
 

 
 

 

God is resident in your heart,  
you should realise this truth 

Soft speech is the expression of genuine love 
“Tuhan bersemayam di hatimu,  

engkau hendaknya menyadari kebenaran ini” 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 12 Januari 2015 
 

Hindarilah menghabiskan waktu berharga dalam kegiatan yang tidak berguna dan selalulah waspada. 

Libatkanlah indra persepsi dan tindakan, dan badan dalam tugas-tugas yang menyenangkan tetapi 

mulia untuk membuat mereka tetap sibuk. Seharusnya tidak ada kesempatan bagi kemalasan (tamas) 

untuk merayap dalam dirimu. Dan, setiap tindakan harus meningkatkan kebaikan bagi orang lain. 

Meskipun membatasi diri untuk kegiatan yang mencerminkan tugas sejatimu sendiri (swa-dharma), 

adalah mungkin untuk menghaluskan mereka ke dalam praktik spiritual bagi badan dan indra. Engkau 

juga harus menarik diri dari objek-objek duniawi. Ini berarti memiliki keadaan pikiran yang melampaui 

segala dualitas yang mengagitasi dan mempengaruhi, seperti kebahagiaan dan kesedihan, suka dan 

tidak suka, baik dan buruk, pujian dan celaan. Pengalaman umum seperti itu, dapat diatasi atau 

dinegasikan dengan cara praktik spiritual atau penyelidikan intelektual. Engkau hendaknya berusaha 

untuk melarikan diri dari perlawanan dan dualitas, serta mencapai keseimbangan dan stabilitas.  

 

( Sutra Vahini, Ch 1) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 13 Januari 2015 
 

Semua orang menghargai cara yang indah di mana Parikshith mencari pangkuan Tuhan dan memuji 

keyakinan yang mantap yang ia sudah capai. Yudhishtira bingung pada tindakan sang anak dan 

meminta Guru Vyasa, untuk menjelaskannya. Vyasa mengatakan, "Yudhishtira! Ketika anak ini berada 

dalam kandungan, panah mematikan Aswathama bertujuan untuk membunuh janin itu, dan ketika 

akan mencapai target, Sri Krishna memasuki kandungan itu dan menyelamatkannya. Anak ini ingin 

mengetahui siapa yang telah menyelamatkannya dari dalam rahim. Dia mulai memeriksa setiap orang 

untuk mengetahui apakah ada yang memiliki cahaya yang sama yang ia lihat ketika masih berada dalam 

kandungan. Hari ini, ketika ia melihat wujud Tuhan dengan segala kemegahannya, ia langsung menuju 

kepada-Nya dan memohon untuk duduk di pangkuan-Nya. Tuhan juga, segera menyerah pada doa 

sang anak. "Yudhishtira kemudian meneteskan air mata sukacita dan rasa syukur atas berkat Tuhan yang 

tak terbatas. 

 
( Bhagavatha Vahini, Ch 3) - BABA -  
 

 

Edisi : 26 (12  18 Januari 2015) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 14 Januari 2015 
 

Ketika Pandawa berada di hutan, Krishna mengunjungi mereka. Kelima bersaudara mengatakan pada 
Sri Krishna bahwa mereka bergantian sepanjang malam untuk  berjaga dan mengendalikan kegiatan 
roh jahat dan setan. Yuddhistra mencoba menghalangi Sri Krishna berpartisipasi dalam tugas jaga, 
tetapi Sri Krishna mendesaknya. Selama giliran Tuhan, tidak ada roh jahat yang muncul. Kemudian 
giliran Arjuna, dan Sri Krishna mengawasinya dari kejauhan. Yang mengejutkan Arjuna, tidak ada roh 
jahat muncul ketika Sri Krishna berada di sana. Sri Krishna kemudian menjelaskan kepada Arjuna bahwa 
roh-roh jahat hanya merupakan refleksi kebencian dan ketakutan seseorang, dan ketika seseorang 
bebas dari ini, tidak ada akan ada roh jahat yang akan muncul. Sri Krishna mengungkapkan bahwa 
Tuhan ada bahkan pada roh-roh jahat tersebut dan bahwa jika seseorang menghilangkan kualitas jahat 
dalam dirinya, roh-roh jahat tidak bisa mengganggumu. Kemarahanmu mengasumsikan wujud setan. 
Jika engkau mengembangkan cinta-kasih, segala sesuatu yang engkau hadapi akan memiliki wujud 
cinta-kasih.  
 
(Divine Discourse, Jan 14, 1998)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 15 Januari 2015 
 

Hari ini Dewa Matahari memulai perjalanannya ke utara, Uttarayana. Biarkan Sankranthi ini membawa 
perubahan dalam sikapmu, sehingga engkau menyucikan hidupmu. Kemampuan untuk mengubah 
(Kraanthi) dan kedamaian (Shanthi) keduanya berada di dalam hatimu. Jangan mencarinya di dunia luar. 
Temukanlah di dalam dirimu. Hari ini adalah petunjuk lain bagi jalan untuk menyadari Tuhan. Matahari 
adalah contoh tertinggi pelayanan tanpa pamrih dan tak kenal lelah. Kehidupan di bumi dimungkinkan 
hanya karena Matahari. Matahari mengajarkan setiap orang pelajaran pengabdian rendah hati untuk 
melaksanakan kewajiban, tanpa kesombongan apapun. Dewa Matahari adalah contoh dan peringatan 
bagi semua orang yang harus mereka lakukan tugas mereka dengan pengabdian dan dedikasi. 
Melakukan tugas tanpa pamrih adalah Yoga terbesar, kata Sri Krishna dalam Gita. Layanilah orang tua 
dan masyarakat, dan jalanilah hidup yang baik! Oleh karena itu biarkan tindakan dan pikiranmu menjadi 
baik. Engkau pasti akan mengalami Kebahagiaan Ilahi.  
 
(Divine Discourse, Jan 15, 1992) - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 16 Januari 2015 
 

Kehidupan seseorang dapat disamakan dengan batang tebu. Seperti batang tebu, yang kaku dan 
memiliki banyak knot/benjolan, hidup ini penuh dengan kesulitan. Tetapi kesulitan-kesulitan ini harus 
diatasi untuk menikmati kebahagiaan Ilahi, seperti tebu harus dihancurkan dan jus/sari buah yang 
dihasilkan diubah menjadi gula tebu (jaggery) untuk menikmati manisnya  yang permanen. 
Kebahagiaan seperti itu bisa didapat hanya dengan mengatasi cobaan dan kesengsaraan. Emas tidak 
dapat dibuat menjadi permata yang menarik tanpa proses peleburan dan dipukuli untuk diubah 
menjadi bentuk yang diinginkan. Ketika Bhagawan menyapa devotee/bhakta sebagai Bangaaru (Emas), 
atau Perwujudan kasih Ilahi, Aku sungguh-sungguh! Engkau hendaknya berangkat melalui perubahan 
hidup dengan kesabaran dan menjadi perhiasan yang menarik. Jangan biarkan dirimu dipenuhi dengan 
rintangan. Jalanilah kehidupan yang patut dicontoh/menjadi teladan dengan kepercayaan diri dan 
keyakinan yang kuat pada Tuhan. 
 
(Divine Discourse, Jan 15, 1992) - BABA -  
 
 

 

 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 17 Januari 2015 
 

 
Kita melihat keadaan luar, proses yang menghasilkan kejadian terakhir, dan karena ketidaktahuan kita,  
kita menilai bahwa serangkaian penyebab dihasilkan efek-efek ini. Kita  mengira sifat emosi dan 
perasaan apa yang kita ukur karena kejadian. Tetapi keadaan, peristiwa, emosi, dan perasaan semuanya 
hanya 'instrumen' di tangan-Nya, melayani kehendak-Nya dan tujuan-Nya. Ketika saat itu tiba, Ia 
menggunakan mereka untuk rencana-Nya dan membawa hasil yang Ia kehendaki. Dia adalah 
perwujudan dari waktu (Kala); Dia datang sebagai Penguasa Waktu. Kekuatan keyakinan Atma adalah 
jembatan yang membentang di atas jurang, dan bagi mereka yang telah diperkuat dengan kekuatan 
dan keyakinan, banjir tidak akan mengenainya. Dengan keyakinan yang kuat dengan pendukung yang 
aman, mereka dapat mencapai sungai lain, menghadapi semua bahaya. Semuanya ini, hanyalah 
wayang besar Sang Pencipta, Sang Master Sutradara!  
 
(Bhagavatha Vahini, Ch 9) - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 18 Januari 2015 
 

Cinta-kasih  sejati adalah cinta-kasih yang murni dan tidak mementingkan diri sendiri terhadap semua 
makhluk hidup menganggap mereka sebagai perwujudan Ilahi, tanpa mengharapkan imbalan. Cinta-

ḥ karuñaivacha)! Apapun perubahan-perubahan yang mungkin engkau hadapi, 
apapun penderitaan dan kekurangan yang engkau alami, cinta-kasih sejati harus tetap tidak 
terpengaruh. Saat ini, ketika kesulitan muncul atau ketika beberapa masalah bermunculan, cinta-kasih 
berubah menjadi kebencian. Cinta-kasih sejati adalah buah manis yang tumbuh dari bunga harum 
perbuatan baik. Kaidah cinta-kasih tanpa membantu dapat diibaratkan seperti pedang. Ia mengikat 
tanpa hukum. Seperti teratai yang mekar ketika matahari terbit, hati manusia mekar ketika cinta-kasih 
masuk. Seperti cahaya yang menyala, seperti sinar matahari, Cinta-kasih Ilahi adalah kualitas alami yang 
ada dalam setiap manusia.  
 
(Divine Discourse, 6-May-1985) - BABA - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lepaskan beban berat di kepalamu dengan 
mentransfer semuanya kepada Tuhan;  

biarkan semuanya sesuai dengan kehendak-Nya; 
maka engkau akan memiliki ketenangan pikiran 

 


