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A Vida de Buda

em que observava seu filho crescer. Ele tomou 
todas as precauções para que seu filho não pis-
asse fora do palácio e entrasse em companhia 
de outros, porque ele poderia ser influenciado 
por eles. Assim, ele protegeu seu filho da in-
fluência dos outros por vinte longos anos.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 39/Ch. 9, 
13 May 2006

Um dia, os pais de uma menina vieram até 
Sudhodana e expressaram seu desejo de ofere-
cer sua filha em casamento ao seu filho Si-
dartha. O nome da menina era Yashodhara. 
Sudhodana aceitou sua proposta e procedeu 
ao casamento de Sidhartha com Yashodhara. 
Devido à amável insistência deles, Sidartha 
continuou a morar com seus pais no palácio, 
mesmo após o casamento. Um ano depois do 
casamento, ele teve um filho, que foi chamado 
de Raul. Ambos, marido e mulher, passavam 
seu tempo felizes com seu filho.

Apesar de todos os confortos do palácio e da vida 
feliz de casado, a mente de Gautama se tornou 
inquieta quando ele viu pessoas afligidas com 
a idade avançada, a doença e a morte depois 
que ele, um dia, se aventurou fora do palácio. 
Uma noite, ocorreu uma súbita transformação 
em sua mente. Enquanto sua esposa dormia 
profundamente, ele levantou-se à meia-noite, 
acariciou seu filho e partiu para a floresta. Ele 
precisou passar por numerosos sofrimentos e 
dificuldades na floresta. Mas ele encarou todas 
as provas com tolerância e determinação. Seus 
pais estavam imersos em tristeza, incapazes de 

Embora todos os Avatares (adventos divinos) 
tenham pregado apenas coisas boas, os homens 
atualmente estão contentes em observar seus 
aniversários sem seguir seus preceitos. Buda 
não atribuiu nenhuma importância aos yajñas e 
yāgas e a outros rituais religiosos. A razão para 
isso é que ele sentiu que era mais importante 
assegurar que os cinco órgãos dos sentidos es-
tivessem puros para começar. Buda buscou de-
scobrir por que a mente se torna perturbada.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 39/Ch. 13, 
15 May 1997

O Rei Sudhodana e sua esposa Mayadevi exe-
cutavam muitas austeridades espirituais, tais 
como japa (a suave repetição do nome), tapas 
(austeridades), vratas (votos), e yajñas (ritu-
ais) por anos junto com uma aspiração de ter 
um filho. Eles também consultaram muitos 
astrólogos. Sudhodana não tinha paz em sua 
mente, porque a preocupação de não ter um 
herdeiro ao trono o assombrava dia e noite. 
Por fim, suas preces foram atendidas quando 
Mayadevi deu à luz um filho em Lumbini. 

Infelizmente, Mayadevi morreu logo após dar 
à luz seu filho, que foi chamado Sidartha. Gau-
tami, a segunda esposa de Sudhodana, criou 
a criança com terno amor como se fosse seu 
próprio filho. Por isso ele também foi chamado 
Gautama. Os astrólogos previram que Sidartha 
não iria governar o reino; ele deixaria o reino e 
se tornaria um renunciante. A previsão dos as-
trólogos estava sempre soando nos ouvidos de 
Sudhodana e lhe causava ansiedade à medida 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/attain-enlightenment-renouncing-desires
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/attain-enlightenment-renouncing-desires
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation
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suportar as aflições da separação de seu filho. 
Embora Sidartha também estivesse passan-
do por muita angústia, ele prosseguiu em seu 
caminho de alcançar a autorrealização.

Durante o curso de sua jornada, ele conheceu 
um homem santo. O homem santo lhe disse que 
a causa de sua angústia estava, na verdade, den-
tro dele, e era sua angústia que estava atrapal-
hando sua autorrealização. Assim dizendo, ele 
lhe deu um talismã para proteção e pediu-lhe 
que o usasse ao redor do pescoço. (Neste mo-
mento, Bhagavan materializou aquele talismã e 
o mostrou à congregação em meio a um estron-
doso aplauso). Este foi o talismã dado pelo sábio 
a Sidartha. Quando Sidartha o colocou ao redor 
de seu pescoço, toda a sua angústia desapareceu 
instantaneamente. Até o último momento de 
sua permanência na Terra, Buda teve o talismã 
ao redor de seu pescoço. Quando ele se libertou 
de seu corpo mortal, o talismã desapareceu.

Sidartha começou a fazer intensa penitência, 
que durou por um longo tempo. Ele continuava 
se questionando, “Quem sou eu? Eu sou o cor-
po? Eu sou a mente? Eu sou o buddhi (intelecto)? 
Eu sou a chitta (matéria mental)?” Ele chegou à 
conclusão que ele não era nenhum destes. Por 
fim, ele experienciou a verdade, “Eu sou eu”.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 39/Ch. 9, 
13 May 2006

O nome dado a Buda no momento do nasci-
mento foi Sarvartha Sidha. Sudhodana casou 
seu filho com Yashodhara, filha de seu cunha-
do, Sudhabuda. Ele estava apreensivo que seu 
filho pudesse se tornar um recluso e virar as 
costas para o mundo se fosse deixado por con-
ta própria. Mas Buda não sentiu que uma vida 
de casado era a coisa apropriada para ele. Buda 
sentiu que o homem estava vinculado por mui-
tos apegos na vida mundana. Amigos e relações 
eram a causa dessa ligação. Vários relaciona-
mentos humanos eram a causa da tristeza no 
mundo. Assim, ele declarou: “Sarvam duhkham, 

duhkham” (Tudo é tristeza). Ele também de-
clarou: “Sarvam kshaṇikam, kshaṇikam” (tudo é 
momentâneo), “Sarvam nāśyam, nāśyam” (tudo 
é perecível). Buda sentiu que nada durava para 
sempre. Os pais estavam sujeitando seus fil-
hos a vários tipos de ligações e tornando suas 
vidas miseráveis. Assim que os filhos chegam 
à idade adulta, os pais querem casá-los. Eles 
não sabem que tipo de felicidade os filhos po-
dem obter da vida de casados. Que felicidade 
eles obtiveram de sua própria vida de casados 
fisicamente, mentalmente ou de algum outro 
modo? Nenhuma pessoa, embora inteligente, 
pensa sobre este assunto. Mesmo eminentes 
estudiosos não se preocupam em examinar se 
vale à pena perseguir prazeres sensoriais ao 
invés de buscar o que está além dos sentidos. 
Buda se sentiu intensamente infeliz por seus 
pais e outros terem combinado para compro-
metê-lo ao vínculo da vida de casado. Um dia, à 
meia-noite, Buda deixou o palácio, abandonan-
do sua esposa e seu jovem filho, Rahul.

Ele abandonou tudo com base na convicção: 
“Não existe mãe ou pai, nenhum parente ou 
amigo, nenhuma casa ou riqueza. Desperte-se!” 
Ele resolveu descobrir algo que transcende to-
das as relações e prazeres mundanos. Buda se 
perguntou: “O que é esta vida? Nascimento é 
miséria. Velhice é miséria. A esposa é uma cau-
sa de tristeza. Existe miséria no fim da vida. 
Portanto, esteja alerta e acorde.” A felicidade 
não deve ser encontrada em nenhuma dessas 
coisas do mundo. Tudo é fugaz. O homem está 
desperdiçando sua vida na perseguição de 
pequenos prazeres efêmeros. Nirvaṇa é a única 
verdade. Ele é o sentido de unidade com toda a 
vida. Voltar a mente em direção ao que é per-
manente é Nirvaṇa. Antes de atingir o Nirvaṇa, 
Buda chamou seu meio-irmão Anandabuda. 
A mãe de Buda, Mayadevi, faleceu no sétimo 
dia após seu nascimento. A segunda esposa de 
Sudhodana, Gautami criou a criança. Devido a 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/attain-enlightenment-renouncing-desires
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/attain-enlightenment-renouncing-desires
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ele ter sido criado por Gautami, ele foi chama-
do Gautama Buda. Com a idade de 28 anos, 
ele desistiu de tudo e se tornou um renunci-
ante. Qual é a significância deste passo? Buda 
declarou: “Sangam śaraṇam gacchāmi”, “Mãos 
na sociedade, cabeça na floresta”. Ele renun-

ciou a tudo para pensar sobre a promoção do 
bem-estar da sociedade. Ele declarou: “Dhar-
mam śaraṇam gacchāmi”, O que é este Dharma? 
“Ahimsa paramodharmah.” Dharma significa 
não causar dano a ninguém.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 30/Ch. 13, 
15 May 1997 

Ensinamentos de Buda

Os ensinamentos de Buda são elevados, sub-
limes e sagrados. Buda afirmou isto com grande 
ênfase e força. Buda também aconselhou que 
os olhares deveriam ser sagrados. Ele disse, 
“A visão sagrada é fundamental para levar 
uma vida pura. Você deveria cultivar samyak 
drishṭi (o hábito de olhar somente para coisas 
boas) e samyak śravaṇam (o hábito de ouvir ape-
nas a boas coisas).” Para Buda, tudo deve ser 
puro e sagrado. Se você atirar uma pedra em 
um poço, ondas são criadas e elas viajam até 
a borda do poço. Do mesmo modo, se você ati-
rar uma pedra chamada bom pensamento no 
poço chamado coração, as ondas geradas via-
jam através do corpo. Quando a ondulação al-
cança o olho, ela estimula a visão pura. Quando 
a onda alcança o ouvido, ela o ajusta para os sons 
sagrados. Quando a onda alcança as mãos, ela as 
balança para a boa ação. Dessa maneira, quando 
as ondas se espalham através do corpo inteiro, 
ocorre uma sinfonia de atividade sagrada em 
todo o redor. Portanto, bons e nobres pensamen-
tos são fundamentais para a atividade sagrada.

Summer Showers 2000, Ch. 8, 
21 May 2000

Quando os pensamentos de alguém estão cen-
trados em Deus, os sentimentos, a fala e as ações 
dessa pessoa ficam santificados – samyak bhā-
vam, samyak śravaṇam e samyak kriya. Isto leva à 
pureza dos órgãos dos sentidos internos. Pure-
za em pensamento, palavra e ação é o requisito 
para experienciar o Divino. Essa tripla pureza 
é considerada a essência da humanidade. Buda 
confiou inteiramente em sua própria investi-
gação interior para experienciar sua realidade 
porque ele achava que os textos das escrituras 
e os preceptores não tinham utilidade.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 31/Ch. 3, 
11 May 1998

Samyak Darsanam
Buda declarou que o primeiro requisito é 
samyak darśanam (ter a visão certa). A im-
plicação dessa afirmação é que, tendo sido 
agraciado com o grande presente dos olhos, 
o homem deveria usá-los para ver objetos sa-
grados e coisas santas. Mas, ao contrário, ao 
usar seus olhos para olhar para objetos ímpios 
e pessoas más, o homem se enche de maus 
pensamentos e se torna uma presa para as más 
tendências. O que alguém vê influencia os sen-
timentos no coração. O estado do coração de-
termina a natureza dos pensamentos de uma 
pessoa. Os pensamentos influenciam sua vida.

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/buddhas-message
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/buddhas-message
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/essence-buddhas-teachings
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/essence-buddhas-teachings
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Buda se deu conta de que a autorrealização 
não pode ser alcançada através da penitência, 
preces ou austeridades. No princípio, Buda en-
fatizou a importância do desenvolvimento da 
boa visão (samyak drishṭi). A boa visão leva a 
bons pensamentos, boa fala e boas ações.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 31/Ch. 23, 
11 May 1998

Samyak Vachanam
Do  desenvolvimento de uma visão sagrada, o 
homem deve prosseguir para samyak vachanam 
(fala sagrada). Buda declarou que apenas pens-
amentos sagrados podem levar à fala sagrada. 
Buda declarou também que a língua não deve 
ser usada imprudentemente para proferir tudo 
o que se pensa. A língua foi dada para falar a 
verdade, para discorrer sobre o que é sagrado 
e puro. A língua não foi dada ao homem para 
mimar o paladar com doces deliciosos. Não foi 
dada para falar como se gosta. Não deve ser usa-
da para causar desagrado aos outros. Nem deve 
ser usada para se permitir falar com falsidade. A 
língua foi dada ao homem para falar a verdade, 
para ser doce com os outros, para louvar o Divi-
no e desfrutar da bem-aventurança derivada de 
tal discurso sagrado.

Existem pessoas que se dedicam a ler todo o 
tipo de livros, sem tentar colocar em prática 
o que aprendem com essa leitura. Qual é a ut-
ilidade dessa leitura? Buda falou contra a er-
udição não relacionada à uma vida correta. Ele 
estudou muito e conheceu muitos homens im-
portantes e ouviu muitos discursos. Ele perce-
beu que o verdadeiro conhecimento não pode-
ria ser obtido por esses meios. Percebeu que 
uma consciência pura e imaculada confere o 
conhecimento mais elevado. O verdadeiro con-
hecimento é derivado de uma consciência inte-
rior pura (antahkaraṇa). Este ano de 1998 é ded-
icado à Paz. Como essa Paz pode ser alcançada? 
O primeiro requisito é a purificação da visão. O 

Assim, para levar uma boa vida, o primeiro 
requisito é uma visão pura. O homem deve cul-
tivar a visão sagrada. Como um resultado de 
olhar para cenas cruéis, feias e más, o homem 
leva uma vida animalesca. A primeira investi-
gação que todos deveriam fazer é determinar 
o que é puro, edificante e divino que ele ou ela 
deveria ver. O que quer ele ou ela veja, deixa 
sua impressão no homem. Poucos se dão conta 
dos efeitos disso.

A vida humana hoje é atormentada pela ansie-
dade, miséria, desconforto e problemas de vári-
os tipos. A causa raiz de tudo isso é que o homem 
está testemunhando o que é repulsivo, mau e 
degradante. Para transformar a vida do ser hu-
mano, o primeiro requisito é uma visão apro-
priada. O olho (netra) é comparável a um texto 
espiritual (śastra) e a visão da pessoa (drishṭi) 
determina sua visão do cosmos (srishṭi). Assim, 
para adquirir o mais alto conhecimento, a pes-
soa deve purificar a visão. Isso significa que a 
pessoa deveria evitar ver o que é detestável. A 
pessoa deveria se esforçar para ver apenas aq-
uilo que é sagrado e puro. O que o homem vê 
é como sementes semeadas no coração. Cenas 
más dão vazão a maus pensamentos. Boas cenas 
evocam bons pensamentos. Quando as cenas sa-
gradas são implantadas no coração não haverá 
mais espaço para maus sentimentos ou pensa-
mentos crescerem no coração.

Esta foi a primeira lição que Buda ensinou. 
Buda peregrinou por todo o país em busca de 
paz e libertação espirituais. Após muitos anos 
de investigação, ele chegou à conclusão de que o 
segredo para a sabedoria espiritual não deveria 
ser obtida de sábios ou através do estudo. Ele 
se deu conta de que a compreensão espiritual 
somente poderia vir do domínio dos sentidos.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 31/Ch. 3, 
5 February 1998

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/essence-buddhas-teachings
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/essence-buddhas-teachings
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/buddhas-gospel-good-life
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/buddhas-gospel-good-life
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segundo requisito é o cultivo de sentimentos 
sagrados internos, que conduzirão à pureza 
das palavras. A harmonia promoverá um clima 
de paz. O bem-estar da sociedade está ligado à 
transformação dos indivíduos que a compõem. 
Somente indivíduos justos podem construir 
uma comunidade justa. Uma mente pura é es-
sencial para pensamentos puros, visão pura e 
fala pura.

O país hoje tem muitas pessoas que falam 
muito e exibem o conhecimento dos livros, 
mas não praticam nem mesmo uma fração do 
que leram ou falam. São essas pessoas as re-
sponsáveis pela situação lamentável da nação.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 31/Ch. 3, 
5 February 1998

Observe se você está falando o bem ou o mal. 
Observe se você maltrata os outros ou os apre-
cia. Você não deve usar sua língua para mal-
tratar os outros. Maltratar as outras pessoas 
é pecado. Não permita que sua língua se ent-
regue a tais pecados. Você não pode escapar 
das consequências de seus atos pecaminosos. 
Tudo tem reação, reflexo e ressonância e volta 
para você de uma forma ou de outra. Portanto, 
exerça controle sobre a língua.

Buda exerceu maunam (silêncio) e ficou quieto. 
Cada ato sagrado tem recompensas múltiplas. 
Ao ficar quieto, Buda começou a experimentar 
soham dentro dele. Você pode cantar os nomes 
de Rama, Krishna, Govinda, Buda e Sai para 
acalmar sua mente. Uma vez que a mente se 
estabilize, você não precisa mais cantar. Ex-
erça o silêncio total. É por isso que se diz que 
o silêncio vale ouro. Uma vez que as palavras 
diminuem, as atividades e caprichos da mente 
também diminuem. À medida que as palavras 
aumentam, os caprichos da mente também au-
mentam. Aniquile a mente pela quietude. No 
entanto, é mais fácil falar do que fazer.

O homem pode morrer, mas a mente não mor-
rerá. A mente desaparece quando as palavras 
dela desaparecem. Exercer maunam (silêncio) é 
uma das maneiras de silenciar a mente. É por 
isso que nossos ancestrais praticavam maunam. 
Não devemos permitir que a mente vá aonde 
quiser e faça o que quiser. Não devemos per-
mitir que a mente ridicularize, magoe e odeie 
os outros. Se você machucar alguém, será dez 
vezes mais machucado. Você pode se orgulhar 
de ter maltratado  alguém. Mas virá alguém 
que vai maltratar você algum dia. O pecado 
que você comete hoje trará retribuição a você 
mais tarde multiplicado.

A alegria que você obtém cantando bhajans e 
realizando adoração é temporária. Mas você 
obterá alegria eterna experimentando o man-
tra Soham. Soham também é conhecido como 
Hamsa Gayatri. “So” significa “Aquele” (Deus), 
“Ham” significa “Eu sou”. “Eu sou Aquele” 
é o significado de Soham. Você deve experi-
mentá-lo a cada respiração. Quando você in-
spira, você ouve o som “So” e enquanto expira, 
você ouve o som “Ham”. Observe sua respiração 
cuidadosamente e experimente a realidade de 
Soham a cada respiração.

Summer Showers 2002, Ch. 11, 
26 May 2002

Samyak Karma 
e Samyak Sādhana

Buda enfatizou a bondade em ação (samyak 
karma). A marca de uma boa ação é a harmonia 
em pensamento, palavra e ação. Quando não 
existe tal harmonia, a ação desmente o que é 
dito ou pensado.

Buda declarou que boas ações conduzem ao 
bom progresso espiritual (samyak sādhana). 
Boas ações constituem uma espiritualidade 
genuína. A mera adoração formal ou práticas 
ritualísticas não constituem esforço espiritual. 
Essas práticas religiosas são boas de uma certa 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/buddhas-gospel-good-life
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/buddhas-gospel-good-life
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sense-control-highest-sadhana
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sense-control-highest-sadhana
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forma. Mas eles não constituem um sādhana es-
piritual. A verdadeira espiritualidade consiste 
na unidade de pensamento, palavra e ação em 
toda a sua pureza e santidade.

Buda declarou que quando o esforço espiritual 
desta natureza for completado, haverá samyak 
jīvanam (levar uma vida pura). É assim que 
os cinco órgãos da percepção (panchendriyas) 
devem ser usados para atingir o objetivo su-
premo da vida. Boa visão, bons pensamentos, 
boas palavras, boas ações e bom esforço espir-
itual são os pré-requisitos para uma boa vida 
(samyak jīvanam).

Nesse contexto, o significado do esforço espir-
itual deve ser bem compreendido. O esforço 
essencialmente espiritual exige o abandono 
de todas as más qualidades e o cultivo de bons 
pensamentos. Sadhana espiritual significa cul-
tivar bons pensamentos e realizar boas ações.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 31/Ch. 3, 
5 February 1998

Ahimsa
Buda ensinou que não devemos ter raiva, não 
devemos encontrar as falhas dos outros e que 
não devemos prejudicar os outros, porque todos 
são encarnações do princípio puro e eterno do 
Atma. Tenha compaixão pelos pobres e ajude-os 
na medida do possível. Compreenda e respeite 
este princípio básico de Unidade e Divindade 
em tudo e experimente a bem-aventurança.

Não tenham considerações estreitas do tipo: 
fulano de tal é seu amigo, fulano de tal é seu 
inimigo, fulano de tal é seu parente etc. Todos 
são um, sejam iguais com todos. Esse é o seu 
dever principal. Este é o ensinamento mais im-
portante de Buda.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 39/Ch. 9, 
 13 May 2006

Boa Companhia
Ele enfatizava a associação com boas pessoas. A 
companhia dos bons conduz às boas ações. As 
quatro regras a serem observadas são: cultivar 
boa companhia, evitar associação com pessoas 
más, praticar sempre ações meritórias e lem-
brar do que é passageiro e do que é eterno.

Boa companhia não significa apenas asso-
ciação com boas pessoas. Sat se refere ao Divi-
no. O que é necessário é buscar a companhia de 
Deus, que é a fonte de toda bem-aventurança.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 31/Ch. 23, 
11 May 1998

Felicidade - a Condição 
Natural do Homem

“Parece-me que você está sofrendo com o es-
tado sublime que é iminente para mim. Nen-
hum ser humano deve derramar lágrimas no 
momento da morte de nenhuma pessoa. As 
lágrimas estão associadas ao Divino e devem 
ser derramadas apenas por causa do Divino e 
não por questões triviais. Você deve derramar 
lágrimas de alegria. O luto não é um estado 
adequado para o homem. Portanto, nenhu-
ma lágrima de tristeza deve ser derramada.” 
Aqui está uma ilustração de nossa experiência 
diária. Ao entrar em um bazar, se uma pessoa 
vê alguém chorando, ela pergunta: “Por que 
você está chorando?” E os outros também irão 
questionar. Se no mesmo bazar outra pessoa 
está de bom humor, ninguém vai até ela para 
indagar a causa de sua felicidade.

A felicidade é considerada uma condição nat-
ural do homem. Ele busca isso o tempo todo. 
A tristeza é repugnante para o homem. É uma 
fraqueza do homem dar lugar à dor. Ao ser 
vítima da tristeza em muitas vidas, o homem 
está perpetuamente mergulhado na tristeza.

Para uma pessoa que tem fé firme em Deus, 
não haverá motivo para tristeza. Aqueles que 
cedem ao sofrimento são pessoas que não com-

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/buddhas-gospel-good-life
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/buddhas-gospel-good-life
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/attain-enlightenment-renouncing-desires
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/attain-enlightenment-renouncing-desires
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/essence-buddhas-teachings
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/essence-buddhas-teachings


Buda Purnima 2021  |  9

preenderam o Princípio Divino. Deus é um. Ele 
aparece para as pessoas sob diferentes nomes 
e formas. Por não reconhecer que Deus é um, 
as pessoas sofrem muitas dificuldades. Eles 
adoram a Deus como Alá, Buda, Rama, Krish-
na, Jesus etc. Esses nomes foram dados após 
seu advento no mundo e não são inerentes a 
eles. Os nomes são de importância passageira.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 31/Ch. 23,  
11 May 1998

O Corpo é uma Bolha de 
Água - A Atitude Determina 

as Ações de Cada Um
Buda deixou sua casa em busca do segredo da 
felicidade (ananda). Em suas andanças, ele viu 
um cadáver, um velho e um doente.

Estas imagens dolorosas fizeram-no question-
ar profundamente. Percebeu que a morte não 
poderia ser evitada. A velhice também é in-
escapável, sendo a culminação natural da in-
fância, juventude e meia idade. Tais mudanças 
fazem parte do mundo físico, que por sua 
vez é efêmero. Essas mudanças são naturais, 
e ninguém deve ficar perturbado ou agitado 
com elas. Buda se perguntou, “Qual é a causa 
da morte? Por que a velhice e a doença vêm 
sobre os humanos? Depois de muita reflexão, 
Buda concluiu que o corpo é como uma bolha 
de água, enquanto que a doença do corpo tem 
sua origem na mente. No linguajar moderno, a 
atitude psicológica de uma pessoa determina 
suas ações e comportamento.

Summer Showers 2000, Ch. 8, 
21 May 2000 

Buda recomendou um estilo de vida que se-
guisse todos esses oito princípios:

1. Compreensão ou visão correta

2. Pensamento ou sentimentos corretos

3. Discurso correto

4. Ação correta

5. Meios de subsistência corretos

6. Esforço correto

7. Atenção Plena correta

8. Concentração correta

Swami enfatizou que os três primeiros passos 
são os mais cruciais, pois são fundamentais 
para o desenvolvimento de todas as pessoas. 
Sem a prática adequada dos três primeiros 
passos não haverá desenvolvimento dos out-
ros. Sempre que alcançamos algo em um pas-
so, somos elevados a outros níveis também.

Heart 2 Heart, Vol. 4, 
June 2006

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/essence-buddhas-teachings
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/essence-buddhas-teachings
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/buddhas-message
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/buddhas-message
https://media.radiosai.org/journals/Vol_04/01JUN06/Cover_Story_Buddha.htm
https://media.radiosai.org/journals/Vol_04/01JUN06/Cover_Story_Buddha.htm
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SAdhana no Buddha Purnima

Vocês vieram para experienciar a alegria de 
participar das celebrações do Buda Purnima. 
Vocês não precisavam vir de seus lugares distan-
tes. Buddhi representa o intelecto. Esse intelecto 
deve ser usado corretamente. Então vocês irão 
perceber o que está implícito no Budismo.

As pessoas falam sobre exercícios espirituais e 
desperdiçam suas vidas. Todas essas atividades 
são perda de tempo. É suficiente vocês desen-
volverem sentimentos sagrados. O principal sad-
hana (exercício espiritual) consiste em se livrar 
de pensamentos ruins e cultivar boas quali-
dades. Em qualquer centro de peregrinação que 
vocês possam visitar, tentem se livrar de suas 
tendências ruins. Ao invés disso, desenvolvam 
boas qualidades.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 31/Ch. 23, 
 11 May 1998

Comece o dia com Amor
Passe o dia em Amor

Termine o dia em Amor
Este é o caminho para Deus

Portanto, a partir de hoje, o dia auspicioso do Buda 
Purnima, desenvolvam vigorosamente seu amor 
por Deus. Propaguem e espalhem amor altruísta. 
Não pode haver maior pregação espiritual do que 
o amor. O estudo das escrituras pode fazer uma 
pessoa erudita [no sentido mundano] mas não 
sábia. Quem é o verdadeiro estudioso? Quem é o 
verdadeiro sábio? Somente aquele que tem equa-
nimidade perfeita e mente igualitária sob todas 
as circunstâncias pode ser descrito como erudito 
e sábio. Eles se debruçam sobre livros, afirmam 
ter dominado todos os textos e proclamam-se al-
tamente cultos. Tal autoelogio e autoaclamação 
são com certeza um sinal do ego. O ego é muito 

perigoso porque certamente leva alguém à ruí-
na. De que serve o mero estudo? Esses estudiosos 
praticam ao menos um pouco do que estudaram? 
Dificilmente. O conhecimento não irá protegê-lo 
ou resgatá-lo; só o amor puro pode.

Summer Showers 2000, Ch. 8, 
21 May 2000

Decida seguir os  
Ensinamentos de Buda

Vocês devem decidir seguir os ensinamentos de 
Buda. Ele era uma alma nobre. A melhor ma-
neira de celebrar Buda Purnima é colocar em 
prática os ensinamentos deste santo. Não basta 
ser feliz apenas neste dia do festival. Ao reviver 
constantemente a experiência deste dia sagra-
do, vocês devem experimentar alegria o tempo 
todo. A vaca, primeiro, pasta; em seguida, sen-
ta-se calmamente para mastigar completamente 
o que tinha comido anteriormente. Se um ani-
mal pode fazer isso, um humano não pode fazer 
o mesmo com relação aos ensinamentos que ad-
quire? Quando voltarem para casa, ruminem so-
bre o que aprenderam hoje. Lembrem-se repeti-
damente das experiências que tiveram hoje. Esta 
é a maneira de digerir o que vocês aprenderam e 
também de serem felizes. Só quando vocês fazem 
isso é que a viagem para este lugar se torna vali-
osa. Vocês não devem esquecer das lições no mo-
mento em que saírem daqui.

Summer Showers 2000, Ch. 8 
21 May 2000

A Verdadeira 
Individualidade do Homem

A transformação em nível individual é abso-
lutamente essencial. Mas, hoje, o homem está 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/essence-buddhas-teachings
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/essence-buddhas-teachings
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https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/buddhas-message
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perdendo o seu tempo em práticas maléficas. Ele 
se entrega a atividades profanas dia após dia. Ele 
se rebaixa por seus maus hábitos. Mata animais 
e come sua carne. Em vez de purificar sua men-
te, ele a rebaixa tomando intoxicantes. Profana o 
tempo, que é a própria forma da Divindade, com 
jogos de azar. Ele nutre más qualidades entregan-
do-se a atividades maléficas. Além disso, ele se en-
volve em atividades degradantes, como roubar e 
denegrir os outros. Lê livros vulgares, que geram 
pensamentos maléficos e sentimentos violentos. 
Conforme se entrega cada vez mais a atividades 
perversas, ele também polui e corrompe a socie-
dade. Quando os indivíduos seguem caminhos 
maus, toda a sociedade se corrompe. O ensino e a 
propagação da espiritualidade são essenciais para 
a purificação do indivíduo e da sociedade.

O que é espiritualidade? Aquilo que destrói a na-
tureza animal do homem, nutre a humanidade 
e finalmente o transforma em um ser Divino é 
espiritualidade. Adorar, cantar canções devocio-
nais e realizar rituais são atos de importância 
secundária. Não podem ser identificados como 
verdadeira espiritualidade. A palavra SAI ex-
plica ao mundo o significado da transformação 
em três níveis. A letra S significa transformação 
no nível espiritual (spiritual, em inglês), A para a 
transformação no nível de associação (social) e I 
para a transformação no nível individual.

A transformação individual é a base para as out-
ras duas. Portanto, este é o primeiro passo. Mas, 
atualmente, a palavra indivíduo não é bem en-
tendida. Vocês geralmente levam em consider-
ação apenas a forma humana e a identifica com 
um indivíduo. Quem é o indivíduo? Aquele que 
manifesta sua Divindade Avyakta (não manifes-
tada), por meio de sua conduta, é um indivíduo 
(vyakti). Este princípio divino latente permeia 
todo o ser de um indivíduo da cabeça aos pés e 
é chamado de consciência. Manifestar e demon-
strar a presença dessa consciência é a carac-
terística do ser humano. Em vez de manifestar o 

puro ser interior, o Eu, o homem hoje está mani-
festando más qualidades e tendências maléficas, 
que estão relacionadas ao seu ser exterior, isto 
é, ao corpo. O Chaitanya (Consciência Divina) la-
tente em cada ser humano é sua verdadeira indi-
vidualidade. Essa consciência deve ser colocada 
no caminho correto.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 32/Ch. 13, 
28 April 1999

Encarnações do Amor! Não basta ser feliz neste 
dia de Buda Purnima. Vocês devem ser capazes 
de experimentar a bem-aventurança o tempo 
todo e podem fazer isso seguindo os ensina-
mentos de Buda.

Hoje em dia, as pessoas são grandes heróis em 
fazer discursos de palanque, mas vilões quan-
do se trata da prática. É muito mais importante 
traduzir os ensinamentos de Buda em prática 
do que fazer discursos eloquentes. Essa é a ma-
neira adequada de desfrutar da felicidade. Essa 
também é a maneira certa de mostrar respeito 
e reverência por Buda.

Esses são os grandes ensinamentos de Buda. 
Qual é a resposta de vocês para isso? Sem dúvi-
da, todos vocês leram livros contendo os en-
sinamentos de Buda. Mas no momento em que 
o livro é largado, todos os ensinamentos são es-
quecidos. Lembrem-se de que é somente quan-
do o sândalo é continuamente triturado que a 
fragrância pode ser sentida. Somente quando 
a cana de açúcar está bem mastigada é que a 
doçura pode ser sentida em sua plenitude. Da 
mesma forma, é apenas a prática continuada 
e sustentada dos ensinamentos sagrados que 
pode levar à Bem-aventurança. Grandes pes-
soas do passado deixaram inúmeros ensina-
mentos que devem ser seguidos e exemplos 
ideais que devem ser copiados. É suficiente que 
vocês pratiquem apenas uma ou duas dessas 
grandes lições do passado.

Summer Showers 2000, Ch. 8, 
21 May 2000

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/nature-self
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/nature-self
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Histórias de Buda

Buda, em uma de suas viagens, estava indo de 
uma cidade para outra com seus discípulos. A 
companhia do Santo, Suas observações, sug-
estões e conselhos foram joias de sabedoria 
com as quais Seus discípulos foram abençoa-
dos em receber.

Quando esta equipe cruzou uma certa distân-
cia, eles chegaram a um lago. Buda expressou 
sua necessidade de um pouco de água, pois es-
tava com sede. “Pegue para mim um pouco de 
água no lago, pois estou com sede.”

O discípulo caminhou em direção ao lago até 
um ponto onde ele poderia pegar a água, quan-
do viu um carro de boi cruzar o lago, deixando 
o lago marrom escuro.

“Oh, não,” ele pensou, bastante desapontado 
com a passagem inoportuna do carro de bois. 
“Como posso levar essa água lamacenta para 
Buda? O que Ele vai dizer sobre isso?”

Ele caminhou de volta para Buda não parecendo 
muito feliz e lhe disse: “Buda, esta água não é boa 
para beber. Está terrivelmente lamacenta.” Buda 
esperou cerca de meia hora e o enviou de volta ao 
mesmo lago para buscar um pouco da mesma água!

O discípulo visivelmente intrigado voltou cer-
to de que o lago não teria mudado. Um olhar 
mais atento mostrou que o lago ainda estava 
deteriorado. Ele estava certo; o lago não tinha 
mudado de cor em nada durante aquele tem-
po. De jeito nenhum ele iria levar essa água de 
volta para Buda!

“Seja como a tartaruga que pode viver na água 
ou na terra. Ou seja, cultive a calma interior 

que o ajuda a permanecer com o pensamento 
em Deus, esteja você sozinho ou no meio da 
multidão. A verdadeira solidão interior (ekānta) 
é quando você não está ciente da multidão ao 
seu redor. Quando você é capaz de não se sen-
tir perturbado pelos outros, então você tem a 
solidão interior perfeita.”

Ele caminhou de volta para seu mestre. Ele foi 
recebido com a mesma calma e esperou um 
pouco. Buda disse a ele para ir ao lago mais 
uma vez. O discípulo não sabia o que Buda 
tinha em mente, pois achou todo o exercício 
um pouco estranho.

O lago, que estava lamacento e sujo todo esse 
tempo desde que o carro de bois tinha passado, 
parecia ser totalmente diferente desta vez - um 
lago limpo e claro, sem nenhum traço escuro! 
A lama tinha assentado bem como um leito de 
sedimentos; não era necessária nenhuma habil-
idade para encher seu pote com água cristalina 
para Buda. Sentindo-se triunfante, depois de 
mais de uma tentativa, ele retornou satisfeito 
por ter voltado com um ar bem-sucedido.

Buda, em sua característica expressão serena, 
aceitou a água, voltou-se para o discípulo e 
disse: “Você viu o que foi preciso para me con-
seguir um pouco de água limpa? Nada! Você 
apenas deixa estar. Você deu tempo ao tempo e 
o que aconteceu ? A lama correu para o fundo 
do lago deixando você com água limpa! O mes-
mo se aplica à sua mente também. Deixa estar 
assim. Só o que precisa é de um pouco do seu 
tempo. Ela vai se acalmar por conta própria. 
Não requer nenhum esforço de sua parte para 
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acalmá-la. Acontece eventualmente com a aju-
da de um pouco de tempo. É fácil.”

Quão supremamente poderosa é esta simples 
mensagem? O discípulo estava obviamente es-
tupefato. A paz de espírito que parece iludir a 
maioria de nós neste planeta, na verdade, está 
bem aqui para todos nós experimentarmos. 

“É realmente fácil.” Não é um exercício cansa-
tivo para o qual pensamos que apenas poucos 

podem obter resultados. Na verdade, é simples 
assim para todos nós!”

Bhagawan Baba diz, “Seja como a tartaruga que 
pode viver na água ou na terra. Ou seja, cultive 
a calma interior que o ajuda a permanecer com 
o pensamento em Deus, esteja você sozinho ou no 
meio de uma multidão. A verdadeira solidão interior 
(ekānta) é quando você não está ciente da multidão 
ao seu redor. Quando você é capaz de não se sentir 
perturbado pelos outros então você tem uma solidão 
interior perfeita.”

Heart 2 Heart, Vol. 7 
August 2009

Oração Budista

A oração budista deve ser bem entendida. 
Quando os budistas dizem: “Buddham śaraṇam 
gacchāmi, Dharmam śaraṇam gacchāmi, Sangam 
śaraṇam gacchāmi”, o verdadeiro significado da 
oração é: Você deve desviar sua Buddhi (mente) 
em direção ao Dharma (conduta correta). E a 
conduta correta deve ter como objetivo servir 
a sociedade. Quando isso é feito, a sociedade é 
purificada.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 30/Ch. 13, 
15 May 1997

Os princípios ensinados por Buda têm pro-
fundo significado, mas as pessoas não estão 
tentando entendê-los. Você deve ter observado 
que Buda tinha cabelos cacheados na cabeça. 
Uma mecha de cabelo estava enroscada na out-
ra. Há uma mensagem subjacente de unidade 
nisso. Ele tinha apenas um sentimento em seu 
coração: o sentimento de amor. Ele ensinou, 
Dharmam śaraṇam gacchhāmi (Eu me refugio na 
retidão), Premam śaraṇam gacchhāmi (Eu me re-
fugio no amor).

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 39/Ch. 9, 
13 May 2006

Buda empreendeu vários questionamentos 
para descobrir o Divino e chegou à conclusão 
de que somente através do domínio de seus 
sentidos ele podia alcançar isso. O homem 
deve fazer o uso correto de seus sentidos em 
propósitos sagrados para ter a percepção de 
sua divindade.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 31/Ch. 5, 
5 February 1998

Triratna Saranam - 
Proclamação de Swami

Neste mundo passageiro e efêmero, uma coisa 
é verdadeira e eterna: a Divindade. Isso é o que 
todos devem aspirar alcançar. Satyam śaraṇam 
gacchāmi (eu me refugio na verdade). Ekam 
śaraṇam gacchāmi (eu me refugio no princípio 
da unidade). Tudo é a manifestação da divin-
dade neste mundo; não há uma segunda enti-
dade além da divindade. É o princípio divino 
que governa o mundo inteiro.

Os princípios ensinados por Buda têm pro-
fundo significado, mas as pessoas não estão 
tentando entendê-los. Você deve ter observado 
que Buda tinha cabelos cacheados na cabeça. 
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Uma mecha de cabelo estava enroscada na out-
ra. Há uma mensagem subjacente de unidade 
nisso. Ele tinha apenas um sentimento em seu 
coração: o sentimento de amor. Ele ensinou, 
Dharmam śaraṇam gacchāmi (eu me refugio na 
retidão), Premam śaraṇam gacchāmi (eu me re-
fugio no amor).

Durante a celebração do Buda Poornima em 
Prasanthi Nilayam, em 30 de maio de 2006, Sri 
Sathya Sai Baba explicou que o homem deve 
usar sua buddhi (mente) para compreender 
que o princípio da unidade do Atma é o único 
princípio verdadeiro no mundo. Sentimentos 
dualísticos de ‘você e eu’ devem ser abandona-
dos para experienciar esta unidade. Nesta oc-
asião, Sri Sathya Sai Baba concedeu as orações 
adicionais, Satyam śaraṇam gacchāmi (Eu me re-

fugio na Verdade), Ekam śaraṇam gacchāmi (Eu 
me refugio no princípio da Unidade) e Premam 
śaraṇam gacchāmi (Eu me refugio no Amor). 
Desprovida de amor, a humanidade não existe.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 39/Ch. 9, 
13 May 2006

O presente que Swami deseja
Você apresentou muitas coisas como ‘pre-
sentes’ a Bhagavan. Esta ‘Imagem de Tigre’ é 
uma delas. Esse não é o presente que Eu que-
ro. Passe para mim suas qualidades de ‘tigre’. 
Esse é o presente que eu gostaria. O tigre é um 
animal cruel. Livre-se de todos os sentimentos 
cruéis e ofereça-os a mim. Leve a vida de uma 
útil, inofensiva e sagrada vaca. Ela dá leite nu-
tritivo em troca de grama barata.

Sri Sathya Sai Speaks, Vol. 31/Ch. 3, 
5 February 1998

Questões para reflexão

1. Entre os órgãos dos sentidos, por que a língua é considerada o mais difícil de controlar?

2. Por que praticar o sentar-se em silêncio é necessário para nosso crescimento espiritual?

3. Por que é mais difícil falar mentiras ou agir de maneira desonesta (agir contra a própria 
consciência)?

4. Swami diz: “Tudo o que o homem vê com seus olhos deixa sua marca nele. Poucos percebem 
os efeitos disso.” - Como podemos manter nossa visão sempre pura?

5. Qual é a fonte da raiva? Como podemos parar de reagir espontaneamente quando ficamos 
com raiva?

6. Por que Swami enfatiza a necessidade de pureza e harmonia em pensamentos, palavras 
e ações?

Para a escrita adequada de nomes sânscritos e termos filosóficos, o Alfabeto Internacional de Transliteração Sânscrita (IAST) foi usado 

ao longo deste Guia de Estudo. Este esquema de transliteração surgiu durante o século XIX a partir de sugestões de Charles Trevelyan, 

William Jones, Monier Monier-Williams e outros grandes estudiosos do sânscrito, e foi formalizado pelo Comitê de Transliteração do Con-

gresso Oriental de Genebra, em setembro de 1894. IAST permite a romanização sem perdas do sânscrito e torna possível ao leitor ler o 

texto em sânscrito sem ambiguidades. É essa fidelidade ao script original que explica sua popularidade contínua até hoje.
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