
 

 
 

 

Devotion requires you to utilize your mind, 
speech and body to worship the Lord 
Soft speech is the expression of genuine love 

“Pengabdian menghendaki engkau untuk memanfaatkan 
pikiran, ucapan, dan badan jasmani untuk memuja Tuhan” 

 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 9 Februari 2015 
 

Mengendalikan pikiran, mengendalikan indra, melampaui dualitas duniawi, sabar, keyakinan yang 

mantap, dan keseimbangan batin adalah kebajikan utama yang harus ada pada seorang aspiran 

spiritual sejati. Selain itu, harus ada kerinduan yang intens untuk pembebasan (moksha). 

Kerinduan ini tidak bisa muncul dari kekayaan atau pendidikan. Juga tidak bisa muncul dari 

kekayaan, keturunan, upacara, dan ritual yang direkomendasikan dalam kitab-kitab suci, atau dari 

berderma. Moksha hanya dapat dicapai dengan menaklukan kebodohan (ajnana). Seseorang 

mungkin menguasai semua kitab-kitab suci beserta penjelasannya yang ditulis oleh mereka para 

ahli, atau mengambil hati semua dewa dengan melakukan cara-cara yang ditentukan dalam 

pemujaan dan upacara. Tetapi ini tidak bisa memberikan anugerah pembebasan. Sama seperti 

seseorang yang mungkin memiliki setiap bahan yang dibutuhkan untuk memasak, tetapi jika api 

untuk memasak tidak tersedia, dapatkah dia menyiapkan makanan? Hanya pengetahuan Atma 

yang dapat memberikan keselamatan. 

 

(Sutra Vahini, Ch 1) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 10 Februari 2015 
 

Dalam perjalanan aktivitas harian kita, sejumlah makhluk kecil dan serangga bisa mati. Dalam hal 

ini, dosa dilakukan, sadar atau tidak sadar. Untuk menghapus dosa-dosa tersebut, kitab suci telah 

menentukan lima jenis yajna atau pemujaan - Brahma Yajna, Deva Yajna, Pitru Yajna, Manushya 

Yajna, dan Bhuta Yajna. Brahma Yajna adalah mempelajari buku suci dan kitab suci. Deva Yajna 

dengan melakukan pemujaan, bhajan, dll. Pitru Yajna mengacu pada upacara untuk leluhur yang 

sudah meninggal. Yang keempat, Manushya Yajna, mengacu pada kesediaan untuk menerima 

tamu, baik yang di undang dan yang tak diundang. Bhuta Yajna mengacu pada memberikan 

makanan pada hewan, burung dan serangga, dan menjaga binatang liar. Dengan terlibat dalam 

pelayanan tersebut dan dengan demikian memenuhi persyaratan Yajna ini, kita bisa menebus 

dosa dari berbagai jenis dosa yang mungkin telah dilakukan. 

 
(Divine Discourse 7 Jul 1985) - BABA -  
 

 

Edisi : 30 (9 – 15 Februari 2015) 

 



 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 11 Februari 2015 
 

Dalam diri manusia ada beberapa sifat hewani dan sifat ini harus dihilangkan dan diubah. 
Seseorang yang mampu mengubah sifat hewani ini dalam diri manusia adalah Govinda. Pada 
binatang, sifat manusia tidak bisa dicapai sebagai tujuan, tetapi bagi manusia, Divinity dicapai 
sebagai tujuan. Ketika rumput hijau diperlihakan pada hewan herbivora, rumput itu terlihat 
menarik, ia datang mendekat dan mengungkapkan kesenangannya dengan menggerakkan 
ekornya. Hewan yang sama lari jika engkau mengambil tongkat untuk memukulnya. Manusia saat 
ini tertarik dan mendekat ketika mereka melihat kekayaan, tetapi jika seseorang marah dan 
berteriak pada mereka, mereka menjauh dari mereka. Apakah yang diperlihatkan ini bukan 
merupakan sifat hewan? Sebagai manusia, janganlah takut pada siapa pun dan juga janganlah 
menyebabkan rasa takut kepada orang lain. Bhaja Govindam mendesakmu untuk mengendalikan 
sifat hewani yang ada dalam dirimu dan mencapai kedekatan dengan Ilahi. Chantingkanlah nama 
Tuhan yang engkau sukai setiap hari dan tumbuhlah dalam iman dan keyakinan kepada-Nya. 
 
(Summer Showers in Brindavan, Ch 3, 22-May-1973)  - BABA - 
 

 

 

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

Karena semua benda dan individu, ritual dan kegiatan bersifat sementara, mereka menderita 
kerusakan dan kehancuran. Mereka dapat membantu membersihan pikiran. Aktivitas (karma) 
tidak dapat membebaskan seseorang dari ketidaktahuan dasar atau menghargai kesadaran 
realitas sebagai Brahman. Engkau hendaknya menyadari keterbatasan untuk memenangkan 
penyelidikan kebenaran dalam misteri Brahman, sumber dan inti dari kosmos. Orang yang 
mengabdikan hidupnya untuk mendapatkan pengetahuan tentang Atma harus memiliki kebajikan 
suci dan karakter yang baik. Karakter adalah kekuatan. Tidak ada pengetahuan yang lebih tinggi 
daripada karakter yang baik. Bagi orang yang telah mendedikasikan dirinya setahun untuk 
mencapai pendidikan yang tinggi, karakter yang baik adalah kualifikasi yang sangat diperlukan. 
Setiap agama menekankan kebutuhan yang sama; karakter yang baik merupakan dasar 
kehidupan spiritual. Mereka yang menjalani kehidupan pada garis ini tidak akan pernah bisa 
menyakiti. Mereka akan diberkati dengan manfaat yang suci. 
 
(Sutra Vahini, Ch. 1) - BABA - 
 

 

 

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

Buddha, Yesus Kristus, Shankaracharya, Vivekananda, dan banyak orang suci dan bhakta besar 
Tuhan tetap diingat dalam ingatan orang-orang bahkan sampai hari ini. Kualitas apa yang 
membuat mereka masih diingat sampai waktu yang akan datang? Itu adalah karakter mereka. 
Kualitas yang membentuk karakter yang sempurna adalah: cinta-kasih, kesabaran, ketabahan, 
dan berderma/amal. Ini harus di junjung tinggi. Karakter dapat diibaratkan dengan aroma bunga 
kehidupan; memberikan nilai dan kehidupan yang berharga. Seratus perbuatan kecil yang kita 
lakukan setiap hari akan mengeras menjadi kebiasaan; kebiasaan ini membentuk kecerdasan 
dan membentuk pandangan dan kehidupan kita. Semua yang kita buat dalam imajinasi kita, 
mencari ideal kita, dan mendambakan aspirasi kita meninggalkan jejak tak terhapuskan pada 
pikiran. Penyair, pelukis, seniman, dan ilmuwan mungkin menjadi besar, masing-masing di bidang 
mereka sendiri, tetapi tanpa karakter, mereka tidak akan bisa menempatkan diri di masyarakat. 
 
( Prema Vahini, Ch. 1) - BABA -  
 
 



 

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

 
Untuk dapat mengalami aspek pengetahuan dan kebahagiaan, kita harus melindungi badan, 
pikiran, dan kehidupan kita. Pertimbangkan contoh ini: Kita menyimpan perhiasan dan permata 
berharga di rumah kita, pada lemari besi yang relatif murah untuk melindunginya. Lemari baja 
atau besi yang aman tidak memiliki nilai dibandingkan dengan perhiasan, tetapi lemari tersebut 
cukup baik untuk melindungi perhiasan tersebut. Demikian juga, badan kita dapat diibaratkan 
seperti lemari penyimpanan besi yang tidak berharga. Pada badan jasmani ini, yang bersifat 
sementara, yang tidak berharga, Tuhan disimpan untuk perlindungan, sangat berharga seperti 
pengetahuan dan kebahagiaan. Kita semua memahami bahwa perhiasan berharga tidak dapat 
dilindungi oleh kotak emas yang berharga, karena kotaknya sendiri dapat dicuri beserta 
perhiasannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu adalah wajar untuk melindungi barang 
berharga dalam kotak yang tidak berharga yang tidak akan menarik perhatian. Oleh karena itu, 
untuk mencapai ranah pengetahuan dan kebahagiaan itu, perlu untuk menjaga kesejahteraan 
luar yaitu badan, pikiran, dan jiwa. 
 
( Summer Showers in Brindavan, Ch 3, 22-May-1973) - BABA - 
 

 

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

Tidak ada orang atau kejahatan di planet ini yang tidak bisa diperbaiki. Bukankah Angulimala, 
seorang perampok, berubah menjadi orang yang baik hati oleh Sang Buddha? Bukankah si 
pencuri Ratnakara berubah menjadi Rsi Walmiki? Dengan upaya sadar, kebiasaan dapat diubah 
dan karakter diperhalus. Orang-orang selalu memiliki dalam diri mereka, dalam jangkauan 
mereka, kapasitas untuk menantang kecenderungan jahat mereka dan untuk mengubah 
kebiasaan buruk mereka. Dengan pelayanan tanpa pamrih, meninggalkan keduniawian, 
pengabdian, doa, dan regulasi perilaku, kebiasaan lama yang mengikat orang-orang di bumi 
dapat dibuang dan kebiasaan baru yang membawa mereka di sepanjang jalan ilahi dapat 
ditanamkan ke dalam kehidupan mereka. Tujuan dari semua literatur spiritual, puisi, epik, dan 
buku adalah untuk membahas sifat pikiran, cara, dan liku-likunya, dan untuk menginformasikan 
tentang proses membentuk kembali itu. Engkau hendaknya menyadari bahwa hanya membaca 
buku tidak akan bisa melakukan diskriminasi. Apa yang dilihat, didengar, atau dibaca harus 
dipraktikkan dalam kehidupan nyata. 
 
(Prema Vahini, Ch. 1) - BABA - 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cinta-kasih, menghormati, toleransi, saling 
kerjasama, kesabaran – semua sifat-sifat ini 

harus mengalir dari hati kalian masing-masing 
untuk semuanya 


