
 

 
 

 

In silence, you can hear  
the voice of God 

Soft speech is the expression of genuine love 
“Dalam keheningan, engkau akan dapat  

mendengar suara Tuhan” 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 13 Oktober 2014 
 

Bahan dasar untuk membuat pot adalah tanah liat. Untuk membuat pot, si pembuatnya adalah 

penyebabnya dan pot adalah akibatnya. Pot bisa pecah, tetapi tanah liat tetap seperti itu. Dari bahan 

yang permanen, tanah liat, si pembuat membuat pot tersebut. Takdir dari pot tidak mempengaruhi si 

pembuat pot tersebut. Tanah liat dalam pot juga tidak berdampak pada si pembuat. Dengan 

memperluas analogi tersebut, Tuhan adalah Sang Pencipta, yang menciptakan benda-benda yang tak 

terhitung jumlahnya dalam penciptaan, yangmana subjeknya dapat berubah baik dalam nama dan 

bentuk. Sebuah pot tidak dapat dibuat tanpa si pembuat dan tanah liat; keduanya diperlukan. Demikian 

pula Sang Pencipta adalah penyebab instrumental ciptaan (Nimitta Karana). Badan jasmani manusia 

bisa mati/hancur, sama seperti pot, tetapi Sang Pencipta dan Elemen yang digunakan untuk 

membuatnya tidak akan bisa hancur. Manusia, selama hidup mereka, memiliki pilihan - menggunakan 

badan jasmani yang telah diberikan, dengan baik atau dengan buruk.  

 

 - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 14 Oktober 2014 
 

Engkau hendaknya memperkuat keyakinanmu pada Tuhan, bukan pada hal-hal duniawi. Bila engkau 

memiliki keyakinan yang kuat pada Tuhan, kemampuan diskriminasimu akan menjadi sempurna. 

Engkau akan dipandu oleh Nuranimu, yang akan selalu membimbingmu dengan benar. Dalam Vedanta, 

Nurani disebut dengan 'Chit'. Tuhan adalah 'Sat-Chit-Ananda'. Sat berarti kebenaran, Chit berarti 

Kesadaran. Kapan dan di mana keduanya disatukan, maka akan ada kebahagiaan sejati. Inilah arti dari 

nama, BABA - Being + Awareness Bliss + Atma. Kalian semua adalah para aspiran kebahagiaan. Engkau 

harus menikmati kebahagiaan yang tiada henti. Untuk mencapai  Ananda (Bliss/kebahagiaan sejati), 

engkau harus menggabungkan Sat (Being) dan Chit (Kesadaran). Tanpa Divinity, tidak ada kebahagiaan 

atau sukacita. Oleh karena itu, engkau hendaknya selalu memikirkan Tuhan dan senantiasa menjalani 

kehidupan dalam kehadiran-Nya.   

 
 

 - BABA -  
 

 

 

Edisi : 13 (13  19 Oktober 2014) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 15 Oktober 2014 
 

Krishna mengatakan kepada Arjuna, "Engkau adalah bhakta-Ku dan teman-Ku." Baik Arjuna menyatakan 
dirinya sebagai bhakta atau Krishna tetap puas dengan hanya menyatakan Arjuna sebagai bhakta-Nya. 
Mengapa Krishna mengatakan: "Engkau adalah teman-Ku?" Pernyataan ini memiliki makna spiritual 
yang mendalam. Ini akan menjadi jelas hanya ketika kita mempraktikkan kehidupan spiritual. Jika hanya 
Tuhan yang mengatakan Arjuna, "Teman-Ku" egonya bisa meningkat dan ia bisa mengambil kebebasan 
yang tidak semestinya dengan Sri Krishna. Jika Beliau  mengatakan, "Engkau bhakta-Ku," ia bisa menjadi 
sangat penurut dan bahkan mungkin mengembangkan rasa takut terhadap Tuhan. Rasa takut tidak 
seharusnya ditanamkan; ataupun ia seharusnya didorong untuk mengambil kebebasan yang 
berlebihan. Oleh karena itu istilah bhakta dan teman, digunakan oleh Sri Krishna. "Engkau adalah 
teman-Ku. Engkau mungkin bebas dengan-Ku sampai titik tertentu. Engkau adalah bhakta-Ku. Jadi 
menjalankan pembatasan tertentu. Berlatihlah mengendalikan dirimu sendiri dalam pengabdianmu."  
 
( )  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 16 Oktober 2014 
 

Menjalankan tanpa kekerasan  adalah bentuk tertinggi dari Dharma. Semua kekerasan di dunia yang 
terjadi saat ini adalah karena  orang-orang tidak menjalani kehidupan dengan benar. Telah dikatakan 
bahwa badan jasmani telah diberikan pada dasarnya untuk mengejar Dharma. Di antara ajaran Buddha 
di dunia, yang terutama adalah Ahimsa (tidak menyakiti siapa pun). Tanpa-kekerasan tidak hanya 
sekedar menahan diri agar tidak melukai seseorang baik dengan anggota badan maupun dengan 
senjata. Tanpa-kekerasan harus dilakukan dengan Thrikarana Shuddhi (kemurnian pikiran, perkataan 
dan perbuatan). Seharusnya tidak ada perasaan yang terlukai, karena itu sendiri merupakan bentuk 
kekerasan. Menyebabkan penderitaan kepada orang lain melalui badan jasmaninya adalah Himsa 
(kekerasan). Tidak ada yang seharusnya dirugikan bahkan dengan kata-kata. Kata-kata yang diucapkan 
seharusnya manis, menyenangkan dan bermanfaat. Semua tindakan yang dilakukan seharusnya 
membantu orang lain.    
 
 (Divine Discourse, May 15, 1996)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 17 Oktober 2014 
 

 

Mungkin ada beberapa pernyataan dalam Bhagavad Gita atau kitab suci lainnya  yang mungkin tampak 
bertentangan satu sama lain. Misalnya, dalam Gita di suatu tempat, Krishna menekankan perlunya 
tindakan, di tempat lainnya menekankan pada kepatuhan terhadap Dharma, dan di tempat lainnya 
menyarankan untuk meninggalkan kehidupan duniawi sebagai Dharma dan mendorong untuk 
berpasrah total kepada Tuhan. Kontradiksi yang nampak ini, bukanlah kontradiksi. Ajaran yang 
bervariasi ini, sesuai dengan keadaan perkembangan spiritual dari orang yang bersangkutan dan situasi 
di mana ditempatkan. Pelajarannya adalah kita harus memperhatikan dan memahami sepenuhnya 
makna batin dari ajaran besar dari Avatar dan orang-orang bijak sebelum melontarkan kritik.       
 
 
(Divine Discourse at Trayee Brindavan, July 1988)  - BABA -  
 
 

 

 
 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 18 Oktober 2014 
 

Tuhan bukanlah entitas yang terpisah. Manusia dapat diibaratkan sebagai bayangan Tuhan. Kitab suci 
menyatakan, Tuhan muncul dalam bentuk manusia (Daivam maanusha rupena). Meskipun Tuhan tidak 
memiliki wujud yang terpisah, Avatar turun dari waktu ke waktu untuk menunjukkan bagaimana 
kehidupan manusia dapat meningkat menjadi divine. Aku sering mengatakan bahwa Tuhan tidak turun 
sebagai Avatar untuk meringankan individu dari kesulitan dan penderitaan mereka dan untuk 
memberikan sukacita dan kebahagiaan pada mereka. Kesulitan, masalah dan kekhawatiran datang 
dalam proses alamiah sebagai konsekuensi dari tindakan masa lalu-mu. Gita menyatakan: Manusia 
terikat oleh keuntungan dan kerugian (Karma) dari kehidupan sebelumnya (Karmaanubandheeni 
manushya loke). Sebagaimana aksimu, maka demikianlah reaksinya. Ketika engkau berdiri di depan 
cermin dan memberikan salam, salam tercermin oleh cermin. Jika engkau menampakkan raut muka 
yang tidak senang/cemberut di cermin, maka demikianlah yang dipantulkan kembali padamu.  
 
(Divine Discourse, Sep 3, 1988)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 19 Oktober 2014 
 

Engkau dapat melakukan sejumlah praktik spiritual, tetapi jangan pernah melupakan nama Tuhan 
bahkan untuk sesaat. Jangan pernah melakukan apa pun yang akan membawamu jauh dari Tuhan. 
Engkau dapat mencapai apapun melalui doa. Engkau tidak perlu berdoa dengan keras; sudah cukup 
jika engkau berdoa dalam batin. Tuhan bersemayam di dalam hatimu dan mendengarkan semua doa-
doamu. Jika engkau berkeinginan untuk mendapatkan berkat-Nya, renungkanlah Beliau tanpa henti. 
Kesulitan duniawi datang dan pergi. Janganlah engkau terikat pada hal tersebut. Melalui doa, akan 
dapat mengatasi kesulitan. Hanya berkat Tuhan yang benar dan abadi, engkau hendaknya berusaha 
untuk meraihnya. Chantingkanlah nama Tuhan setiap saat, hanya ini yang akan melindungimu. Sama 
seperti udara yang meliputi segalanya, Tuhan ada di dalam dirimu, denganmu, di sekitarmu, di 
bawahmu, dan di atasmu. Oleh karena itu, engkau hendaknya senantiasa menjalin hubungan yang erat 
dengan-Nya. Ketika engkau mengembangkan keyakinan pada Tuhan, secara alami engkau akan 
memiliki kesatuan. Akibatnya, tidak akan ada ruang bagi permusuhan.   
 
 
(Divine Discourse, 21 July 2005)   - BABA - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kita tidak berdaya di hadapan Sang Waktu, 

namun Sang Pencipta & Sang Sutradara Waktu 

dapat dimenangkan dengan pemanfaatan 

Waktu secara bijak 
 


