
 

 
 

 

Silence is most needed in all spiritual 
gatherings where deeper spiritual 

disciplines are discussed. 
Soft speech is the expression of genuine love 

“Keheningan adalah yang paling dibutuhkan dalam semua pertemuan spiritual 
dimana disiplin spiritual yang lebih dalam didiskusikan” 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 22 September 2014 
 

Di dalam diri, di luar dan di sekitar kita ada udara. Tetapi udara tidak bisa dilihat, juga tidak bisa 

digenggam dengan tangan. Untuk alasan ini dapatkah engkau menyangkal keberadaan udara? 

Bagaimana seseorang bisa eksis jika tidak ada udara? Menyangkal keberadaan udara sama halnya 

dengan menyangkal keberadaan diri sendiri. Tuhan meresapi segala sesuatu. Dia ada di mana-mana. 

Dia melampaui waktu, ruang, dan keadaan. Tuhan ada pada diri kita sendiri sesuai dengan tingkat 

pemahaman kita pada Tuhan. Semua objek di dunia baik makhluk hidup dan tak hidup adalah 

Vishnuswarupa (manifestasi Tuhan). Adalah merupakan suatu kebodohan untuk melihat kosmos dan 

menyangkal prinsip yang meliputi alam semesta. Tidakkah itu sama dengan melihat alam semesta, yang 

merupakan perwujudan Tuhan, dan menyangkal keberadaan Tuhan? Itulah alasan mengapa kitab suci 

menyatakan: Pashyannapi na pashyathi mudho (orang yang bodoh, meskipun ia melihatnya, ia tidak 

menyadarinya). 

 

( Divine Discourse, Sep 09, 1992) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 23 September 2014 
 

Setiap manusia memiliki hati. Hatimu sudah dipenuhi dengan cinta-kasih. Berapa banyak engkau 

berbagi cinta-kasih dengan hatimu? Tidak banyak! Lalu apa kemudian manfaat dari cinta-kasih, jika 

tidak untuk dibagi? Engkau harus membagi semua cinta-kasih yang ada di hatimu dengan semua 

makhluk. Cinta-kasih adalah karunia Tuhan dan engkau harus membaginya dengan bebas di dunia ini. 

Ini adalah satu-satunya jalan keluar dari semua masalah dan kegagalan yang di derita oleh orang-orang. 

Banyak dari engkau mengulangi kata-kata secara mekanis, "Semoga semua makhluk di seluruh dunia 

berbahagia". Untuk berapa orang engkau memberikan kebahagiaan? Sebagian besar dari engkau 

memperhatikan kepentingan pribadimu, memiliki ego yang kuat dan menampilkan kesombongan 

sepanjang waktu. Siapapun yang menyerap kebenaran berharga dari Sang Master (Sang Pencipta) dan 

kitab suci, hatinya harus diisi dengan cinta-kasih. Hari ketika engkau meninggalkan keegoisan yang 

berasal dari dalam dirimu, maka Divinity akan berkembang dan mekar di hatimu. 

 
( Divine Discourse, Aug 30, 1993) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 24 September 2014 
 

Seluruh dunia dapat diibaratkan  sebagai panggung dan setiap individu adalah aktornya. Tuhan adalah 
Sang Sutradara Drama Cosmis ini. Tujuan utama dari setiap pelaku adalah melakukan peran tertentu 
untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing. Dalam drama sekolah, seorang anak bisa jadi 
memainkan peran sebagai direktur. Pada saat melakukan akting, ia harus menunjukkan perilaku sebagai 
direktur dan tidak berperilaku seperti rutinitas normal dalam kehidupan sehari-hari; kebiasaanya 
tersebut hendaknya ditempatkan di kursi belakang. Kelahiranmu sebagai manusia adalah berkat Tuhan 
yang harus digunakan dengan hati-hati. Engkau hendaknya mengisi hidupmu dengan tindakan yang 
benar dan tidak menyalahgunakan talentamu untuk tujuan yang tidak suci. Hidupmu merupakan 
campuran yang baik dan yang buruk, engkau hendaknya menggunakan kemampuan diskriminasimu 
dan memilih untuk memainkan peranmu dengan cara yang baik sebagai manusia sejati, sehingga 
engkau layak memerankannya. Sadarilah bahwa setiap kelahiran manusia merupakan manifestasi dari 
kehendak Tuhan.  
 
( My Dear Students, Vol 5, Ch 3, Feb 15, 1998)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 25 September 2014 
 

Orang-orang saat ini menaruh kepercayaan mereka pada dunia fana dan yang tidak nyata, dan 
melupakan Tuhan yang merupakan perwujudan kebenaran. Ini adalah akar penyebab semua 
penderitaan dan kesulitan yang dihadapi oleh umat manusia. Engkau mengatakan engkau mengalami 
penderitaan. Dari mana penderitaan itu berasal? Penderitaan adalah konsekuensi dari perbuatan di 
masa lalu dan pikiran seseorang. Segala sesuatu di dunia ini mudah mengalami berubah. Tuhan adalah 
satu-satunya prinsip yang tidak berubah. Untuk apakah manusia hidup? Apakah hanya untuk makan, 
minum, tidur, dan akhirnya mati? Dengan melakukan hal seperti demikian, dapatkah hidup manusia 
disebut sebagai suci? Pada saat lahir, semua orang murni dan suci. Ketika mereka tumbuh semakin tua, 
secara bertahap mereka kehilangan kemurnian ini. Ini tidaklah benar! Seseorang harus selalu menjaga 
kemurniannya. Installah Tuhan yang tak berubah dan kekal di altar hatimu yang suci dan 
mempersembahkan cinta-kasihmu kepada-Nya. Dengan demikian, engkau dapat mengalami 
kebahagiaan. Inilah tugas utama setiap manusia.  
 
( Divine Discourse, Sep 27,2006)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 26 September 2014 
 

Dalam drama kehidupan, tindakan apapun yang dilakukan, kata-kata apapun yang diucapkan 
semuanya bukanlah milikmu, semuanya adalah milik Tuhan dan tidak ada yang merupakan milikmu 
sendiri. Mereka memainkan peran mereka dalam semangat ini, menganggap apapun untuk dirinya 
sendiri. Kategori lain adalah mereka yang seperti aktor yang sadar akan peran yang mereka mainkan 
dan tidak lupa individualitas mereka dalam tindakan mereka. Mereka tidak menganggap diri mereka 
bertindak sebagai bagian dari drama tetapi sebagai pelaku. Perbedaan antara keduanya adalah yang 
terdahulu menyadari sifatnya yang sementara sebagai bagian yang dimainkan dan tidak terikat pada 
hal-hal yang berhubungan dengan perannya, sementara yang lainnya mengembangkan ikatan dengan 
perannya dan tidak ingin berpisah dengan hal-hal yang berhubungan dengan peran tersebut. Saat ini, 
kebanyakan orang mengalami sikap posesif. Alasannya adalah kegagalan untuk menggunakan indera 
dengan benar dan menjadi budak keinginan mereka. Engkau hendaknya melatih inderamu hanya untuk 
melihat hal-hal suci dan menjauhkan diri dari kenikmatan duniawi.  
 
( My Dear Students, Vol 5, Ch 3, Feb 15, 1998)  - BABA -  
 
 



 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 27 September 2014 
 

Janganlah melihat, berbicara, atau mendengar hal-hal yang buruk. Engkau harus melihat hanya yang 
baik, mendengar dan berbicara hal-hal yang suci. Ini mungkin nampak sebagai pepatah yang sederhana 
namun penuh makna yang mendalam. Secara terus-menerus engkau hendaknya dapat membedakan 
antara tindakan negatif dan positif. Semua tindakan buruk dan tindakan yang tidak sehat merupakan 
hal yang buruk/negatif dalam karakter, engkau seharusnya menjauhkan dirimu dari semua hal negatif 
ini. Pikiranmu harus diisi dengan pikiran yang baik, hatimu harus diisi dengan kasih sayang, dan 
tanganmu harus terlibat dalam pelayanan tanpa pamrih. Engkau akan terjebak dalam perilaku negatif, 
sepanjang engkau masih mengidentifikasi diri dengan badan jasmani. Saat engkau menyadari dirimu 
sebagai penguasa indera, maka tindakanmu akan positif. Dengan menguasai indera, mengarahkan 
engkau pada pembebasan. Pembebasan bukanlah sesuatu yang harus dicapai setelah kehidupan. 
Berjuang untuk pembebasan harus dimulai sejak dini dalam hidup dan melanjutkannya terus, sampai 
engkau bebas dari belenggu indera. Lanjutkanlah semua kewajiban tanpa keterikatan pada hasil yang 
akan dicapai.  
 
( My Dear Students, Vol 5, Ch 3, Feb 15, 1998)  - BABA - 
 

 

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

Kebenaran adalah kekal dan melampaui tiga periode waktu - masa lalu, sekarang, dan masa depan. 
Kebenaran itu adalah Divinity. Tuhan hanya satu, sekarang dan selamanya. Betapa bodohnya jika 
berpikir bahwa pandangan duniawi yang dapat berubah dari waktu ke waktu adalah nyata. Saat ini, 
engkau seorang pelajar, esok engkau akan menjadi seorang pekerja/pegawai dan beberapa tahun 
kemudian engkau akan menjadi pensiunan. Kemudian, yang mana yang benar? Apakah kehidupan 
sebagai pelajar atau sebagai pegawai atau sebagai pensiunan? Dengan demikian, semua yang engkau 
lihat di dunia objektif ini dan semua hubungan antara individu hanya sementara, tidak pernah nyata 
dan permanen. Divinity tidak seperti itu. Sadarilah Kebenaran bahwa Tuhan ada dimana-mana - dahulu, 
hari ini, dan nanti. 
 
 
(Divine Discourse, Sep 27, 2006)   - BABA - 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Isilah hatimu dengan cahaya Cinta-kasih, 
sehingga sifat-sifat yang buruk seperti 

kebencian, keserakahan, dan kesombongan, 
tidak akan ada disana 

 


