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“ Jadikan hidupmu penuh kebajikan laksana 
bunga mawar yang selalu memancarkan 

keharuman dalam  kesunyian. “

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Senin, 4 Agustus 2014

Kalian semua adalah percikan Tuhan. Sama seperti percikan api dari tungku perapian, setelah beberapa saat, 
berubah menjadi abu, demikian juga dengan engkau lupa asal-usul Ilahi-mu. Ketika engkau melanjutkan 
pendidikanmu, engkau juga harus mengejar disiplin spiritual, yang akan membawamu menuju Tuhan. Mereka 
yang belajar di lembaga-lembaga yang memiliki disiplin spiritual, harus menganggap diri mereka sangat 
beruntung. Jika engkau memilih untuk menjadi pelajar yang ideal dan mempraktikkan bahkan sebagian kecil 
dari ajaran Tuhan, engkau akan menyadari tujuan sebenarnya dari pendidikan dan tujuan sejati kehidupan 
manusia. Pendidikan tanpa perilaku yang benar tidak ada nilainya. Engkau harus menggunakan apa yang 
telah engkau pelajari, bukan hanya untuk mencari nafkah tetapi juga untuk pelayanan kepada masyarakat. 
Hanya setelah itu derajat-mu akan memiliki banyak makna. Apapun pekerjaan yang engau ambil, di mana 
pun engkau bekerja, engkau harus melanjutkan praktik disiplin spiritual dan bertujuan untuk realisasi diri. 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Selasa, 5 Agustus 2014

Agama ditetapkan agar orang-orang memperoleh manfaat dari menjalani kehidupan bermoral. Agama 
adalah sistem bermanfaat  yang menyatukan badan, pikiran, dan intelek/budi. Integritas atau perilaku yang 
baik adalah moralitas. Moralitas juga disebut sebagai Kebajikan (Dharma). Hanya dengan mempraktikkan 
moralitas dapat membantu dunia mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih besar. Semua agama memiliki 
tujuan yang sama dan menegakkan kebenaran yang sama. Tugas pokoknya adalah untuk mengubah 
manusia menuju ilahi. Agama membawa keluar transformasi batin dalam diri manusia. Hal ini bertujuan 
untuk mengembangkan kepercayaan diri untuk menjalani kehidupan yang baik. Semua agama dibangun 
di atas dasar moralitas. Jika moralitas mengalami kemunduran/kemerosotan, bukan hanya agama, tetapi 
kemanusiaan secara keseluruhan akan mengalami kemerosotan. Setiap individu harus mempraktikkan 
kehidupan yang baik dan menjalani kehidupan bermoral. Pencapaian kekayaan dan kemakmuran bisa 
terwujud dengan mempraktikkan nilai-nilai moral. 

- BABA - (My Dear Students, Vol 2, Ch 16, Jul 23, 1989)

Make your life a rose that speaks 
   silently in the language of fragrance
           



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Rabu, 6 Agustus 2014

“Oh lidah, kau adalah salah satu yang dipilih untuk menikmati rasa manis; kau berbicara kebenaran yang 
melambangkan pengorbanan! Engkau menghormati dirimu dan yang lainnya. Tanpa meninggalkan 
rumahmu, engkau mengurus pekerjaanmu, tanpa persahabatan atau gesekan dengan tetangga-mu. 
Bagaimana manisnya kata-kata yang engkau ucapkan? Oh yang mulia, engkau membacakan puisi yang 
indah dan menyanyikan lagu-lagu yang indah. Ketika setiap hidangan atau buah yang lezat diberikan 
kepadamu, engkau tidak menyimpannya sendiri, tetapi langsung mengirimkannya ke kerongkongan lalu 
menuju ke perut. Ketika sesuatu yang pahit diberikan, engkau memuntahkannya keluar, menyelamatkan 
perut dari penderitaan. Engkau tidak mementingkan diri sendiri, mendapatkan banyak sukacita karena 
berbagi dan merupakan contoh toleransi. Engkau tinggal di tengah-tengah 32 gigi yang tajam, tetapi 
cerdas dan bijaksana, engkau melakukan tugasmu tanpa terluka. Janganlah engkau sampai tergelincir 
dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas setiap saat! “Jadi, ingatkanlah lidah tentang sifat-sifat mulia 
ini dan mengajarkannya agar jangan pernah kehilangan reputasinya dengan mengkritik orang lain. 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Kamis,  7 Agustus 2014

Tidak ada agama yang mengajarkan permusuhan antar keyakinan. Ini adalah pikiran sempit pada individu 
yang memberikan ruang untuk konflik dan perbedaan. Sesungguhnya, tidak ada ruang untuk setiap 
perselisihan tersebut. Misalnya, kata ‘Islam’ berarti pasrah dan kedamaian - menandakan pasrah kepada 
Allah, dan hidup damai dengan sesama. Dua kata dalam Quran yang penting - sholat dan zakat;  sholat 
berarti memuja Tuhan dengan penuh bhakti, zakat berarti beramal untuk sesama yang membutuhkan 
dan miskin, dan membantu sesama makhluk hidup. Hindu memiliki hidup dengan motto, “Semoga semua 
makhluk di dunia berbahagia” (Lokah Samastha Sukhino Bhavanthu) dan “Selalulah membantu, jangan 
pernah menyakiti” (Paropakarayah punyaya, pepaya para peedanam). Melaksanakan aforisme seperti itu 
adalah napas hidup mereka, orang-orang dari semua agama hidup dengan persahabatan dan harmoni 
di masa lalu. Mereka menganggap kebenaran, kedamaian, cinta-kasih, dan kesabaran sebagai nafas 
kehidupan mereka. 

- BABA -  (My Dear Students, Vol 2, Ch 16, Jul 23, 1989)

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Jumat, 8 Agustus 2014

Tidak ada Tuhan selain Kebenaran. Apa perbedaan antara Kebenaran dan fakta? Engkau mungkin 
mengenakan jas hari ini dan mengenakan pakaian yang berbeda keesokan harinya. Ini bukanlah Kebenaran, 
ini hanya sebuah fakta, karena dapat berubah. Tetapi Kebenaran selalu tetap sama. Gita mengacu pada 
Kebenaran sebagai Ritham. Jadi Kebenaran tidak melaporkan apa yang engkau lihat, dengar, dan alami. 
Apa yang engkau lihat dan dengar adalah kebenaran duniawi. Hal ini bukanlah Kebenaran dalam arti kata 
yang kaku. Ini adalah kebenaran eksternal saja (pravritti satyam). Tetapi Kebenaran batin (nivritti satyam) 
tetap sama di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Di dunia pluralitas ini, ada prinsip yang mendasari 
kesatuan. Dari semua angka 1,2,3,4 .. angka yang paling penting adalah 1. Semua angka lainnya adalah 
modifikasi dari angka 1. 1 + 1 menjadi 2. 9-1 menjadi 8. Jadi 1 membentuk dasar semua angka. Inilah 
kesatuan dalam keanekaragaman, Unity/kesatuan ini adalah Kebenaran. 

- BABA - (Divine Discourse, Sep 11, 1988) 
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 9 Agustus 2014

Dasar bagi semuanya adalah moralitas. Tanpa nilai-nilai moral, kemanusiaan tidak dapat bertahan hidup. 
Seringkali, orang-orang dari agama yang berbeda berpegang pada tujuan yang berbeda dan tidak dapat 
melihat realitas yang mendasari, dan sebagai hasilnya memiliki pendapat yang berbeda. Sebagai contoh: 
seseorang  mengatakan satu rupee terdiri dari 4 kali  1/4 rupee, yang lainnya mengatakan satu rupee 
adalah 2 kali setengah rupee dan yang ketiga mengatakan satu rupee adalah sepuluh kali 10 paisa. Semua 
denominasi ini berarti rupee yang sama. Hanya orang-orang yang bodoh, yang menjadi dogmatis dan 
gagal untuk melihat kesatuan ini, membayangkan perbedaan dan mengambil jalan untuk mengkritik 
satu sama lain. Kitab suci telah mengajarkan bahwa tidak boleh ada argumen atau perdebatan mengenai 
masalah-masalah agama. Hal tersebut harus diselesaikan secara damai. Pedoman dari semua agama 
mengarah pada tujuan akhir dari Kebenaran dan Kebajikan. 

- BABA -  (My Dear Students, Vol 2, Ch 16, Jul 23, 1989)

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 10 Agustus 2014

Realitas yang menopang kosmos dan sel adalah satu, semuanya meresapi kesadaran (Brahmam). Ketika 
luasnya yang tak terbatas ini terkait dengan kosmos, hal itu disebut ‘Maha Ilahi’ (Paramatma), dan ketika 
dianggap sebagai inti dari makhluk individu, disebut dengan Atma. Ketiganya adalah satu kesatuan, 
tetapi mereka ‘muncul’ berbeda dan memperdaya pandangan kita. Karakteristik ini dikenal sebagai Maya. 
Kekuatan yang tertinggi ini menggunakan ketiga guna, yaitu ketenangan (Satwa), aktivitas (Rajas), dan 
inersia (tamas) untuk mengekspresikan dirinya berbeda. Guna mendesak seseorang menuju mengetahui, 
menginginkan, atau bekerja. Ketika Maya mendorong Brahmam memproyeksikan dirinya sendiri, 
memanfaatkan Satwa Guna, muncul Eshwara atau Tuhan. Brahmam memproyeksikam dirinya sebagai 
makhluk hidup (Jivi) memanfaatkan Rajo Guna, menjadi Alam (Prakriti) bila dikaitkan dengan Tamo Guna. 
Dengan demikian Brahmam adalah dasar dari ketiganya - Alam semesta, Makhluk hidup, dan Tuhan. Maya 
adalah cermin di mana Brahmam tercermin. 

- BABA - (Divine Discourse, Sep 7, 1985)

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).

Kasih sayang dalam perkataan adalah Kebenaran

Kasih sayang dalam perbuatan adalah Kebajikan

Kasih sayang dalam perasaan adalah Kedamaian

Kasih sayang dalam pemahaman adalah

Tanpa Kekerasan


