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LEVEM UMA VIDA IDEAL E SEJAM UM EXEMPLO PARA OS OUTROS 
Data: 21/7/2008 - Ocasião: Conferência Mundial de Educação – Local: Prasanthi Nilayam 

Alguém pode se tornar um homem sábio ao adquirir todos os tipos de conhecimento  
Mas não pode, no entanto, compreender o seu próprio ego, indivíduo limitado!  

Apesar de conseguir todos os conhecimentos,  
Uma pessoa medíocre não pode desistir da das más qualidades. 

(Poema em télugo) 
Quanto mais educadas as pessoas são,  

Mais condescendentes elas são em suas argumentações.   
É possível que elas jamais atinjam a verdadeira sabedoria  

Por que buscar todos os tipos de educação e ser condenado?  
É preciso procurar a educação que leva à imortalidade.  

(Poema em télugo) 

Destituída da prática, nenhuma quantidade de educação servirá para qualquer propósito. O individuo 
pode obter elevada graduação e títulos acadêmicos, mas pode não ser uma pessoa educada. A 
educação é diferente de conhecimentos práticos. Por isso, devemos pôr em prática aquilo que 
aprendemos nas instituições educacionais. Hoje, apenas os altamente educados estão na categoria de 
"ajñanis" (aqueles a quem falta sabedoria). Atualmente, as crianças os imitam e seguem os seus passos.  
(Swami então respondeu algumas perguntas feitas pelos delegados)  
Pergunta 1: Como os estudantes devem se relacionar com Deus?  
Resposta: Deus não está separado de vocês. Ele está em vocês, com vocês, em torno de vocês, por 
trás de vocês e diante de vocês. As pessoas devem desenvolver o amor a Deus e criar vínculos 
indissociáveis de amor para com Ele. O relacionamento com Deus não é físico. Cada um deve sentir que 
Deus e ele mesmo são uma e a mesma pessoa e que Deus está nele.  
P 2: Quais são os sinais exteriores de transformação espiritual que aparecem em um devoto? 
R: Em primeiro lugar, ele deve se perguntar se desenvolveu uma fé inabalável em Deus ou se tem um 
relacionamento casual e mundano com Ele. Após decidir sobre o assunto, deve desenvolver uma fé 
inabalável e se assegurar de que está vivendo com um sentimento de total tranqüilidade, tanto no prazer 
quanto na dor. Na verdade, não há sinais especiais da transformação espiritual que ocorre em uma 
pessoa. É possível que, às vezes, possam aparecer alguns sinais exteriores ou em sonhos, ou a pessoa 
pode encontrar uma relação entre ela mesma e a voz de Deus. Em qualquer caso, é o indivíduo que, por 
si mesmo, deve observar se a sua devoção está aumentando ou diminuindo. Tudo depende da sua fé 
em Deus.  
P 3: Quais são as qualidades que se esperam de um professor do sistema de ensino Sai? 
R: Os professores não devem deixar os alunos sem apoio. Os professores devem exercer um controle 
adequado sobre os alunos com gentileza e palavras amorosas, tendo em vista os objetivos e as 
aspirações dos estudantes. Não é, simplesmente, porque eles são os seus alunos, que vocês os 
deixarão sem punição.  Mesmo se vocês lhes concederem certa liberdade, mostrem-lhes os seus limites 
e castigue-os  quando necessário. Essa punição deve servir como uma advertência para que os alunos 
se comportem convenientemente.  
P 4: Qual é o papel do professor no sistema educacional Sai? Como ele deve aplicar a disciplina?  
R: Que o professor aja como educador e o aluno, como estudante. Ambos têm seus papéis e 
responsabilidades. O professor, especialmente, tem a responsabilidade de assegurar a boa atmosfera na 
sala de aula, mantendo os alunos felizes.  
P 5: Que esforços devem ser feitos por um professor para se tornar um modelo em Valores Humanos?  
R: Essa é uma questão muito importante. Só quando um professor se comporta adequadamente perante 
os alunos, esses imitarão as suas qualidades. Não façam aquilo que proibiram os seus alunos de fazer. 
Não só isso, mesmo com os alimentos, tanto o professor quanto o aluno deve partilhar o mesmo 
alimento. Vocês proíbem os alunos de ingerir carne e vocês mesmos comem carne e peixe. Tal prática é 
muito ruim para o desenvolvimento de uma harmoniosa relação entre professor e aluno. O que 
ensinarem os alunos, vocês devem seguir primeiro. Os professores não devem se comportar 
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irresponsavelmente, pensando que os estudantes não têm o direito de questioná-los.  Os professores 
devem portar-se com humildade e vigilância, enquanto lidam com os alunos. Eles devem nutrir os 
estudantes com amor. Outra questão diz respeito às suas relações com os estudantes em escolas 
mistas (meninos e meninas). Os professores do sexo masculino devem ter um cuidado especial em suas 
relações com as alunas. Elas devem ser tratadas como suas irmãs, com amor e respeito. Só então o seu 
caráter vai ser moldado. Espera-se que os professores sirvam de exemplo aos outros, pelo seu 
comportamento.  
P 6: De que forma os pais devem ser envolvidos na educação dos filhos? 
R: Os pais não devem discutir os seus problemas familiares diante dos filhos.  Eles devem resolver os 
problemas entre si e manter as crianças felizes e voltadas para a educação. Ao invés de chamar a 
atenção dos filhos os pais deveriam dar-lhes o exemplo através de sua conduta e comportamento.  
As crianças não devem causar nenhum transtorno para os seus pais. Elas devem desenvolver um 
sentimento de gratidão por seus pais que as educam enfrentando várias dificuldades ou sacrificando o 
seu próprio conforto. Mesmo depois de casados, eles não devem negligenciar os seus pais, pensando, 
"Eu e minha família estamos bem. O que me importa se meus pais estão sofrendo?" Só ignorantes irão 
comportar-se dessa forma. As pessoas educadas não devem desenvolver essa atitude. Vocês devem 
servir aos seus pais e mantê-los felizes. Satisfazer as suas necessidades. É dever dos filhos manterem 
os seus pais felizes.  
Nestes dias, os estudantes fazem amizade com pessoas de caráter ruim. "Diga-me a sua companhia e 
eu lhe direi o que você é”.  Andando em más companhias, vocês também serão corrompidos. Hoje, há 
muita agitação entre pais e filhos. Os desejos e aspirações dos pais se opõem aos dos filhos. Se vocês 
cuidarem de seus desejos, o que acontecerá com os dos seus pais? Por isso, vocês podem cuidar de 
suas aspirações, considerando também as expectativas de seus pais. É puro egoísmo trabalhar para sua 
própria satisfação, tornando os seus pais insatisfeitos. É inapropriado para um filho.   
Os pais também devem exercer um controle adequado sobre os seus filhos. Os pais devem explicar aos 
seus filhos, "Hoje, você é casado e criou uma família, mas nós estamos com vocês, desde o início. Faça-
nos felizes. É o seu dever”. Dar adeus aos pais e constituir uma família separada é egoísmo. Só porque 
esse egoísmo está aumentando nos últimos tempos, as relações entre pais e filhos estão mais tensas. 
Outro aspecto que gostaria de frisar: não interfiram em assuntos que não lhes dizem respeito. Devido ao 
impacto dos tempos modernos, os filhos tendem a separar-se de seus pais. O mau humor anda em alta 
e cria tensões em tal situação. Por isso, devem controlar sua raiva, até certo ponto. Vocês devem parar e 
esclarecer essas questões com vocês mesmos, "Preciso  mostrar o meu mau humor para os meus pais? 
É correto?" Não deixem que seus pais idosos chorem por causa de seu comportamento rude. Por outro 
lado, se vocês torná-los felizes, vocês também serão felizes.  
As classes Bal Vikas1 são muito importantes para as crianças. A meditação (dhyana) deve ser ensinado 
às crianças Bal Vikas e para aqueles que estão recebendo treinamento em Educação em Valores 
Humanos. Em primeiro lugar, os pais devem desenvolver uma consciência sobre os Valores Humanos. 
Eles devem seguir os Valores Humanos nas palavras e nas ações. Como esperar que seus filhos sigam 
os Valores Humanos, quando vocês mesmos não os seguem? Sejam um exemplo pela prática.  
Atualmente, os pais estão ocupados e não têm tempo para se dedicar à sua família e filhos. Se ambos 
os pais vão para os seus escritórios, o que acontecerá com os filhos? Quem cuidará deles? Alguns anos 
atrás, Eu escrevi um poema sobre a patética condição dos filhos e da família em tais situações:  

Se as mulheres saem para o trabalho, quem cuidará da casa? 
Quando o marido e a esposa saem para o escritório, quem fará o trabalho doméstico? 

Se as mulheres saem para ensinar outras crianças nas escolas, quem ensinará os seus Próprios filhos? 
Se as mulheres também vão ao trabalho, tal como os homens, quem irá Preparar os alimentos na 

Cozinha? Ganhando dinheiro, ela poderá resolver alguns Problemas financeiros, mas como resolverá os 
Problemas domésticos? As mulheres podem trabalhar e ganhar dinheiro, mas não levarão  

Uma vida feliz se negligenciarem o seu lar. 
(Poema em télugo) 

                                                 
1 Bal Vikas: denominação da Educação Espiritual Sai para crianças na Índia.  
Para maiores informações consulte: http://www.sathyasai.org.br/brasil/educacao/campos_conteudo.asp?p=campos/ees.htm 
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Esses pais dependem de cozinheiros e de empregadas para fazer funcionar as suas casas. Isso abalará 
o prestígio da família. Por isso, vocês devem aceitar um emprego apenas após garantir o bom 
funcionamento do seu lar. Vocês podem, seguramente, ocupar um posto de trabalho, desde que o 
cuidado com as crianças seja adequado. Nem mesmo os homens compreendem essa situação. Algumas 
pessoas passam o tempo lendo jornais e vendo televisão depois de chegar de seus escritórios. Alguns 
outros vão ao clube e jogam cartas. Eles não se preocupam com a sua família e filhos.  
Como podem garantir um bom ambiente em casa e na educação dos filhos? Se as crianças não estão 
estudando bem, o erro não está nelas.  Os pais devem ser responsabilizados por essa situação. Vocês 
devem permanecer em casa e cuidar dos filhos corretamente. Essa é a verdadeira renda para a família.  
Por outro lado, se vocês saírem para ganhar mais dinheiro negligenciando os seus próprios filhos, vocês 
se tornarão pais egoístas. Se seus filhos forem corrompidos, vocês se arrependerão depois. Por isso, o 
principal dever dos pais é educar os filhos em uma atmosfera adequada.  
Os Valores Humanos podem ser seguidos voluntariamente por todos. Ninguém pode impô-los.  Se as 
pessoas, em suas respectivas profissões, como os policiais, os médicos, os enfermeiros etc., estivessem 
fazendo o seu trabalho com honestidade e integridade, os problemas não teriam surgido na sociedade. 
Infelizmente, essa não é a situação atual. As crianças estão sofrendo pelas falhas de seus pais. Por isso, 
devemos assegurar que as crianças sejam felizes crescendo num ambiente saudável.  
Não permitam que elas durmam até 8 horas da manhã. Acordem-nas às 5 horas. Infelizmente, hoje em 
dia, nem mesmo os pais levantam-se às 5 horas. Eles dormem até as 8 horas da manhã e os seus filhos 
até as 9 horas. Os pais devem ser um exemplo para os seus filhos. Aqueles que não têm filhos e 
responsabilidades podem dormir por qualquer período de tempo.  
A Organização Sri Sathya Sai, ao mesmo tempo em que cria escolas, pode levantar um fundo corpus2 
para a sua manutenção. Os pais também podem contribuir para o funcionamento da escola. 
Especialmente os três princípios: disciplina, dever e devoção devem ter altíssima prioridade nas Escolas 
Sathya Sai. As crianças devem receber educação nos Valores Humanos desde a mais tenra idade. Os 
alunos devem aprender a estabelecer um bom relacionamento com Deus.  
Os pais não devem fornecer todos os tipos de roupas da moda para as crianças. Forneçam-lhes roupas 
simples e elegantes que atenderão as suas necessidades. É o principal dever dos pais exercerem um 
controle sobre os seus filhos. Os pais também devem receber uma orientação adequada sobre o sistema 
de ensino Sai. É possível que alguns dos pais não estejam cientes disso.  
Algumas crianças dizem mentiras, por medo dos seus pais. Por isso, os pais devem visitar a escola 
semanalmente, a fim de esclarecer questões sobre o comportamento e o progresso nos estudos de seus 
filhos. Às vezes, as crianças manipulam as suas notas e as mostram aos seus pais que, implicitamente, 
acreditam nelas. Eles não têm o cuidado de ir à escola e verificar com os professores. Os pais devem ir 
à escola de vez em quando verificar com os professores, sem o conhecimento de seus filhos.  
De certa forma, os pais, nas aldeias, estão melhores nesse aspecto. Eles, no mínimo, acompanham a 
evolução e o comportamento de seus filhos na escola e tomam, a tempo, as devidas medidas corretivas.  
Mas as pessoas que vivem nas cidades, especialmente os altos funcionários, não se preocupam com os 
seus filhos. Os estudantes não devem desperdiçar seu tempo aqui e ali. Alguns alunos vagam pelos 
shoppings e desperdiçam o seu tempo. Esses estudantes são estúpidos! Esse comportamento de 
perambular pelas ruas sem destino não condiz com a postura de um estudante.  
Os pais devem também evitar que os filhos façam uso indevido do dinheiro. Eles devem educar os filhos 
sobre o certo e o errado. Devem corrigir o comportamento dos filhos. No lar, pai, mãe e filhos devem, 
portanto, levar uma vida harmoniosa.   
Os pais também devem estar atentos aos livros que os seus filhos estão lendo. Os jovens são propensos 
a ler todo o tipo de literatura. Eles escondem alguns romances inúteis no meio dos livros didáticos e os 
lêem. Os pais pensam que o filho está lendo um livro escolar. Mas não é um livro-texto, é o seu livro-
traste. Os pais devem tirar imediatamente esses livros dos filhos. Quando vocês, assim, observarem e 
acompanharem de perto as atividades dos seus filhos, eles se comportarão bem e vencerão na vida.  
Eduquem as crianças Bal Vikas sobre o limite aos desejos, que proíbe desperdício de dinheiro, 
alimentos, energia e tempo. Só quando vocês aplicarem esta regra, as crianças ficarão sob seu controle. 
                                                 
2 Esse termo geralmente refere-se a dinheiro doado a uma faculdade para se constituir um fundo de manutenção ou fundo corpus, 
um tipo de “lastro” financeiro. Esse fundo, em principio, não poderá ser gasto pela faculdade, que pode gastar apenas os 
rendimentos do fundo corpus, ou seja, do montante arrecadado. 
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Hoje, mesmo os mais velhos não seguem esse limite aos desejos. Durante os festivais e em eventos 
familiares, uma grande quantidade de dinheiro é gasta na organização de jantares, onde os  alimentos 
são desperdiçados. O alimento é Deus; não desperdicem os alimentos. Dêem comida para aqueles que 
necessitam dela. Infelizmente, hoje, os pobres e os famintos não são alimentados. Muita comida é 
jogada no lixo.  
Quanto a falar, não falem demais, uma vez que preciosa energia é desperdiçada. Do mesmo modo, não 
percam tempo. "Tempo perdido é vida desperdiçada". Estamos desperdiçando dinheiro. Que objetivo é 
atingido quando se desperdiça dinheiro? "O uso impróprio do dinheiro é terrível”. Certamente você pode 
gastar dinheiro, quando necessário. Mas vocês devem desperdiçar dinheiro em coisas inúteis 
simplesmente porque têm bastante dinheiro no bolso?  
Várias pessoas gastam todo seu salário em coisas desnecessárias e caras.  Elas pensam que estão 
levando uma vida pomposa. Quando vocês gastam dinheiro com imprudência, até mesmo o leiteiro e os 
empregados da casa observam o seu estilo de vida e pedem aumento salarial. Por isso, não sejam um 
mau exemplo para os outros. Para cada rúpia que vocês gastam, perguntem-se se o objetivo é bom ou 
não.  
Essas são as respostas para as questões que foram colocadas. Comportem-se cuidadosamente e levem 
uma vida significativa na sociedade. Até mesmo se vocês cometerem um pequeno erro, a sociedade o 
considerará como sério. Não cometam nem mesmo pequenos erros. A sociedade está observando 
atentamente a vida dos membros da Organização Sri Sathya Sai. Por isso, levem uma vida ideal e sejam 
um exemplo para os outros. 
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