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A EDUCAÇÃO DEVE ENFATIZAR OS VALORES 
Data: 25/09/00 – Ocasião: Eventos na Área de Educação - Local: Prasanthi Nilayam 

A educação atual encoraja somente a inteligência e não as virtudes.  
Qual a validade dela se não inculcar as virtudes no homem? 

(Poema em Télugo) 

Manifestações do Amor Divino! 

Desde os tempos antigos, os indianos têm utilizado a palavra Prapancha para se referirem a este mundo 
que consiste de objetos móveis e imóveis. Este mundo é constituído dos cinco elementos: terra, água, 
fogo, ar e éter. 

Convertam o Seu Conhecimento em Capacidade 

Os indianos têm adorado estes cinco elementos como as manifestações da divindade. Chamam a terra 
de Bhudevi (deusa da terra), a água de Gangadevi (deusa da água), o fogo de Agnideva (deus do fogo), 
o ar de Vayudeva (deus do ar) e o éter de Sabda Brahman (som primordial). Os cinco elementos se 
relacionam aos cinco sentidos da percepção no homem e os seus atributos são: a visão, o paladar, o 
tato, o olfato e a audição. O verdadeiro significado dos elementos é que o homem deveria não somente 
utilizar apropriadamente estes elementos, como santificar os seus sentidos da visão, do paladar, do tato, 
do olfato e da audição. Porém, nem os estudantes estão fazendo qualquer esforço para compreender a 
natureza divina destes cinco elementos, nem os professores os tornam conscientes desta verdade. Os 
estudantes estão interessados em adquirir meramente o conhecimento livresco e não em compreender a 
santidade destes elementos. A verdadeira educação é aquela que confere as virtudes, o bom intelecto, a 
devoção, o dever e a disciplina. Os professores também estão interessados somente em partilhar o 
conhecimento livresco aos estudantes e não no aspecto espiritual da educação. 

Atualmente, os cinco elementos estão poluídos e, conseqüentemente, o homem está envolvido pela 
insegurança. A mera aquisição de diplomas não deveria ser a expectativa dos estudantes. Eles devem 
usar apropriadamente os cinco elementos. Esta é a verdadeira educação voltada para os valores que o 
mundo necessita hoje. Os valores são para a educação, a educação é para a vida, a vida é para o amor, 
o amor é para o homem, o homem é para espiritualidade, a espiritualidade é para o mundo e o mundo é 
para a paz. Assim vocês irão dos valores até a paz. Atualmente os estudantes adquirem educação com 
egoísmo e interesse pessoal na mente. Eles estão ansiando pelo dinheiro. O dinheiro vem e vai, porém a 
moralidade vem e cresce. Os estudantes deveriam se esforçar para cultivar a moralidade. Devem 
converter seu conhecimento em capacidade e trazer equilíbrio para suas vidas. Mas os estudantes de 
hoje destroem seu conhecimento, isto é, o utilizam de modo errado. Conseqüentemente, perderam 
completamente seu poder mental e sua realidade interna também fica eclipsada. 

A educação moderna não pode ser chamada de educação no seu verdadeiro sentido. Qual a utilidade da 
inteligência se não há poder de discernimento? A verdadeira educação é aquela que desenvolve em 
vocês o amor pelos seus companheiros e os motiva para servir à comunidade. O sistema moderno de 
educação passou por várias mudanças, mas nenhuma delas trouxe resultados dignos. Em primeiro 
lugar, a mente do homem precisaria ser transformada. Então o mundo inteiro seria transformado porque 
as mentes formam a base de todo o mundo. 

Atualmente, os estudantes não sabem como converter seu conhecimento em capacidade. Onde está o 
erro? Nos parentes, nos professores ou nos líderes? É um erro de todos. Os estudantes são puros e de 
coração terno. É responsabilidade dos pais ensiná-los a importância dos valores humanos como 
verdade, retidão e amor. Mas os pais não estão se esforçando para ensinar os filhos a falarem a 
verdade. Na realidade, alguns deles confundem os filhos neste aspecto. Por exemplo, se um pai não 
quer atender a um telefonema, diz para o filho contar uma mentira dizendo que ele não pode falar 
naquele momento. Desta maneira, os filhos são ensinados a não falar a verdade. Como resultado, 
conduzem uma vida de inverdades após crescerem. Sob nenhuma circunstância deve-se falar uma 
mentira. Os estudantes devem aprender a praticar esta máxima: Ajudar sempre, ferir jamais. Aqueles 
que seguirem este ditado certamente progredirão na vida. 
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Equilíbrio na Vida e Equilíbrio na Natureza 

Atualmente, os rapazes e moças adquirem a educação com um olho no mundo externo. Não 
compreendem que tudo que é visto no mundo externo é passageiro. Pode-se desenvolver a visão interior 
na vida somente quando se utiliza apropriadamente o seu conhecimento. A natureza humana declinou 
porque o homem perdeu o equilíbrio na vida. Se os valores humanos fossem incentivados, o homem 
converteria o seu conhecimento em habilidade e manteria o equilíbrio apropriado na sua vida. Hoje o 
mundo está perdendo o seu equilíbrio ecológico quando o homem, com um egoísmo absoluto, rouba os 
recursos da mãe terra como o carvão, o petróleo, o ferro, etc. Como resultado, ocorrem terremotos, 
inundações e outras calamidades naturais devastadoras. A vida humana encontrará realização somente 
quando o equilíbrio ecológico for mantido. O equilíbrio na vida humana e o equilíbrio na Natureza são 
igualmente importantes. Atualmente, até a vida marinha está ameaçada devido ao chamado avanço da 
ciência. O avanço na ciência é bem-vindo, mas não deve conduzir a um desequilíbrio ecológico. As 
pessoas e o mundo em geral devem se beneficiar da ciência, porém atualmente todos estão 
interessados em ganhos egoístas. Ninguém parece se lembrar da sociedade. 

O alimento que ingerimos, a água que bebemos, o ar que respiramos estão todos poluídos. Na verdade, 
todos os cinco elementos, que são da maior importância para o mundo, estão poluídos. É o dever 
principal dos estudantes limparem o mundo da poluição. Mantenham corpo e mente limpos. A limpeza é 
divina. Purifiquem seus atos e sentimentos. A cultura da mãe Índia ensina: “Falem a verdade e sigam a 
retidão” (Verso em Sânscrito). Amem a todos porque Deus está presente em todos. Os Vedas ensinam: 
“Deus habita em todos os seres” (Verso em Sânscrito). Deus tem um outro nome: Viswa, que significa 
que todo o universo é a Sua forma. 

Qual o Objetivo da Educação? 

Não encontramos união entre os estudantes porque eles não têm a virtude do amor. Vocês devem 
considerar o amor como sua própria vida. Digo com freqüência aos Meus estudantes que, quando a 
corrente elétrica da verdade flui através do fio da retidão e penetra na lâmpada da paz, acende-se a luz 
do amor. Para cultivar o amor vocês devem seguir os valores da Verdade e da retidão. “Digam a 
verdade, falem de modo gentil e não digam uma verdade que é desagradável” (Verso em Sânscrito). 
Dizer a verdade é o valor moral, falar de modo gentil é o valor social e não dizer uma verdade 
desagradável é o valor espiritual. Mas o homem moderno não está interessado na espiritualidade. 

Atualmente os ricos e cultos estão negligenciando a espiritualidade. Consideram o dinheiro como tudo e 
a finalidade da vida. O dinheiro nunca dará paz e felicidade. A devoção é mais essencial. O país está se 
deparando com dificuldades porque as pessoas não têm mais devoção a Deus. Não pensam em Deus 
que está manifesto sob a forma dos cinco elementos. Sabemos que a água é essencial à vida, porém os 
valores como a verdade e a retidão são tão essenciais ao homem quanto a água. Quem é o ser 
humano? É meramente o corpo? Não. Somente aquele que possui pureza, amor e devoção é um 
verdadeiro ser humano. Hoje as pessoas estão numa corrida louca pelo dinheiro. Sem dúvida, ele é 
essencial, mas dentro de determinados limites. Quando tiverem amor por Deus, o dinheiro chegará a 
vocês espontaneamente. As pessoas estão prontas para sacrificar até suas próprias vidas pelo dinheiro, 
mas não dedicam sequer um minuto para a contemplação de Deus. Não realizam sequer uma única 
atividade sagrada durante as 24 horas do dia dadas a elas por Deus. Cada um deve se perguntar se 
está fazendo uso apropriado do tempo. As pessoas perdem tempo em conversas vãs e vendo televisão, 
etc. O que conseguem com estas atividades? Perdem o tempo. Tempo é Deus. Tempo perdido é vida 
perdida. 

As pessoas podem ser ricas, porém a riqueza será inútil se elas não tiverem caráter. Na hora da morte 
poderão levar o seu saldo bancário com vocês? Não. Ele ficará no banco. Não poderão levar nem 
mesmo um punhado de areia. Por isso, o caráter é essencial, não o dinheiro. A verdadeira educação é 
aquela que retira a poluição da mente e desenvolve o caráter. Não é suficiente os estudantes tirarem 
boas notas; devem cuidar para não receber advertências. Somente então, as notas terão valor. 

Manifestações do Amor Divino! 

Todos deveriam nutrir as qualidades divinas, sejam estudantes ou pessoas mais velhas. Sem estas 
virtudes a vida não tem significado. Para as suas necessidades, não dependam dos outros, dependam 
de Deus. Na verdade, vocês não são seres humanos, são Deus, pois Deus está presente em todos os 
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seres. Vocês permanecerão como seres humanos enquanto pensarem desta forma. Tenham a firme 
convicção de que são Deus. Sigam o Dharma e partilhem o seu amor com todos. Esta é a essência da 
verdadeira educação. 

Vocês podem dizer que as pessoas que conseguem ler e escrever são bem educadas? 
Pode-se dizer que alguém é educado meramente porque possui títulos? 

Podemos chamar de educação o que não confere virtudes? 
Se a educação serve apenas para sustentar a vida, 

Os pássaros e os animais não vivem? 

(Poema em Télugo) 

O objetivo da educação não é meramente ler e escrever, que constituem a educação mundana. É atingir 
a pureza e a divindade. A educação mundana é passageira. Somente o conhecimento do Ser é eterno. 
Ele só pode ser adquirido através da devoção e do amor a Deus. O homem nasceu para estabelecer um 
exemplo para o restante do mundo e não para acumular riquezas. Tornem sua mente algo sagrado. 
Onde estão todos aqueles reis de outrora que acumularam riquezas e conquistaram reinos? Qual a 
utilidade desta vida? Devem levar uma vida que os torne imortais. 

“Uma pessoa tola se vangloria de uma grande educação e inteligência,  
Embora não conheça a si próprio.  

Qual a utilidade de toda a educação que adquiriu,  
Se o homem não consegue acabar com as suas más qualidades?  

Toda a educação mundana o levará somente para uma argumentação vã  
E não para a sabedoria total.  

Não pode conduzi-lo à imortalidade.  
Por isso, o homem deve adquirir o conhecimento que o torna imortal.” 

(Poema em Télugo) 

Essa é a verdadeira educação. Ela o protegerá onde vocês estiverem. Esta educação os fará ganhar a 
amizade de todos, mesmo que não tenham dinheiro e estejam numa terra estrangeira. Nunca desistam 
dos valores humanos sob quaisquer circunstâncias. Somente então poderão estabelecer um exemplo 
para o mundo. Os valores humanos não podem ser adquiridos em livros, nem os professores poderão 
inculcá-los em vocês. Eles estão em vocês desde seu nascimento. É preciso cultivá-los através do 
esforço pessoal. Tenham uma vida de plena de verdade. Toda a criação emergiu da verdade, é 
sustentada nela e finalmente mergulhará nela. Existe algum lugar onde a verdade não exista? Para ter 
uma vida de paz é preciso aderir à verdade e à retidão. Sem dúvida, o caminho da retidão é cheio de 
dificuldades. No início vocês talvez tenham que enfrentar vários problemas, mas tomem as rédeas e 
prossigam no caminho da verdade. A pureza, a paciência e a perseverança são realmente essenciais ao 
homem. Mas o homem se torna um paciente quando lhe falta a paciência. É necessário que todos se 
questionem se possuem estas virtudes. Não é suficiente proclamarem que são puros; os outros devem 
dizer isto. 

A Verdadeira Educação Nutre a Pureza e a Unidade 

Manifestações do Amor Divino! 

Não tenham desejos excessivos. É dito que “menos bagagem torna a viagem mais confortável e 
prazerosa”. Os seus desejos são a bagagem na jornada de suas vidas. Vocês só terão paz mental 
quando reduzirem seus desejos. Swami é o melhor exemplo neste aspecto. Não tenho desejos, não 
quero nada. Como sabem, temos um grande hospital em Puttaparthi e várias instituições educacionais. 
Elas funcionam sem problemas porque foram iniciadas com amor e intenções nobres.  

Meu único desejo é que todas as pessoas vivam como seres humanos ideais. Após os Bhajans vocês 
cantam a prece “Que o mundo inteiro seja feliz” (Loka Samasta Sukhino Bhavantu). Não é suficiente que 
alguns estejam felizes e outros não. Todos devem ser felizes. Isso só será possível quando os valores 
humanos forem praticados. Existem vários de vocês que dão palestras sobre estes valores. Só é um 
verdadeiro ser humano aquele que os coloca em prática. Os mais velhos devem lançar as sementes dos 
valores humanos nos corações tenros das crianças. Elas crescerão como árvores gigantescas e darão 
abrigo a muitos no futuro. É dito: “Comecem cedo, dirijam devagar e cheguem em segurança”. Os 
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valores humanos devem ser ensinados às crianças desde os seus primeiros anos, por isso algumas 
escolas precisam ser abertas para este propósito. Se começarem a adquirir valores na escola primária, 
as crianças crescerão para se tornarem os líderes ideais da nação. Pais e mestres devem lutar bastante 
para inculcar os ideais nas crianças. Se os pais em casa, professores na escola e os companheiros na 
vizinhança inculcarem os valores nas crianças, não teremos nada melhor do que isto. 

É dito: “Diga-me com quem andas e te direi quem és”. Vocês ficarão iguais às suas companhias. Por 
isso, afastem-se das más companhias e unam-se às boas. Realizem boas atividades todos os dias. Até 
mesmo os maus serão transformados ao verem sua boa conduta. 

O amor é essencial para a humanidade. Em qualquer país que vivam ou raça a que pertençam, sejam 
ricos ou pobres, devem seguir a verdade e a retidão. Utilizem a língua para falar somente a verdade. 
Com as mãos dadas por Deus, realizem atos de caridade. Com os ouvidos capazes de ouvir, ouçam 
somente palavras puras. Esta é a pureza dos órgãos do homem. Da mesma maneira, vocês devem 
manter a pureza dos cinco elementos. 

Foi somente com este propósito que Jumsai realizou tanto trabalho. Esta tarefa de promover os valores 
humanos não pode ser realizada somente por uma pessoa. Todos devem se unir. Um único fio forma o 
tecido? Somente quando eles se entrelaçam é que formam o tecido. Todas as causas dignas só podem 
ser atingidas através da cooperação de várias pessoas. Este lenço é forte somente porque vários fios 
foram trançados fortemente. Se vocês removerem os fios um por um, eles se romperão com facilidade. 
Por isso, a união é essencial para o nosso movimento avançar. Nos próximos três ou quatro dias várias 
novas idéias surgirão na conferência. O vacilo de alguns deve ser compensado pelos outros e todos 
devem se mover para frente juntos. A união, o bem e a boa ação devem ser praticados. Se forem bem 
realizados, vocês poderão crescer mais rápido e aumentar em número. 

Internalizem os Valores Humanos e Redimam a Sua Vida 

Não é suficiente abrirem uma instituição. Os estudantes precisam ser trazidos para o caminho correto. 
Falem de forma gentil. Nunca mostrem raiva em relação às crianças. Vocês não podem agradar sempre, 
mas podem sempre falar de modo agradável. Falem com as crianças de modo gentil e suave. A 
interação entre os professores deveria também ser agradável. Então as crianças serão encorajadas pelo 
seu exemplo. 

Cada pequeno detalhe deve ser ensinado a elas com o melhor da sua habilidade. Somente então as 
crianças aprenderão com entusiasmo. Matemática, física ou química podem ser aprendidas nos livros ou 
através de experimentos nos laboratórios. Mas os valores humanos não podem ser aprendidos desta 
maneira. Não é algo que possa ser adquirido através de livros. Não pode ser ensinado por um professor 
ou pela mera instrução oral. É como treinar uma atividade física. O treino só pode ser ensinado através 
da demonstração. O mestre mostra as ações e ajuda os estudantes a agir da mesma forma. As crianças 
imitam os mais velhos. Portanto, vocês devem ensinar a elas os valores de verdade, retidão, paz e amor, 
primeiro praticando-os vocês mesmos. As crianças então progredirão na direção certa. Todo o país 
crescerá. Não somente este país, todos os países do mundo serão transformados. Existem muito poucas 
pessoas que ensinam isto atualmente. Poucas ainda tentam comprová-los. Os que praticam são raros. 
Por isso, o mundo agora está nesta má situação. 

Manifestações do Amor Divino! 

Muitos de vocês podem ser ricos. Vários são eruditos. A sua grandeza não será julgada meramente 
pelas suas posses. Até que ponto vocês usam a sua riqueza da maneira certa, até que ponto utilizam o 
que sabem para bons propósitos, até que ponto usam o intelecto pelo bem da comunidade: é isto que 
importa para Bhagavan. Swami deseja qualidade e não quantidade. Uma colher de chá de leite de vaca 
é útil. Qual a utilidade de barris de leite de jumenta? Aquilo que não colocam em prática não tem 
utilidade. Pratiquem e demonstrem. Então tornar-se-ão ricos e verdadeiramente eruditos. A riqueza, a 
erudição, a inteligência – todos terão valor somente quando utilizados de maneira correta. 

O dinheiro pode chegar e partir. Coisas como ele são meras nuvens passageiras. Mas o amor chega e 
cresce. Vocês precisam compreender isto com toda a sinceridade e seriedade. Então serão 
verdadeiramente humanos. Se possuírem amor, tudo será atraído para vocês. Se não o tiverem, nada se 
aproximará. Temos um pequeno exemplo. Bhagavan é a personificação do amor. Por isso acontecem 
grandes reuniões aqui. Não há convites enviados. Meu amor atrai todos até aqui. Por isso devem 
expandir o seu amor. Com o amor podem conseguir tudo. 
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Vocês ainda terão três ou quatro dias a mais nesta conferência. Reúnam suas perguntas e suas dúvidas. 
Analisem-nas e cheguem às soluções apropriadas. É preciso tornar esta conferência um ideal para 
outras reuniões. Muitas pessoas comparecem a seminários e conferências. Dificilmente chegam a algum 
resultado. Isto não se pode chamar de conferência. O resultado dela deve tocar os seus sentimentos e o 
intelecto. Isto sim pode se chamar de conferência. Todos devem se unir. Desenvolvam o amor e 
partilhem-no. Falem a verdade. Pratiquem a conduta correta. Tenham uma vida sagrada. Este é o 
verdadeiro viver. Desta forma suas vidas terão significado. 

Manifestações do Amor Divino! 

Muitos de vocês vieram de longe e gastaram muito dinheiro. Após tanto esforço e tantos gastos, devem 
levar de volta o que realmente santifica as suas vidas. Todos se reuniram aqui. Partilhem o seu amor 
com os outros e recebam o amor deles em retorno. Compreendam o significado de verdade, retidão, paz 
e amor. Internalizem totalmente estes valores. A verdade não significa meramente repetir fielmente o que 
viram. A verdade é eterna. Não muda com os passar dos três períodos de tempo (passado, presente e 
futuro). É preciso falar a verdade e praticar a retidão. O que é o Dharma? Aquilo que o sustenta é o 
Dharma. O Dharma é a verdadeira natureza do homem. O fogo é aquilo que queima. Se não queima, é 
meramente carvão. A natureza humana se manifesta somente quando o Dharma está bem estabelecido 
numa pessoa. O princípio do amor deve brilhar com destaque em vocês. 

Nos próximos dias, se tiverem alguma dúvida, perguntem sem hesitar. Bhagavan está pronto para 
esclarecer suas dúvidas. Utilizem bem a proximidade com Bhagavan. Perguntem e serão satisfeitos. 
Vocês são Meus e Eu sou de vocês. Vocês e Eu somos um só. Não somos diferentes um do outro. 
Muitos repetem “obrigado, Bhagavan”, “obrigado, Bhagavan”. Isto é um mero clichê. Bhagavan não é 
uma terceira pessoa. Ele é a Segunda pessoa. Vocês não agradecem à Segunda pessoa. Se sua mãe 
lhes serve um bom alimento, vocês dizem “obrigado” para ela? Não, não, esta é uma obrigação dela. 
Amar a todos vocês é dever de Bhagavan. Nunca digam “obrigado” para Bhagavan. É direito de vocês 
pedir. É um direito de vocês e responsabilidade de Bhagavan. Quando o direito e a responsabilidade 
estiverem equilibrados, o resultado será a bem-aventurança. 
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