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ENCANTADORES REBENTOS 
Data: 19/01/69 – Ocasião: Cursos de Cultura Indiana e Espiritualidade - Local: Anantapur (Rajahmundry) 

A magnífica mansão que foi criada pelos sábios do passado, para a pacífica e próspera existência de 
suas gerações sucessoras, a mansão chamada de Religião Eterna (Sanathana Dharma), desintegrou-se 
através da negligência intencional dos filhos e filhas da Mãe Índia (Bharatmatha). Agora, paz e 
contentamento só são encontrados entre estas pequenas crianças; os mais velhos perderam a arte, a 
disciplina de recuperá-las e conservá-las. 

Estas crianças são encantadores rebentos frescos que, com cuidado e amor, pode se fazer florescer 
como cidadãos exemplares desta terra, aptos a entender e praticar as grandes disciplinas delineadas 
pelos sábios para a liberação deles através da auto-realização. A mãe e o pai precisam arcar com a 
maior parte da responsabilidade para a correta formação dos filhos. Os primeiros anos de vida são os 
mais críticos. As habilidades, as atitudes, as emoções, os impulsos que promovem ou estragam o futuro 
são construídos na fundação da vida, nestes anos. Os pais podem ajudar ou atrapalhar a construção 
desta fundação, forte e correta; mas os pais, no momento atual, não têm equipamento para este papel 
básico. Eles não têm fé em sua própria antiga cultura; eles mesmos não têm paz na mente, nenhum 
sadhana, nenhuma disciplina espiritual que as crianças possam absorver deles. 

As crianças precisam crescer em lares onde seus pais, por sua vez, honram os pais deles e somente 
estão felizes quando servem aos seus idosos. Somente então, as crianças reverenciarão seus pais! Isto 
precisa ser ensinado à criança pelo exemplo, melhor do que pelo ensinamento! Instrução é um 
desperdício, se as crianças não aprendem virtudes duradouras, não desenvolvem firmeza de caráter, 
como resultado do processo. Elas precisam aprender reverência pelos pais, professores e mais idosos. 
Hoje, elas aprendem uma série de conceitos copiados de livros, mas não colocam em prática um único 
na vida diária. Em razão disto, a prática não é encontrada em nenhum lugar. 

Plantem as Sementes do Amor nos Corações Novos 

Mesmo como crianças, elas precisam aprender a glória de Deus, que é sua realidade interna; precisam 
entender que não são o corpo, mas, são o morador interno (dehi), que habita em todos. Através do canto 
devocional (bhajan) e ouvindo histórias sobre a Glória de Deus (sravana), estas elevadas verdades 
podem ser transmitidas a elas por professores e pais que sejam, eles mesmos, conscientes destas 
verdades e as pratiquem na vida diária. Aprendam primeiro com suas próprias informações, antes de 
ficarem estimulados com as informações dos outros. Aprendam o ‘abc’ do seu próprio alfabeto, e então, 
estarão mais aptos a guiar os outros, nos seus aprendizados e vidas. 

Não ridicularizem as crianças quando elas vão a um templo ou a um sábio e mostram interesse no canto 
devocional, adoração ou meditação. Muitos idosos acreditam que há tempo suficiente para tais 
passatempos, depois que se viveu por sessenta anos! Pessoas que espalham esta nefasta doutrina 
estão arruinando a vida de seus entes queridos, pois eles não condenam o errado e não encorajam o 
certo. Há outros que, por seu comportamento e hábitos em casa, à inteira vista das crianças, inculcam o 
hábito de proferir mentiras, jogar, beber, etc. 

Plantem nestes novos corações as sementes do amor, simpatia, verdade, justiça, caridade, compaixão, 
arrependimento e autocontrole. Este é o principal dever de todos que lidam com crianças. Quando o pai 
pede à criança para dizer a alguém na porta que ele não está em casa ou quando pede ao irmão dele 
para responder a um telefonema dizendo que ele saiu, o vício da desonestidade é implantado na criança. 
Não carreguem os novos cérebros com todo tipo de trastes, informações que nunca podem ser 
colocadas em prática, fatos que deturpam e distorcem a verdade, etc. Ensinem-lhes somente tanto 
quanto eles possam usar proveitosamente e tanto quanto possa ser de ajuda direta a eles em suas 
vidas. Treinem mais o caráter do que os cérebros. 

Os pais, acima de tudo, os professores a seguir, os colegas, os companheiros e parceiros depois, e os 
vários níveis da sociedade mais tarde, modelam o caráter da criança e o destino do país. Vocês 
precisam honrar o professor, assim a criança pode honrá-lo; o professor também precisa tornar-se digno 
de reverência e consciente de seu elevado papel. Esta escola levando este Nome, tem uma inigualável 
responsabilidade neste sentido. 
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