquirir informação de fora 
enquanto 'educare' significa trazer para fora ou extrair o que está dentro. O homem deve trazer à tona as 
qualidades sagradas latentes no seu coração e colocá-las em prática. A educação mundana que vocês 
procuram e os trabalhos que realizam estão relacionados à cabeça. Eles estão sujeitos à mudança. Mas 
os valores humanos como compaixão, paciência, verdade, que se originam do coração, são imutáveis. O 
coração é aquilo que está repleto com compaixão. Ele é a fonte da bem-aventurança. Em vez de 
reconhecer suas potencialidades inatas, o homem as está procurando no mundo externo. Tudo que é 
visto no mundo externo não é nada mais que o reflexo do ser interno. Assim, o homem deve direcionar 
sua visão para dentro e experimentar bem-aventurança. Hoje o homem desperdiça todo seu tempo na 
aquisição de conhecimento tradicional. Sem dúvida, o conhecimento tradicional é essencial, mas deve 
estar baseado no princípio fundamental presente internamente.  
Utilizem a Educação para Servir à Sociedade  
Por exemplo, considerem esta taça de prata. Ela pode ser transformada em uma colher ou bandeja. Mas 
a prata não pode ser transformada, ela permanece a mesma. Da mesma maneira que a taça, a bandeja 
e a colher são feitas de prata, todos os nomes e formas se originaram do princípio fundamental. Da 
mesma forma, o coração é a fonte do conhecimento fundamental que também é chamado de 
conhecimento do Eu Superior. Este conhecimento é o poder da sabedoria. Não se deve estar contente 
apenas com a aquisição de conhecimento físico. Há milhões neste mundo que são bem versados em 
educação material. Mas eles estão contribuindo em alguma medida para o bem-estar do país? Nem um 
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pouco. Eles estão imersos em egoísmo e interesse pessoal. "Trabalhem para o bem-estar do mundo 
inteiro", "Adquiram todas as formas de conhecimento", "Sejam um modelo de perfeição de todas as 
virtudes" (Versos em Sânscrito). Estas são as marcas de uma pessoa verdadeiramente educada. O 
homem é parte e parcela da sociedade. A segurança dele depende da segurança da sociedade. Assim, 
ele deve utilizar sua educação para o benefício da sociedade e não para propósitos comerciais. Ele deve 
trabalhar para o bem-estar e o progresso da sociedade. Hoje a área da educação está direcionada para 
os negócios, realmente um negócio ruim! Tudo aquilo que se obteve da sociedade deve ser dedicado à 
sociedade. A educação é obtida da sociedade. É desumano usá-la para ganhos financeiros. O espírito 
de sacrifício é a verdadeira natureza humana. Os Vedas ensinam: "A imortalidade só pode ser alcançada 
através do sacrifício. Nem a riqueza, nem a descendência, nem boas ações podem conferi-la" (Verso em 
Sânscrito).  
O Purusha Sukta diz: "Deus tem milhares de cabeças, olhos e pés" (Verso em Sânscrito). Isto significa 
que todas as cabeças, olhos e pés são d'Ele. A mesma verdade ressoa no ditado Védico: "O Uno quis se 
manifestar em muitos" (Verso em Sânscrito). Assim, os Vedas têm exposto a unidade básica em uma 
sociedade de indivíduos. Só o Uno existe, a multiplicidade não é nada mais que ilusão. É por isso que os 
Vedas declaram:  

Possa Deus nos proteger e nutrir!  
Que possamos crescer em inteligência e valor trabalhando juntos!  

Que possamos viver em amizade sem qualquer conflito. 
(Verso em Sânscrito) 

Estudantes!  
Abandonem a falsa noção de que a educação é para conseguir trabalho e ganhar dinheiro. Não há nada 
grandioso em ganhar dinheiro. Até mesmo mendigos fazem isto hoje em dia.  

A riqueza é adorada como Deus,  
O egoísmo se tornou a base da vida,  

A pompa e a ostentação se tornaram a moda do momento,  
O ego está reinando supremo em todos,  

A ambição faz os homens ignorarem a retidão.  
Não há nenhuma humildade nem consideração pela verdade,  

A educação é procurada para ganhar dinheiro,  
A hipocrisia se tornou a ordem do dia.  

Como podem os filhos da Mãe Índia esperar progredir no caminho certo?  
A educação espiritual é a necessidade urgente do momento para reformar nossas crianças  

E direcioná-las no caminho certo. 
(Poema em Télugo) 

Percebam a Unidade Fundamental da Humanidade  
Estudantes!  
Abandonem o egoísmo e adotem a unidade e o amor. Levem uma vida de sacrifício. Não desejem 
confortos e conveniências. A mente é a responsável pelo desejo e desgosto, aspiração e frustração. "A 
mente é responsável tanto pela escravidão quanto pela liberação do homem" (Verso em Sânscrito). 
Onde está a mente? Vocês pensam que a mente está em vocês. Mas a mente está em todos lugares. "A 
mente é a base para o mundo inteiro" (Verso em Sânscrito). Uma vez que a mente é toda-imanente, ela 
também está presente em vocês. Vocês vêem aqui muitas lâmpadas acesas, mas a mesma corrente flui 
por todas elas. Da mesma forma, a mesma corrente divina está presente em todos os corpos humanos. 
Como o Governador, Rama Devi, ressaltou (no discurso anterior), Deus está presente em todo o mundo. 
"Deus permeia o mundo inteiro". "Deus é imanente em todos os seres" (Versos em Sânscrito). Eu lhes 
falei muitas vezes: "O corpo é o templo e o espírito eterno que nele reside é Deus" (Verso em Sânscrito). 
Todos os corpos são templos e cada alma individual é o próprio Deus. Assim, considerem o mundo 
inteiro como uma família e amem a todos. Não odeiem ninguém. Odiar os outros equivale a odiar a si 
mesmo. Amar sempre, ferir jamais. Não há nenhuma divindade diferente do amor. O amor é Deus, vivam 
em amor.  
 
Estudantes!  
Evitem todas as qualidades más como ódio, raiva, inveja, ganância, etc. Vocês são castigados por suas 
próprias qualidades más e protegidos por seu próprio amor. Então, eu digo:  

Comecem o dia com amor,  
Passem o dia com amor,  
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Preencham o dia com amor,  
Terminem o dia com amor.  

Este é o caminho para Deus. 
A educação deve transformar o homem em alguém compassivo. Não deve torná-lo um coração de 
pedra. Uma vez um inglês encontrou Mahatma Gandhi muito abatido e lhe perguntou a razão. Gandhi 
respondeu: "A dureza de coração dos instruídos faz eu me sentir triste". Ele estava preocupado com o 
sistema atual de ensino que estava tornando o homem insensível. A verdadeira educação é aquela que 
nutre compaixão e amor e, finalmente, conduz o homem à divindade. Tal educação é a necessidade do 
momento.  

Alguém pode ser denominado 'educado' só porque sabe ler e escrever?  
A mera aquisição de diplomas de faculdade torna alguém verdadeiramente educado?  
Pode ser chamado de educação aquilo que não tem nenhum valor moral e espiritual?  

Se educação é só para obter um meio de vida,  
Não vemos pássaros e animais vivendo sem qualquer educação? 

(Poema em Télugo) 
A educação é para vida, não para ganhar a vida. Abandonem a falsa noção de que educação é para 
obter emprego. Afinal de contas, o que é emprego? Qualquer trabalho que vocês façam é emprego. 
Ajudem seus pais no trabalho doméstico. Até mesmo isso é emprego. Realizem todo o trabalho de vocês 
com sentimentos divinos. Então, o trabalho será transformado em adoração. O trabalho é adoração. O 
dever é Deus. Os estudantes modernos querem ir para o exterior assim que obtêm um diploma. Eles não 
percebem que o que não é encontrado na Índia, não será encontrado em nenhum outro lugar no mundo. 
A Índia é uma terra de sacrifício, uma terra de espiritualidade e uma terra de ação. Mas, que pena! As 
pessoas estão tentando convertê-la em uma terra de prazeres mundanos. Entendam que os prazeres 
mundanos levam à doença. Os estudantes devem abandonar a idéia de ir para o exterior; eles devem 
servir a sua mãe pátria. Aquele que não se orgulha da sua própria mãe pátria e língua materna não é 
melhor que um cadáver ambulante. A Índia é o país mais nobre e mais sagrado. Desde tempos antigos, 
a Índia tem ocupado a posição exaltada de líder do resto do mundo em todos os assuntos. É bastante 
estranho que os indianos prefiram países estrangeiros à sua mãe pátria que tem tal grande reputação. 
Tenham fé em sua mãe pátria e trabalhem para seu bem-estar e progresso.  
Estudantes!  
Sem dúvida, a educação tradicional é essencial. Mas junto com ela, deve-se ter educação moral e 
espiritual também. Alguém sem educação moral e espiritual nunca alcançará a paz. A educação 
mundana é negativa e a educação espiritual é positiva. Da mesma maneira que positivo e negativo são 
essenciais para a corrente elétrica fluir, tanto a educação mundana quanto a espiritual são necessárias 
para progresso na vida. Assim, os estudantes devem absorver ambas. Mas os estudantes modernos não 
têm nenhuma inclinação para a educação espiritual. Como resultado, seus corações estão repletos com 
sentimentos negativos. Conhecimento tradicional sem educação espiritual é inútil; pode ser comparado a 
uma pipa com sua linha partida.  
Estudantes!  
Vocês estão dotados com qualidades nobres. Vocês estão no início da juventude e cheios de pureza. 
Façam o melhor uso disto. Nunca ajam com pressa. Pressa causa desperdício, desperdício causa 
preocupação. Assim, não estejam com pressa. No momento em que um pensamento surgir em vocês, 
usem seu poder de discernimento para investigar se ele é bom ou ruim, certo ou errado. De outro modo, 
qual a utilidade de ser dotado com o poder de discernimento? Vocês não devem recorrer ao 
discernimento individual (que está baseado em ganhos egoístas). Façam uso do discernimento 
fundamental (que é benéfico à sociedade como um todo), tenham pensamentos nobres e realizem 
atividades sagradas. Só então suas vidas encontrarão realização.  
O Governador deu bons conselhos aos estudantes baseado na sua rica experiência. Em primeiro lugar, 
deve-se ter fé em si mesmo. Autoconfiança é o alicerce da mansão da vida. As paredes da auto-
satisfação só podem ficar firmes quando o alicerce de autoconfiança for forte. Sobre as paredes da auto-
satisfação repousa o telhado da abnegação. Sob o telhado de abnegação, vocês podem levar uma vida 
de auto-realização. Não se pode morar em uma casa sem telhado. O telhado não pode ser colocado 
sem as paredes. Não podem ser levantadas paredes sem o alicerce. Assim, em primeiro lugar, vocês 
têm que colocar o alicerce da autoconfiança. O que é 'Eu'? 'Eu' significa Divindade.  
Todo o mundo usa a palavra 'eu' quando se refere a si mesmo. O Vedanta explica este princípio do 'Eu' 
amplamente. Ele diz, primeiro conheça a ti mesmo. Vocês dizem: "Minha mão, minha perna, meus olhos" 
etc., então quem são vocês? Quando vocês dizem: "Este é o meu lenço, meu copo", lenço e copo estão 
separados de vocês. Da mesma forma, o corpo está separado de vocês, já que vocês dizem: "Este é o 
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meu corpo". Então quem são vocês? Quando se indagarem nesta linha, perceberão que vocês são o Eu 
Superior. Nesta multidão, se Eu perguntar quem é Ramaiah, alguém pode dizer 'eu'. Se eu perguntar 
quem é Rangaiah, um outro pode dizer 'eu'. Assim, vemos que, embora nomes e formas variem, o 
princípio do 'Eu' (Eu Superior) é um e o mesmo em todos. Assim, se vocês entendem o 'Eu' em vocês, 
poderão entender a criação inteira porque o mesmo 'Eu' está presente em todos. Este é o ensinamento 
do Vedanta. Isto é o não-dualismo. O Vedanta ensina o não-dualismo. "A verdade é uma, mas os 
eruditos se referem a ela de modos diferentes" (Verso em Sânscrito). Quando ao ver alguém sofrendo, 
vocês sentem o desejo de auxiliá-lo, quando seu coração se derrete com a miséria de seus semelhantes, 
então vocês são um verdadeiro ser humano.  
Nunca Usem a Educação Para Ganhos Egoístas  
Estudantes!  
Vocês querem estudar e obter altas qualificações acadêmicas. Mas durante o decorrer de tudo isso, 
nunca esqueçam da cultura sagrada de sua mãe pátria. A base da cultura indiana é a compreensão da 
unidade na diversidade. Usem sua educação para servir à sociedade. Hoje, faculdades de engenharia e 
medicina se tornaram centros empresariais. O custo de um curso de medicina fica em dezenas de 
milhares de rúpias. Por que vocês querem gastar tanto dinheiro para adquirir este tipo de educação? Se 
o mesmo dinheiro for depositado em um banco, pode-se levar uma vida confortável com os juros 
provindos dele. Não se importem se não conseguirem um título, mas não gastem tais somas enormes 
para adquirir um. Se um estudante for questionado sobre o que está fazendo, ele dirá: 'Chaduvu-
kontunnanu' (um trocadilho em Télugu que quer dizer que ele está comprando educação). Até mesmo 
para conseguir uma vaga na escola primária tem-se que pagar milhares de rúpias como doação. Desde 
a escola primária ao Ph.D., tudo está amarrado com dinheiro. Uma vez que grandes somas de dinheiro 
são gastas para obter um título de médico ou engenheiro, a pessoa recorre a meios impróprios para 
recuperar seu dinheiro. Tudo isso está muito errado; nem é necessário gastar tanto assim, nem é 
adequado recuperar o investimento através de meios duvidosos. Tais pessoas não podem ser chamadas 
educadas no verdadeiro sentido. Com qualquer educação que adquirem, não é possível se sustentar? 
Deus lhes deu duas mãos e um estômago. Duas mãos não são suficientes encher um estômago? Vocês 
nascem como um ser humano apenas para encher o estômago? Vocês não vêem os pássaros e animais 
fazendo o mesmo também? Em vez de se preocupar todo o tempo sobre encher seus estômagos, 
encham suas mentes de pensamentos puros e sagrados.  
A educação moderna se tornou artificial. A verdadeira educação é a que inculca nos estudantes as 
qualidades nobres como verdade, devoção, disciplina, compaixão e senso de dever. Para quê possuir 
elevada inteligência se faltam virtudes? Mera inteligência não é bastante. Uma raposa também não é 
inteligente? A inteligência deve ser unida com as virtudes.  
Como vocês sabem, em nossa instituição, a educação é totalmente gratuita, do primário à faculdade. O 
que esperamos em retorno? Esperamos que vocês levem suas vidas como cidadãos exemplares. Vocês 
devem funcionar como modelos para os outros em tudo que fazem na vida. Não é adequado da parte de 
vocês venderem a educação que receberam aqui gratuitamente. Assim, não usem sua educação para 
propósitos comerciais.  
Vocês conhecem o sistema de educação que nossa instituição segue. A ênfase é colocada no 
desenvolvimento integral dos estudantes. Vocês não devem se tornar um 'rato de biblioteca' que estuda 
24 horas por dia. O tempo deve ser destinado ao estudo, diversão, serviço e atividades espirituais. 
Considerem o exemplo de Napoleão. Ele levou uma vida de disciplina. Ele tinha horários específicos 
para comer, dormir e qualquer atividade deste tipo. Ele aderiu estritamente a eles. Copiem-no neste 
aspecto. Os estudantes modernos se tornam preguiçosos quando voltam para casa do colégio. A 
preguiça é ferrugem (rust) e poeira (dust), a realização é melhor (best) e relaxa (rest): Assim, 
abandonem a preguiça e se esforcem pela realização. Não se envolvam em conversa excessiva. 
Conversa excessiva reduz o poder de memória e inteligência. Falem suave e docemente. Vocês não 
podem agradar sempre, mas podem sempre falar de forma agradável. Respeitem os mais velhos, amem 
seus pais e sirvam-nos. Só então poderão ser chamados de verdadeiramente educados.  
Manifestações do Amor Divino!  
Durante os próximos quinze dias vocês participarão de muitas palestras. Escutem todas estas palestras 
cuidadosamente e ruminem sobre elas como uma vaca mastiga o capim, quando voltarem para seus 
quartos. Pratiquem tudo que aprendem. Então estarão felizes e saudáveis. Com isto Swami finaliza Seu 
discurso. 
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