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“ Hening adalah  bahasa 
dari aspiran spiritual “

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Senin, 28 Juli 2014

Kita umumnya menganggap penglihatan langsung sebagai tipe yang paling penting dari bukti. Kita dapat 
melihat badan kita, jumlah tangan, kaki, mata, dan sebagainya yang kita miliki. Ini adalah salah satu jenis 
bukti. Pertimbangkan contoh lainnya: Kita merebus susu. Setelah proses pemanasan, kita menambahkan 
beberapa yoghurt ke dalamnya di malam hari dan bangun keesokan harinya kita menemukan bahwa 
susu telah berubah menjadi dadih (Yoghurt). Meskipun mata kita tidak melihat proses perubahannya, 
tindakan kita sendiri memberikan kita bukti dan kita tidak butuh orang lain untuk meyakinkan kita bahwa 
perubahan dari susu menjadi dadih telah benar-benar terjadi, meskipun proses perubahan itu tidak 
terlihat langsung oleh mata kita. Demikian juga, meskipun Jiwa (Atma) tidak terlihat, dan kita tidak bisa 
melihatnya, kita harus memiliki keyakinan  akan keberadaannya. Beberapa orang bijak yang agung dan 
orang-orang suci telah memiliki pengalaman langsung dengan Tuhan dalam kehidupan mereka saat ini 
dan telah menyampaikan ajaran-ajaran-Nya kepada kita. 

- BABA - (My Dear Students, Vol 2, Ch 15, Mar 1, 1981)

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Selasa, 29 Juli 2014

Ketidaktahuan memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pikiran. Arjuna berkata kepada Sri Krishna, 
“Pikiran sangat kuat, namun memiliki sifat mudah tergoyahkan.” Sri Krishna berkata, “Seekor lebah memiliki 
kekuatan untuk membuat lubang di berbagai kayu yang keras. Namun ketika memasuki bunga teratai, jika 
teratai menutup kelopaknya, bahkan dengan segala dayanya, lebah tidak bisa keluar dari teratai tersebut. 
Demikian pula setelah pikiran yang sangat kuat datang ke kaki padma Tuhan, maka pikiran menjadi 
tanpa daya dan pasrah. Bagaimanapun kuat atau goyahnya pikiran seseorang, hal itu harus dikendalikan 
dengan praktik spiritual (Sadhana). Ketika Yesus dipaku di kayu Salib, pengikutnya sangat sedih dan sangat 
berduka. Dia berkata, “Sama seperti badan ini memiliki pakaian, badan ini hanya sebuah pakaian bagi 
jiwa. Janganlah engkau bersusah hati”. Dia mengajarkan pengikutnya, “Jangan menyakiti siapa pun atau 
melukai siapa pun. Perlakukanlah semua orang sama. “Setiap orang harus mempraktikkan ajaran-ajaran 
ini. 

- BABA -  (My Dear Students, Vol 2, Ch 15, Mar 1, 1981)

Silence is the speech 
          of the spiritual seeker



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Rabu, 30 Juli 2014

Inferensi/menarik kesimpulan merupakan salah satu metode verifikasi atau pemahaman. Kita melihat asap 
di sebuah bukit yang jauh. Dari asap yang keluar, mudah untuk menguraikan bahwa harus ada api di suatu 
tempat di bukit. Meskipun engkau hanya melihat asap, kita menyimpulkan adanya yang “tak terlihat” dari 
adanya apa yang dilihat. Jenis verifikasi/pembuktian ini disebut Anumaana Pramana (bukti inferensial). 
Metode verifikasi ini - bukti langsung atau bukti inferensial hanya berlaku untuk alam semesta eksternal. 
Untuk menentukan Prinsip Ilahi, seseorang harus tergantung hanya pada Shabdha Pramana, atau Weda. 
Ketika Tuhan digambarkan sebagai Yang Esa tanpa atribut, abadi, selalu ada, murni dan bebas, bercahaya, 
dll - semua sebutan ini tidak akan membuat Brahman terlihat oleh-mu. Engkau harus mengikuti ajaran-
Nya dan menyadari keberadaan Ilahi dalam dirimu dan di sekitarmu. 

- BABA - (My Dear Students, Vol 2, Ch 15, Mar 1, 1981)

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Kamis, 31 Juli 2014

Naxalities (teroris) bukan hanya orang-orang yang memegang senjata dan pistol. Siapapun yang menyakiti 
orang lain dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan adalah seorang teroris. Tiga hal penting yang harus 
engkau perhatikan adalah pikiran, kata-kata, dan perbuatan-mu. Ketika ada pikiran, maka kata-kata akan 
mengikutinya, dan selanjutnya badan bertindak. Dalam arena pikiran, jangan pernah berpikir buruk pada 
orang lain. Berikutnya adalah kata-kata. Jangan gunakan kata-kata kasar, jangan mempermalukan orang 
lain, dan jangan pernah mencoba untuk menipu orang lain dengan kata-katamu. Jika seseorang dibunuh 
dengan pisau atau pistol, mereka segera mati. Tetapi jika engkau menyakiti seseorang dengan kata-kata, 
ia akan sedih sampai kematian-nya. Obat-obatan yang ada, semuanya untuk menyembuhkan luka luar, 
namun tidak ada obat atau dokter dapat menyembuhkan luka atau cedera yang ditimbulkan melalui kata-
kata. Oleh karena itu luka dengan kata-kata lebih berbahaya dan membutuhkan waktu yang lama untuk 
menyembuhkannya. Hanya jalan spiritual yang dapat menyembuhkan luka yang diakibatkan pikiran, 
perkataan, dan perbuatan. 

- BABA -  (My Dear Students, Vol 5, Ch 2, March 9, 1993)

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Jumat, 1 Agustus 2014

Jumlah siswa di sekolah dan perguruan tinggi mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pendidikan 
formal, yang pada zaman dahulu merupakan hak istimewa beberapa terpelajar dan anak-anak orang kaya, 
sekarang ada di depan pintu semua orang. Orang-orang bersukacita ketika menuju sekolah dan perguruan 
tinggi semakin banyak di negara-negara di dunia, tanpa menyadari apa yang terjadi melalui pendidikan. 
Kerusuhan, ketakutan, dan kecemasan meningkat karena pendidikan yang tidak tepat dan tidak lengkap. 
Proses pendidikan yang tidak melibatkan dirinya dalam nilai-nilai yang tepat atau tidak menekankan 
pada moral adalah berbahaya. Akibatnya, produk-produk dari proses ini, yang tidak memiliki nilai-nilai, 
secara bertahap memasuki posisi otoritas yang lebih tinggi dalam administrasi negara pada tingkat yang 
sangat tinggi. Oleh karena itu dunia menuju jurang bencana. Pendidikan dapat menghasilkan kedamaian 
dan kemakmuran hanya ketika bersama dengan keterampilan teknis dan informasi yang obyektif, siswa 
dilengkapi dengan moral, hidup yang benar, dan wawasan spiritual. 

- BABA - ( My Dear Students, Vol 2, Ch 15, Mar 1, 1981)

SailenteraSai eraSai era



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 2 Agustus 2014

Dimana-mana, banyak orang merasa bangga dengan pertumbuhan yang sangat besar dalam bidang 
pendidikan. Mendapatkan gelar dengan biaya besar lalu menghina orang tua sebagai kebanggaan 
intelektual bukanlah tanda orang yang berpendidikan tinggi. Sifat arogan, iri hati, dan membanggakan 
diri seharusnya tidak memiliki tempat pada orang yang berpendidikan. Kerendahan hati adalah ciri khas 
pendidikan yang benar. Orang yang berpendidikan harus melayani orang-orang melalui kerja keras dan 
keringat mereka. Pendidikan harus menginspirasi para pemuda untuk memberikan pelayanan, berkorban, 
dan membantu. Pendidikan bukan menginspirasi para pemuda untuk mengumpulkan uang sebagai 
tujuan, dan melakukan perjalanan yang jauh untuk mendapatkan lebih banyak uang. Akumulasi uang 
sering melahirkan arogansi dan sifat-sifat buruk lainnya. Engkau tidak bisa mengharapkan kedamaian 
dan kebahagiaan dan melakukan hal-hal yang mendatangkan ketidakbahagiaan dan khawatir. Setelah 
lahir sebagai manusia, engkau harus mencoba untuk naik di atas tingkat hewan dan meningkatkan diri ke 
tingkat yang lebih tinggi lagi menuju Tuhan.

- BABA -  (My Dear Students, Vol 2, Ch 15, Mar 1, 1981)

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 3 Agustus 2014

Engkau makan  setiap hari, makan ribuan butir nasi! Pernahkah engkau menghitung berapa butir nasi 
yang telah dikonsumsi? Tetapi suatu saat ketika ada batu dalam nasi yang engkau makan, engkau sangat 
tidak senang hari itu dan mengeluh bahwa makanan-mu memiliki batu. Demikian pula dengan hidupmu 
yangmana tiga perempat-nya adalah kebahagiaan dan hanya seperempatnya yang berupa penderitaan. 
Tetapi engkau menjadi korban penderitaan. Engkau memilih untuk memberikan lebih penting bagi 
penderitaan daripada kebahagiaan. Ini adalah kualitas hewan (Pashu Lakshanam). Engkau hendaknya 
mengajarkan lidahmu untuk tidak kehilangan reputasinya dengan mengikuti jalan yang salah. Lidah-
mu mampu membawamu meningkat menuju Tuhan atau turun ke level binatang. Jika seseorang baik 
padamu, lidah memuji mereka sebagai Tuhan sendiri. Jika seseorang menyakiti engkau, lidah kemudian 
menyamakan mereka dengan hewan. Ajarkanlah lidahmu selalu mengucapkan nama Tuhan dan jangan 
pernah mengkritik siapa pun! 

- BABA - (My Dear Students, Vol 5, Ch 2, Mar 9, 1993)

SailenteraSai eraSai eraTerangi jiwa kita dengan lentera Sai (SAI + LENTERA). Hadirkan struktur bhatin yang universal, tenang, 
damai dan bijaksana (SAILENT + ERA). Hiasi era Sai dengan cinta kasih (SAI + ERA).

Life is Challenge, meet it !

Life is dream, realise it !

Life is game, play it !

Life is love, Enjoy it !

Hidup adalah tantangan , Hadapilah !

Hidup adalah impian, wujudkanlah !

Hidup adalah permainan, mainkanlah !

Hidup adalah cinta kasih,  Nikmatilah !


