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Esse guia de estudos é o primeiro de uma série
Discursos de Bhagavan S

Cada guia contém uma história inspiracional e um
indivíduos, famílias e Centros Sai ao redor do mundo

preparação à primeira Celebração 

  

 D  C A D O
 

amor e reverência aos Divinos Pés de Lótus de

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
A Encarnação do Amor Divino 

o primeiro de uma série de três, que encapsula alguns dos Divinos 
Discursos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba durante o Guru Purnima.

Cada guia contém uma história inspiracional e um conjunto de perguntas 
s e Centros Sai ao redor do mundo mergulhem na Sua Divina mensagem, em 

elebração Global Online do Guru Purnima (4 e 5 de julho de 2020)

 

O 

reverência aos Divinos Pés de Lótus de 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

de três, que encapsula alguns dos Divinos 
Sathya Sai Baba durante o Guru Purnima. 

 reflexivas para que 
mergulhem na Sua Divina mensagem, em 

do Guru Purnima (4 e 5 de julho de 2020). 



 
 
 
 
 
 
Um aspirante, em busca da realização espiritual, foi para uma selva e se arrastava através 
da espessa vegetação, quando ouviu o rugido feroz de um leão. Ele subiu em uma árvore 
para escapar da fera, mas o leão o viu entre os galhos e ficou 
fúria terrível. 
 
Na árvore, ele foi atacado por um urso e
dos galhos daquela árvore, que era uma figueira com raízes aéreas. Felizmente, havia dois 
cipós pendurados no galho para que ele pudesse se agarrar, se
Só então ele viu dois ratos, um branco e outro preto, que estavam roendo a base dos cipós 
lá no alto, colocando sua vida em perigo a cada mordida.
 
Enquanto experimentava essa agonia, um favo de mel que estava cheio de néctar situad
em um dos ramos superiores, vazou algumas gotas que caíram ao seu alcance
infeliz esticou a língua para tentar provar uma gota do mel delicioso. Mas nenhuma gota 
atingiu sua língua. Em desespero e 
salvar"! 
 
O Guru que estava passando,
e flechas e matou o leão e o urso, assustou os ratos e salvou o discípulo do medo da 
morte. Então, levou o homem ao seu próprio Ashram e ensinou
libertação. 
 
Esta é a história de cada um de vocês. Este mundo é a selva em que você vaga. O medo é 
o leão, que te leva até a árvore de Samsara
urso que o aterroriza e persegue seus passos em Samsara. Então, você desliza para baixo 
nos cipós dos apegos e ações que produzem vínculo
esperança e do desespero. Os dois ratos são
vida. Enquanto isso, você tenta
e do sentimento de posse. 
 
Descobrindo, finalmente, que 
grita na agonia da renúncia, chamando o Guru. O Guru aparece, seja de dentro ou de fora, 
e o salva do medo e da ansiedade.
 
Fonte e Link: Bhagavan Sri Sathya Sai Baba (Chinna Katha)

  

Uma pequena   história inspiracional

Guru, o último recurso

em busca da realização espiritual, foi para uma selva e se arrastava através 
quando ouviu o rugido feroz de um leão. Ele subiu em uma árvore 

para escapar da fera, mas o leão o viu entre os galhos e ficou rondando 

Na árvore, ele foi atacado por um urso e, por isso, deslizou pelos cipós que desciam de um 
dos galhos daquela árvore, que era uma figueira com raízes aéreas. Felizmente, havia dois 
cipós pendurados no galho para que ele pudesse se agarrar, segurando um em cada mão. 
Só então ele viu dois ratos, um branco e outro preto, que estavam roendo a base dos cipós 
lá no alto, colocando sua vida em perigo a cada mordida. 

Enquanto experimentava essa agonia, um favo de mel que estava cheio de néctar situad
ramos superiores, vazou algumas gotas que caíram ao seu alcance

infeliz esticou a língua para tentar provar uma gota do mel delicioso. Mas nenhuma gota 
atingiu sua língua. Em desespero e terror, ele chamou seu Guru: "Ó Guruji, venha 

, ouviu seu apelo e correu para o resgate. Ele trouxe um arco 
e flechas e matou o leão e o urso, assustou os ratos e salvou o discípulo do medo da 
morte. Então, levou o homem ao seu próprio Ashram e ensinou

Esta é a história de cada um de vocês. Este mundo é a selva em que você vaga. O medo é 
o leão, que te leva até a árvore de Samsara: as atividades mundanas. A ansiedade é o 
urso que o aterroriza e persegue seus passos em Samsara. Então, você desliza para baixo 
nos cipós dos apegos e ações que produzem vínculos, que são os cipós gêmeos da

desespero. Os dois ratos são o dia e a noite que comem o
tenta arrancar um pouco de alegria das gotas doces d

que essas gotas são desprezíveis e estão fora de alcance, você 
ia da renúncia, chamando o Guru. O Guru aparece, seja de dentro ou de fora, 

salva do medo e da ansiedade. 

an Sri Sathya Sai Baba (Chinna Katha) 
 

história inspiracional   por Sathya Sai Baba

Guru, o último recurso 

 

em busca da realização espiritual, foi para uma selva e se arrastava através 
quando ouviu o rugido feroz de um leão. Ele subiu em uma árvore 

rondando o tronco com uma 

por isso, deslizou pelos cipós que desciam de um 
dos galhos daquela árvore, que era uma figueira com raízes aéreas. Felizmente, havia dois 

gurando um em cada mão. 
Só então ele viu dois ratos, um branco e outro preto, que estavam roendo a base dos cipós 

Enquanto experimentava essa agonia, um favo de mel que estava cheio de néctar situado 
ramos superiores, vazou algumas gotas que caíram ao seu alcance. Então, o 

infeliz esticou a língua para tentar provar uma gota do mel delicioso. Mas nenhuma gota 
ele chamou seu Guru: "Ó Guruji, venha me 

ouviu seu apelo e correu para o resgate. Ele trouxe um arco 
e flechas e matou o leão e o urso, assustou os ratos e salvou o discípulo do medo da 
morte. Então, levou o homem ao seu próprio Ashram e ensinou-lhe o caminho da 

Esta é a história de cada um de vocês. Este mundo é a selva em que você vaga. O medo é 
as atividades mundanas. A ansiedade é o 

urso que o aterroriza e persegue seus passos em Samsara. Então, você desliza para baixo 
que são os cipós gêmeos da 

noite que comem o seu tempo de 
gotas doces do egoísmo 

fora de alcance, você 
ia da renúncia, chamando o Guru. O Guru aparece, seja de dentro ou de fora, 

por Sathya Sai Baba 



 
 
 
 
 
 
Quem cultiva a cultura do amor no campo do coração é um verdadeiro cristão, um 
verdadeiro sikh, um verdadeiro hindu e um verdadeiro muçulmano. Na verdade, ele é um 
verdadeiro ser humano e um verdadeiro Guru. 
 
 
Quem é um Guru? 

Hoje estamos celebrando Guru 
um guru? Gurus modernos sussurram um mantra no ouvido e esticam a mão p
dinheiro. Essas pessoas não merecem ser
 
Gukaro Gunatitha 
O verdadeiro Guru é aquele que é sem atributos e sem forma. Um Guru é necessário para 
fazer você entender a divindade sem forma e sem atributos. Já que é difícil obter tais 
Gurus, considere Deus como seu Guru.
 
Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Mahes
Brahma Tasmai Sri Gurave Namah.
O Guru é Brahma, é Vishnu, é Mahesv
este Guru. 
 
Neste mundo, tudo é manifestação da Divindade. 
tudo isso é Brahman). Todos são 
você vê nada mais é que a Forma Cósmica 
 
Sahasra Sirsha Purusha Sahasraksha Sahasra Pada
Com milhares de cabeças, milhares de 
 
Isso significa que todas as cabeças, todos os pés e todos os olhos que vemos neste 
mundo pertencem a Deus. Quando a declaração védica Sahasra S
população do mundo era apenas alguns milhares, mas agora 
bilhões. Naquela época, as pessoas consideravam todos como divinos. Eles acreditavam 
no ditado védico, Sarva Jiva Namaskaram, Kesavam Pratigachchati
dirigidas a todos os seres chegam a Deus). 
interno em todos os seres). Isavasyam
Deus). A divindade não se restringe a um lugar específico. Deus está aqui, Deus está lá, 
Ele está em toda parte. Você está 
Divindade é uma só e única. É
 
Hoje há muitos bons discípulos, mas é muito difícil encontrar um verdadeiro Guru. Temos 
muitos bons garotos entre nossos alunos. No entanto, mesmo que

Trechos de discurso

Guia de estudos 

Quem cultiva a cultura do amor no campo do coração é um verdadeiro cristão, um 
verdadeiro sikh, um verdadeiro hindu e um verdadeiro muçulmano. Na verdade, ele é um 
verdadeiro ser humano e um verdadeiro Guru. (Poema em Télugo) 

uru Purnima. Purnima significa dia de lua cheia.
um guru? Gurus modernos sussurram um mantra no ouvido e esticam a mão p

merecem ser chamadas de gurus. 

quele que é sem atributos e sem forma. Um Guru é necessário para 
fazer você entender a divindade sem forma e sem atributos. Já que é difícil obter tais 
Gurus, considere Deus como seu Guru. 

, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshvara; Gurur Sakshat 
Tasmai Sri Gurave Namah. 

uru é Brahma, é Vishnu, é Mahesvara. O Guru é o Absoluto Supremo

Neste mundo, tudo é manifestação da Divindade. Sarvam Khalvidam Brahma (na verdade 
s são personificações da Divindade. Na verdade, tudo o que 

a Forma Cósmica Divina. 

Sahasraksha Sahasra Pada 
Com milhares de cabeças, milhares de olhos e milhares de pés, a Divindade permeia tudo.

que todas as cabeças, todos os pés e todos os olhos que vemos neste 
mundo pertencem a Deus. Quando a declaração védica Sahasra S
população do mundo era apenas alguns milhares, mas agora nos deparamos

pessoas consideravam todos como divinos. Eles acreditavam 
va Namaskaram, Kesavam Pratigachchati

a todos os seres chegam a Deus). Isvara Sarva Bhuthanam
Isavasyam Idam Sarvam (todo o universo é permeado por 

Deus). A divindade não se restringe a um lugar específico. Deus está aqui, Deus está lá, 
Ele está em toda parte. Você está criando diferenças por causa da sua

e única. É o dever de um Guru propagar tal princípio de unidade

Hoje há muitos bons discípulos, mas é muito difícil encontrar um verdadeiro Guru. Temos 
muitos bons garotos entre nossos alunos. No entanto, mesmo que 

de discursos divinos do Gurupurnima para introspecção

 

 

Quem cultiva a cultura do amor no campo do coração é um verdadeiro cristão, um 
verdadeiro sikh, um verdadeiro hindu e um verdadeiro muçulmano. Na verdade, ele é um 

cheia. Então, quem é 
um guru? Gurus modernos sussurram um mantra no ouvido e esticam a mão pedindo 

quele que é sem atributos e sem forma. Um Guru é necessário para 
fazer você entender a divindade sem forma e sem atributos. Já que é difícil obter tais 

ara; Gurur Sakshat Param 

o Absoluto Supremo. Eu me curvo a 

Khalvidam Brahma (na verdade 
personificações da Divindade. Na verdade, tudo o que 

, a Divindade permeia tudo. 

que todas as cabeças, todos os pés e todos os olhos que vemos neste 
mundo pertencem a Deus. Quando a declaração védica Sahasra Sirsha foi feita, a 

nos deparamos com alguns 
pessoas consideravam todos como divinos. Eles acreditavam 
va Namaskaram, Kesavam Pratigachchati (As saudações 

Bhuthanam (Deus é o morador 
(todo o universo é permeado por 

Deus). A divindade não se restringe a um lugar específico. Deus está aqui, Deus está lá, 
por causa da sua ilusão, mas 
ar tal princípio de unidade. 

Hoje há muitos bons discípulos, mas é muito difícil encontrar um verdadeiro Guru. Temos 
 apenas um ou dois 

introspecção 



sejam ruins, todos adquirirão má 
breve exemplo. Quando você dorme à noite, é mordido por um ou dois mosquitos. Na 
manhã seguinte, você pulveriza inseticida e mata todos os mosquitos, embora tenha sido 
mordido por apenas alguns. Da mesm
companhia. É por isso que se diz:
 
Tyaja Durjana Samsargam; Bhaja Sadhu Samagamam; Kuru Punyam Ahorathram 
(Fugir das más companhias; juntar
e noite). 
 
Link para o Discurso completo

Vídeo: Você e eu somos um 
 
 
Significado do Guru Purnima

Guru é aquele que ilumina o caminho para a divindade. 
Lua cheia. A Lua cheia representa uma mente com iluminação
manchas. Mesmo que haja um
pode te dar felicidade total. 
 
Personificação do Amor! 
 
Deixe sua mente ser preenchida com o brilho do amor divino. Adquirir mero conhecimento 
textual não levará ao sucesso. O que você estudou é apenas uma fração do conhecimento 
total. No entanto, você sente orgulho 
comparação com a sabedoria divina.
 
Você não pode alcançar Deus com sua educação, poder e riqueza. Ele é acessível apenas 
por Amor e Amor. Você só pode experimentá
significa amar a Deus de todo coração.
 
Personificação do Amor! 
 
O que você deveria saber neste dia de Guru 
você, com você, ao seu redor, acima de você, abaixo de você. Na verdade, você é Deus. 
Reconheça essa verdade em 
se tornar um mendigo. Cumpr
espiritual. Quando estiver no serviço
assuntos de sua família. Da mesma forma, quando estiver em casa, cuide das 
necessidades de sua esposa 
causa do excessivo trabalho profissional
casa, para completar seu trabalho. Estão, assim, enfrentando dificuldades porque 
misturam seu trabalho profissional
 
Link para o Discurso completo:
 
 

adquirirão má reputação e terão que enfrentar punição. Aqui está um 
exemplo. Quando você dorme à noite, é mordido por um ou dois mosquitos. Na 

manhã seguinte, você pulveriza inseticida e mata todos os mosquitos, embora tenha sido 
mordido por apenas alguns. Da mesma forma, Deus pune aqueles que se juntam a má 
companhia. É por isso que se diz: 

Tyaja Durjana Samsargam; Bhaja Sadhu Samagamam; Kuru Punyam Ahorathram 
; juntar-se às boas companhias e realizar ações meritórias dia 

so completo: DivineSpeech, GuruPurnima,2001,PrasanthiNilayam

Purnima? 

Guru é aquele que ilumina o caminho para a divindade. Purnima significa 
Lua cheia representa uma mente com iluminação total

manchas. Mesmo que haja um traço de mancha na mente, isso levará

Deixe sua mente ser preenchida com o brilho do amor divino. Adquirir mero conhecimento 
. O que você estudou é apenas uma fração do conhecimento 

você sente orgulho disso. Sua educação mundana é insignificante em
comparação com a sabedoria divina. 

Você não pode alcançar Deus com sua educação, poder e riqueza. Ele é acessível apenas 
Amor. Você só pode experimentá-Lo quando desenvolver 

significa amar a Deus de todo coração. 

O que você deveria saber neste dia de Guru Purnima? Deveria entender que Deus está em 
você, com você, ao seu redor, acima de você, abaixo de você. Na verdade, você é Deus. 
Reconheça essa verdade em primeiro lugar. Não entretenha desejos excessivos 

Cumpra seu dever com sinceridade. Essa é a verdadeira 
no serviço, faça apenas o trabalho de escritório; não pense em 

assuntos de sua família. Da mesma forma, quando estiver em casa, cuide das 
necessidades de sua esposa e filhos. Não faça de sua casa um escritório. Mas hoje, por 

excessivo trabalho profissional, as pessoas levam documentos d
para completar seu trabalho. Estão, assim, enfrentando dificuldades porque 

profissional, trabalho doméstico, negócios e questões espirituais.

Link para o Discurso completo:Divine Speech, Guru Purnima, 2002, Prasanthi Nilayam

 

e terão que enfrentar punição. Aqui está um 
exemplo. Quando você dorme à noite, é mordido por um ou dois mosquitos. Na 

manhã seguinte, você pulveriza inseticida e mata todos os mosquitos, embora tenha sido 
a forma, Deus pune aqueles que se juntam a má 

Tyaja Durjana Samsargam; Bhaja Sadhu Samagamam; Kuru Punyam Ahorathram 
e realizar ações meritórias dia 

,2001,PrasanthiNilayam 

significa o cálido brilho da 
total. É impecável, sem 

mente, isso levará à escuridão. Não 

Deixe sua mente ser preenchida com o brilho do amor divino. Adquirir mero conhecimento 
. O que você estudou é apenas uma fração do conhecimento 

educação mundana é insignificante em 

Você não pode alcançar Deus com sua educação, poder e riqueza. Ele é acessível apenas 
o quando desenvolver amor. Devoção 

entender que Deus está em 
você, com você, ao seu redor, acima de você, abaixo de você. Na verdade, você é Deus. 

. Não entretenha desejos excessivos para não 
sa é a verdadeira disciplina 

trabalho de escritório; não pense em 
assuntos de sua família. Da mesma forma, quando estiver em casa, cuide das 

scritório. Mas hoje, por 
levam documentos do escritório para 

para completar seu trabalho. Estão, assim, enfrentando dificuldades porque 
ios e questões espirituais. 

, 2002, Prasanthi Nilayam 



Percorra o caminho que o Guru mostrou

Quando eu estava no corpo anterior em Shirdi, havia uma mulher chamada Radhabai, que 
ansiava por obter de Mim iniciação em um mantra (
também foi Vyasa Purnima. Ela estav
recusou comida até que ela conseguiu. Três dias se passaram assim, mas Baba não 
cedeu. Finalmente, Shyama, que estava com 
em seu favor, pois temia que ela pudesse morrer de 
seria ruim para a imagem de magnanimidade 
trazida em uma condição fraca. Baba pediu
iniciação. Ela disse: "Eu não conheço 
verso 'Gurur Brahma, Gurur
Brahma Tasmai Sri Gurave Namah.' E
Guru, então? Por que exigir outro nome do Guru? Se o Guru é Deus, obedece
ordens, percorrer o caminho que Ele mostrou,
(repetição) do nome." 
 
Uma vez que você tenha assegurado
mesmo o desejo de alcançar a libertação. Ele 
Vai orientá-lo naquilo que é bom para você. 
tendência de se afastar dele. Você 
nos apegamos a um Guru deste modo
lo morrer de fome; Ele lhe dará não apenas dinheiro, mas até mesmo 
comida, mas o néctar da imortalidade.
 
Você deve fazer o melhor uso deste Guru, 
adquirir aqui as habilidades para ganhar 
contentamento), a graça de Deus, 
de homens santos); não desperdice
em companhias mundanas. 
transitórios; você não procura conhecer as ordens
 
Link para o Discurso completo
 
 
Perguntas para reflexão 
 Qual é o papel de um Guru em nossas vidas?

 Como nossa escolha de companhias
é boa companhia? 

 Quais são as características de um verdadeiro discípulo?

 Como evitar procurar falhas

 Qual é a verdadeira oferta a um

 Quais são os impedimentos da

 

caminho que o Guru mostrou 

Quando eu estava no corpo anterior em Shirdi, havia uma mulher chamada Radhabai, que 
iniciação em um mantra (palavra ou fórmula sagrada

. Ela estava tão ansiosa para conseguir um
comida até que ela conseguiu. Três dias se passaram assim, mas Baba não 

cedeu. Finalmente, Shyama, que estava com o corpo anterior, falou sobre ela e implorou 
temia que ela pudesse morrer de fome. Ele disse que se ela morresse, 

ruim para a imagem de magnanimidade pela qual Baba era conhecid
em uma condição fraca. Baba pediu-lhe para procurar algum

conheço nenhum outro". Baba perguntou
r Vishnu, Gurur Devo Maheshvarah, Gurusakshat Param 

ve Namah.' E perguntou a ela: "Por que não 
Guru, então? Por que exigir outro nome do Guru? Se o Guru é Deus, obedece

o caminho que Ele mostrou, são tão práticas eficazes quanto o 

assegurado um Guru para si, deixe tudo 
mesmo o desejo de alcançar a libertação. Ele o conhece mais do que você jamais pode

é bom para você. Seu dever é apenas obedecer e 
Você pode perguntar, como vamos ganhar nossa comida, se 

deste modo? Esteja convencido de que o Senhor 
lo morrer de fome; Ele lhe dará não apenas dinheiro, mas até mesmo 

imortalidade. 

deve fazer o melhor uso deste Guru, assim como desta Puttaparthi. 
adquirir aqui as habilidades para ganhar shanti e santhosha 
contentamento), a graça de Deus, as lições de sadhana, os frutos de 

desperdice sua energia e tempo, buscando satisfação sensorial 
. Você reza, não pela graça, mas por pequenos prazeres 

procura conhecer as ordens de Deus e nem decid

completo: DivineSpeech, GuruPurnima,1964,PrasanthiNilayam

 
de um Guru em nossas vidas? 

de companhias afeta nosso relacionamento com o Guru? O

características de um verdadeiro discípulo? 

falhas nos outros? 

Qual é a verdadeira oferta a um Guru neste dia do Guru Purnima? 

impedimentos da mente em confiar e seguir as palavras do

 

Quando eu estava no corpo anterior em Shirdi, havia uma mulher chamada Radhabai, que 
palavra ou fórmula sagrada). Aquele dia 

a tão ansiosa para conseguir um Nama (Nome) que 
comida até que ela conseguiu. Três dias se passaram assim, mas Baba não 

corpo anterior, falou sobre ela e implorou 
Ele disse que se ela morresse, 

pela qual Baba era conhecido. Radhabai foi 
procurar algum Guru e receber a 

a perguntou-lhe o significado do 
arah, Gurusakshat Param 

"Por que não adotar o nome do 
Guru, então? Por que exigir outro nome do Guru? Se o Guru é Deus, obedecer suas 

eficazes quanto o japam 

tudo por conta dele, até 
conhece mais do que você jamais poderia. 

dever é apenas obedecer e reprimir a 
pode perguntar, como vamos ganhar nossa comida, se 

? Esteja convencido de que o Senhor não vai deixá-
lo morrer de fome; Ele lhe dará não apenas dinheiro, mas até mesmo Amrita, não só 

Puttaparthi. Você deve 
 (paz de espírito e 

, os frutos de satsang (companhia 
sua energia e tempo, buscando satisfação sensorial 

por pequenos prazeres 
decide segui-las. 

,1964,PrasanthiNilayam 

com o Guru? O que 

 

palavras do Guru? 


