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A HUMANIDADE E O CARÁTER SÃO AS MARCAS DA VERDADEIRA EDUCAÇÃO 
Data: 22/11/01 – Ocasião: 1a Conferência Mundial de Escolas Sai- Local: Prasanthi Nilayam 

Somente é verdadeiramente educado aquele que está voltado para servir a todos os seres, aquele que é 
o mestre de todas as formas de conhecimento e que é o exemplo de todas as virtudes. 

(Verso das Escrituras Sagradas) 

Manifestações do Amor Divino! 

A educação que não é utilizada para o bem-estar da sociedade não é verdadeiramente educação. Vocês 
só podem ser vistos como verdadeiramente educados quando a sua educação beneficia muitas pessoas 
e vocês se tornam o recipiente do amor delas. Não é suficiente adquirir meramente um conhecimento 
livresco. Vocês devem atingir a sabedoria suprema e cultivar todas as virtudes. A verdadeira educação é 
aquela que concede ao homem a riqueza da moralidade, da espiritualidade e o caráter. O propósito da 
educação não é meramente sustentar o corpo; ela deve alargar a mente do homem e torná-lo um ideal e 
uma pessoa virtuosa. 

Caráter – Necessidade do Momento 

Se alguém fizer perguntas muito profundas, descobrirá uma grande confusão no sistema moderno de 
educação. Sob estas circunstâncias, os alunos precisam compreender o propósito da educação, colocar 
na prática o seu conhecimento e vivenciar a bem-aventurança que advém disto. O homem atualmente 
teve um grande progresso no campo da ciência, mas isto não deve torná-lo egoísta. A ciência está ligada 
à educação mundial. O que o homem precisa é de um bom caráter. A educação mundana não traz 
virtudes para o homem. Aquele que estabelece ideais para a sociedade por suas virtudes e as pratica é 
verdadeiramente educado. Os alunos de hoje estão tentando dominar várias formas de conhecimento, 
mas são incapazes de compreender a natureza do seu corpo e da sua mente. O mesmo foi dito por 
Winston Churchill uma vez: “O homem conquistou tudo, mas não conquistou a si mesmo”. O homem 
moderno conhece tudo, exceto a si mesmo. Conhecer a si mesmo é positivo e conhecer o mundo é 
negativo. Não é uma qualidade para o verdadeiro aluno adquirir diplomas para meramente conseguir um 
emprego. Um aluno verdadeiro partilhará o seu conhecimento com seus colegas e levará uma vida 
exemplar. 

"Você poderá dominar todas as formas de conhecimento, 
Você poderá conquistar os adversários num debate, 

Você poderá lutar com valor pessoal e coragem no campo de batalha, 
Você poderá ser um imperador reinando sobre reinos enormes,  
Você poderá oferecer vacas e ouro como um ato de caridade, 

Você poderá contar as incontáveis estrelas no céu, 
Você poderá dizer os nomes das diferentes criaturas vivas na terra, 

Porém é impossível controlar o corpo, a mente e os sentidos. 
Volte a visão para dentro 

E atinja o estado supremo de equanimidade da mente”. 

(poema télugo) 

O homem viajou muitas milhas no espaço e atingiu a luz, mas ainda não viajou nem mesmo uma meia 
polegada para o seu interior. Uma pessoa educada deveria investigar a sua verdadeira natureza. Ravana 
não era de forma alguma inferior a Rama em termos de conhecimento, mas o sábio Valmiki, que compôs 
o Ramayana, o descreveu como um tolo e exaltou Rama como um ser de sabedoria. A razão disto é que 
Rama colocou o Seu conhecimento na prática e levou uma vida exemplar. Por outro lado, Ravana não 
praticou o conhecimento que adquiriu, tornou-se escravo dos sentidos e desta forma arruinou a si 
próprio, ao seu reino e todo o clã. A educação não se destina a satisfazer os sentidos, mas a fazer o ser 
transcender os sentidos e estabelecer um ideal para a sociedade. Isto é essencial para os atuais alunos. 
O nosso país poderá atingir uma prístina glória somente se tivermos estes alunos ideais. Mas 
infelizmente eles não pensam desta maneira. 
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 “Todos os conhecimentos antigos e eternos estão sendo mau interpretados. As qualidades sagradas 
estão desaparecendo rapidamente das pessoas. A retidão e a compaixão não são mais praticadas. Os 

ensinamentos sagrados dos Vedas estão esquecidos, e somente a fraqueza aumenta”. 

(poema télugo) 

Este é o estado atual. Todas as medidas para remediar os males que estão sendo tomadas estão 
somente piorando as coisas. A verdadeira educação é aquela que destrói a estreiteza da mente, 
desenvolve a igualdade e finalmente conduz à paz mundial. Os alunos devem adquirir esta educação e 
servir ao país. As pessoas dizem que estão servindo ao país, porém a maioria delas busca o seu próprio 
benefício egoísta. O homem hoje está imerso no egoísmo e está dirigindo a sua vida para buscas fúteis. 
Deseja possuir tudo neste mundo. A sua intenção de cada vez ter mais é para satisfazer seus desejos 
ilimitados e não para satisfazer as suas verdadeiras necessidades. Desta maneira, ele fica imerso nos 
prazeres sensuais. Torna-se um escravo dos seus sentidos. Pode ser chamado de verdadeiramente 
educado somente quando controlar os seus sentidos. Os alunos de hoje comportam-se e agem de 
acordo com o que os agrada. Quais são as qualidades esperadas de um aluno? “Os alunos devem 
buscar uma educação que confira a eles as qualidades sagradas como o bom caráter, seguir a verdade, 
a devoção, a disciplina e o dever”. (poema télugo) É isto que eles precisam aprender atualmente. 

O Conhecimento Prático Conduz à Compreensão do Atma 

Manifestações do Amor Divino! 

Todos vocês são muito virtuosos e inteligentes . São dotados de um coração sagrado. Encham o seu 
coração com amor e compaixão. O que é preenchido com Daya (compaixão) é Hridaya (coração). 
Contudo, atualmente o amor e a compaixão não encontram espaço no coração humano. 
Conseqüentemente, as qualidades doentias descobrem uma maneira de penetrá-lo. Tudo aquilo que 
vivenciarem do lado de fora nada mais é do que o reflexo, a reação e a ressonância daquilo que está em 
seu coração. Hoje as qualidade negativas prevalecem no mundo. Qual a razão disto? A razão é que o 
coração do homem hoje está cheio de sentimentos negativos. Tudo que é testemunhado no mundo é o 
reflexo do coração do homem. O homem deve purificar o seu coração para receber a graça divina. 

Uma pesquisa profunda dos princípios da ciência e da espiritualidade revelará que o átomo é a base de 
tudo neste mundo. Esta flor e este tecido nada mais são do que combinações diferentes dos átomos. Até 
o alimento que ingerimos, a água que bebemos, o ar que respiramos todos são constituídos de átomos. 
Na verdade, todos os objetos são constituídos de átomos. Mas existe algo mais sutil e fundamental até 
do que o átomo. Tudo teve origem no principio fundamental. Em vez de tentar conhecer o princípio 
fundamental, o homem é arrastado pela trivialidades. 

“Mais sutil do que o átomo, mais vasto do que o cosmo, a Divindade está presente em tudo como a 
eterna testemunha”. 

(poema télugo) 

Tentem vivenciar o princípio do Atma que transcende a tudo. Para vivenciar o Atma, vocês devem 
buscar uma educação espiritual junto com a educação secular. A educação mundana traz somente um 
conhecimento livresco, que na verdade é superficial. O que precisamos não é de um conhecimento 
superficial, mas de um conhecimento prático. Vocês conseguem distinguir os diferentes doces 
meramente lendo os seus nomes nos livros? Somente quando vocês os colocarem sobre suas línguas é 
que poderão experimentar a sua doçura. Da mesma maneira, vocês só poderão vivenciar a bem-
aventurança quando praticarem o que aprenderam. Isto é o conhecimento prático.O sistema moderno de 
educação baseia-se somente no conhecimento livresco. Existem várias pessoas em nosso país que se 
dizem educadas, Qual a ajuda que estão dando ao país? Estão envolvidas em alguma atividade que 
beneficia a sociedade e torna as pessoas felizes? Não. Elas vivem uma vida tão miserável que nem são 
felizes e nem fazem os outros felizes. Qual a utilidade da sua educação? 

“Apesar da sua educação e inteligência, um homem tolo não conhecerá o seu verdadeiro Ser e uma 
pessoa de mente comum não desistirá das suas más qualidades. A educação moderna conduz somente 
a argumentações, e não a uma sabedoria total. Qual a utilidade de adquirir uma educação mundana se 

ela não conduz à imortalidade? Adquiram o conhecimento que os tornará imortais” 

(poema télugo) 
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Vocês devem buscar a educação que os beneficie e também a sociedade em geral. Existem muitas 
pessoas desafortunadas que estão sofrendo. Pesquisem se estão fazendo algum esforço para aliviar o 
sofrimento de pelo menos uma delas. A sua educação não terá significado se não trouxer felicidade para 
vocês e para os seus companheiros. 

Atualmente os alunos buscam vários diplomas como M.Sc., MBA, Ph.D., etc. Mas estão usando a sua 
educação para o bem-estar da sociedade? Eles meramente enchem suas cabeças com o conhecimento 
livresco, vão para a banca de exame e esvaziam a cabeça. Ninguém faz qualquer esforço para saber 
qual o propósito da educação e o seu significado interno. Sem dúvida, os alunos são inteligentes e têm 
um coração nobre. Mas entram por um caminho errado por falta de uma orientação apropriada. É dever 
dos pais e também dos professores mostrar a eles o caminho correto. Muitos pais podem não ter 
conhecimento suficiente para guiar os alunos no caminho correto. E os professores na escola? Eles se 
concentram em passar o conhecimento livresco e não fazem um esforço para alimentar a pureza entre 
os alunos. Devemos portanto compreender a essência da educação, colocá-la em prática e vivenciar a 
bem-aventurança. 

Ishwarchandra Vidyasagar mostrou como a educação pode ser utilizada a serviço dos outros. Nascido 
em uma aldeia próximo a Kolkata numa família pobre, Ishwarchandra Vidyasagar adquiriu conhecimento 
às custas do seu próprio esforço. Fiel ao seu nome, foi um oceano de conhecimento. Durante a época do 
colégio, ele estudou debaixo das lâmpadas das ruas, pois não havia eletricidade em sua casa. Sua mãe 
chorava ao ver o sacrifício do filho. Ele a consolava dizendo: “Mãe, se eu trabalhar agora, serei feliz mais 
tarde”. Ninguém consegue felicidade através da felicidade. É somente através das dificuldades que se 
consegue felicidade. Ele trabalhou duro e completou a sua educação. Como era conhecido pelos seus 
dotes de oratória, as pessoas se reuniam para ouvi-lo falar. Tudo que ele dizia exercia um grande 
impacto sobre as pessoas porque tinha um coração puro e compassivo. 

Uma vez ele foi convidado para dar uma palestra numa universidade. Um funcionário do Serviço Civil 
Indiano também viajava no mesmo trem. Ambos desceram na mesma estação. O funcionário procurou 
por um carregador para levar a sua mala. Vendo isso, Vidyasagar propôs-se a carregá-la. O funcionário 
entregou a mala para ele. Vidyasagar ficou feliz pela oportunidade de servir. Perguntou: “Senhor, para 
onde iremos?” O funcionário respondeu: “Leve-me ao lugar onde Vidyasagar dará uma palestra hoje. 
Vim até aqui para ouvi-lo falar”. Ao ouvir isto, Vidyasagar sorriu e levou-o para o local do encontro. O 
funcionário ofereceu-lhe uma gorjeta, porém Vidyasagar recusou polidamente dizendo: “Senhor, trouxe a 
sua mala somente para ajudá-lo e não por dinheiro”. O encontro estava para ser iniciado. Todos 
esperavam ansiosamente pela chegada de Vidyasagar. Assim que ele chegou, foi recepcionado e 
recebeu as boas-vindas. O funcionário reconheceu instantaneamente Vidyasagar como o homem que 
transportara a sua mala. Arrependeu-se e disse para si mesmo: “Embora tenha uma educação 
primorosa, como é simples e humilde!” 

Aquele que acaricia o seu ego não será respeitado sequer pela sua própria esposa e pelos filhos. 
Vidyasagar não tinha traços de ego. Levou a audiência a ficar fascinada pelo seu discurso. 
Repetidamente ela o aplaudiu para expressar seu apreço. Ele não exibiu uma erudição. Falou do fundo 
do seu coração, o que causava uma impressão duradoura sobre as pessoas. Sua fala era baseada na 
suas experiências da vida diária e não no conhecimento livresco. 

Os Alunos Devem Reviver a Antiga Glória de Bharat 

Até hoje existem personalidades nobres como esta. Bharat é uma terra muito sagrada porém, 
infelizmente, os próprios bharatiyas não são capazes de compreender e apreciar a grandeza de Bharat. 

Devido à ausência do medo do pecado e do amor por Deus, o sentido de humanidade declinou nos 
seres humanos. Isto é prejudicial para a paz universal”. 

(poema télugo) 

“A clemência é a verdadeira beleza nesta terra sagrada de Bharat. Ente todos os rituais, seguir a 
verdade é o maior dos sacrifícios. A sentimento sagrado neste país é o sentimento do amor pela própria 

mãe. O caráter tem muito mais valor do que a própria vida. As pessoas esqueceram os princípios 
básicos desta grande cultura e estão atualmente imitando a cultura ocidental.Ó, o que aconteceu com 

este país?” 

(poema télugo) 
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Como a nossa Bharat é um país ideal e sagrado! Mas hoje está enfrentando dificuldades pois os próprios 
bharatiyas não compreendem a sua cultura e são incapazes de seguir os seus princípios. 

Alunos! Rapazes e moças! 

Lembrem-se da história gloriosa de Bharat e da sua rica herança cultural. Pessoas de outras terras 
visitaram esta terra sagrada no passado e admiraram a sua grandeza. 

Encham seus corações com a compaixão. Não poupem esforços para aliviar o sofrimento dos seus 
companheiros. Vocês podem não estar numa posição para ajudar a todos, mas aliviem o sofrimento de 
pelo menos alguns e vivenciem a bem-aventurança. Se tiverem dez rúpias no bolso, dêem pelo menos 
uma aos necessitados. A cultura de Bharat ensina: a imortalidade não é atingida através da ação, da 
estirpe ou da riqueza; ela é obtida somente através do sacrifício. Ajudem a todos que puderem. A 
caridade é o verdadeiro ornamento para a mão, a verdade é o verdadeiro colar. Estes são os 
ornamentos verdadeiros que devem ser aspirados. Quando vocês se tornarem possuidores destas jóias 
preciosas, não haverá necessidade de outras jóias. 

Desenvolvam a compaixão e o espírito de sacrifício e obtenham um bom nome na sociedade. Afastem 
todas as más qualidades como a raiva, o orgulho, o ódio e o ciúme. Qualquer ato ou serviço de caridade 
que fizerem será fútil se vocês não afastarem as más qualidades. Desenvolvam o amor, partilhem-no 
com os outros, tornando-os felizes. Somente então a sua educação terá um significado. Este é o serviço 
que esperam que vocês realizem pela sua mãe pátria. Vocês não precisam empreender projetos 
gigantescos de serviço ou construir grandes escolas. Sirvam a sociedade com a sua capacidade. 
Qualquer atividade que façam, a envolvam em amor. Não existe maior riqueza do que o amor. 

Bhagavan concluiu o Seu Divino Discurso com o cântico Prema Mudita Manase Kaho... 

Publicação Original: Página Oficial da Índia - http://www.sathyasai.org - 11/2001  


