
	  
	  

	  

	  

Love and service are powerful instruments 
to help transform you into God 

Soft speech is the expression of genuine love 
“Cinta-kasih dan pelayanan merupakan instrument yang 

ampuh untuk membantu mengubahmu menjadi Tuhan” 
	  

	  

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

Ketika kita menyimpan hal-hal yang berharga dalam sebuah kotak, kita mengunci kotak tersebut dan 
menjaga kuncinya aman bersama kita. Jika kita kehilangan kunci atau lupa di mana kita 
menyimpannya, kita tidak bisa mengambil barang-barang berharga ketika kita sangat 
membutuhkannya. Demikian juga, di dalam badan manusia ini, kita perlu kunci untuk mendapatkan 
harta karun pengetahuan dan kebahagiaan. Shankaracharya menyampaikan bahwa sebagai kuncinya 
adalah pengabdian (bhakti). Bila engkau menggunakan kunci pengabdian dan mengarahkannya pada 
sisi tanpa kemelekatan, engkau akan dengan mudah membuka pintu pengetahuan dan kebahagiaan. 
Namun, jika kunci pengabdian diaktifkan ke arah yang salah, jauh dari tanpa kemelekatan dan menuju 
kemelekatan, engkau tidak akan dapat membuka harta berharga yang tersimpan di lemari. Oleh 
karena itu, baik untuk tanpa kemelekatan atau kemelekatan, kunci pengabdian ini adalah penting, dan 
engkau harus melindunginya. Sangat  mungkin bagi engkau untuk memiliki pengabdian ini ketika 
engkau memiliki keyakinan pada Tuhan. 
 
( Summer Showers in Brindavan, Ch. 3, 22-May-1973) - BABA -  
	  

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

Rathri berarti malam, menandakan kegelapan. Shiva berarti keberuntungan. 'Shivarathri' menandakan 
keberuntungan yang inherent dalam kegelapan. Ini mengacu pada kebijaksanaan yang ada di tengah-
tengah kebodohan. Kebijaksanaan dan kebodohan bukanlah dua hal yang berbeda; mereka pada 
dasarnya sama, polaritas berlawanan dengan prinsip dasar yang sama. Keadaan yang melampaui baik 
kebijaksanaan dan kebodohan adalah Divinity, Paratatva. Shivarathri ini adalah hari ketika seseorang 
mencoba untuk membangun persahabatan antara pikiran dan Tuhan. Shivarathri mengingatkan 
semua orang dari fakta bahwa Divinity meresapi semuanya dan dapat ditemukan di mana-mana. 
Dikatakan bahwa Shiva tinggal di Kailasa. Tetapi di mana Kailasa? Kailasa adalah pikiran kita sendiri 
yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Ini berarti bahwa ketika engkau mengembangkan 
kemurnian, kemantapan, dan kesucian dari dalam, hatimu menjadi penuh dengan kedamaian dan 
kebahagiaan, dan akhirnya hatimu sendiri adalah Kailasa. 

 
( Divine Discourse 17 Feb 1985) - BABA -  
 

Edisi : 31 (16 – 22 Februari 2015) 
 



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

Saat ini di dunia, kita melihat banyak orang yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya pada 
Tuhan. Orang yang tidak memiliki keyakinan dalam dirinya sendiri  tidak akan percaya pada Tuhan. 
Sesungguhnya, tidak ada yang bisa hidup bahkan untuk sesaat, tanpa memiliki keyakinan kepada 
Tuhan; itu tidak mungkin! Mengapa? Janganlah beranggapan bahwa Tuhan itu ada di suatu tempat, 
memiliki wujud yang khusus, yang diberi kekuatan khusus dan sebagainya. Hal tersebut terkandung 
dalam hatimu sendiri sebagai pikiran yang bersih dan sebagai kesadaran tertinggi yang sesungguhnya 
yaitu Tuhan! Bagian suci dari hati seseorang ada dalam setiap makhluk di alam semesta. Tidak ada 
orang yang tidak memiliki hati yang suci. Oleh karena itu, Tuhan ada di dalam dirimu dan engkau tidak 
perlu mencari-Nya di tempat lain. Karena hati suci ini hadir dalam setiap orang, engkau harus yakin 
bahwa Tuhan ada di setiap orang setiap saat. 
 
( Summer Showers in Brindavan, Ch 3, 22-May-1973)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 19 Februari 2015 
 

Buku dan fasilitas-fasilitas untuk melatih pikiran tersedia dalam jumlah yang banyak, dan dengan 
harga yang sangat murah. Tumpukan buku yang terletak di sekitar tidak dapat menembus buku yang 
terjilid dan muncul sebagai cahaya-mu. Sebab, sama seperti Tuhan yang disembunyikan oleh 
pegunungan nafsu, kemarahan, iri hati, dan keegoisan yang berada di dalam diri, matahari 
kebijaksanaan juga tersembunyi dalam buku-buku. Meskipun buku dan kebiasaan membaca telah 
menyebar ke seluruh penjuru bumi, kita tidak bisa mengatakan bahwa budaya atau kearifan telah 
meningkat; manusia masih tidak jauh dari kera. Buku yang terjilid menarik, judul dan gambar yang 
indah adalah apa yang pembaca cari; ini adalah kesenangan sementara yang memberikan kepuasan 
sesaat. Membaca tanpa tujuan dari semua buku akan membingungkan engkau dan tidak memberikan 
kedamaian. Oleh karena itu engkau hendaknya menggunakan kemampuan diskriminasi-mu, memilih 
dan membaca buku-buku yang berisi sejarah kehidupan orang-orang suci dan orang bijak, dan orang-
orang yang membantu dalam perenungan Tuhan. Praktikkan apa yang engkau baca. Maka engkau 
akan menyadari kebenaran dan menikmati kebahagiaan abadi.  
 
( Prema Vahini, Ch. 1) - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 20 Februari 2015 
 

Kebahagiaan umumnya berkaitan dengan kenyamanan badan dan bersifat sementara. Kesenangan 
sementara tersebut datang kepada kita untuk beberapa saat, tetapi segera menjerumuskan kita ke 
dalam duka yang mendalam. Namun jenis kebahagiaan yang seseorang dapatkan melalui Jiwa (Atma) 
adalah kebahagiaan permanen, murni, dan tanpa pamrih. Oleh karena itu pendidikan spiritual 
(Brahma Vidya) menganjurkan cinta-kasih harus dikembangkan demi cinta-kasih saja. Engkau tidak 
harus mengungkapkan cinta-kasih hanya untuk sekedar memperoleh keuntungan material. Jika cinta-
kasih dicurahkan untuk mendapatkan manfaat sementara, maka itu akan berlangsung untuk waktu 
yang sangat singkat saja. Divine Atma melambangkan kebenaran abadi dan permanen. Oleh karena 
itu Prema melekat pada Atma adalah benar dan permanen. Cinta-kasih yang tak terbatas dan 
kebenaran abadi ini ada dalam setiap mahluk (jiva). Jika kita fokus pada pengembangan cinta-kasih 
dan kebenaran untuk kepentingan diri sendiri, maka kita akan mengalami kebahagiaan tertinggi. 
Itulah sebabnya Upanishad menganjurkan cinta-kasih tanpa pamrih sebagai 'Satyasya Satyam' atau 
Kebenaran dari kebenaran. 
 
( Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan 1974, Ch. 1-18) - BABA -  
 
 

 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 21 Februari 2015 
 
 
Singa, meskipun dinobatkan sebagai raja hutan, ternyata berbalik setiap beberapa langkah ketika 
berjalan melalui hutan, karena takut dikejar. Ketakutan dalam pikiran akan membuat visimu goyah. 
Kekerasan dalam hati mendistorsi visi dan mengalihkan perhatian pandangan tersebut. Waspada! 
Engkau harus berlatih dan mengembangkan visi yang tidak memihak. Semua ciptaan harus muncul 
sama menguntungkan di matamu. Engkau harus memandang semuanya dengan cinta-kasih dan 
keyakinan yang sama karena mereka ada di dalam diri mereka sendiri, karena sesungguhnya tidak ada 
yang jahat dalam penciptaan - tidak, bahkan tidak sedikitpun! Hal-hal yang buruk tersebut muncul 
melalui visi yang salah. Penciptaan diwarnai sesuai dengan kacamata yang engkau kenakan. Dengan 
sendirinya, setiap ciptaan adalah abadi, murni, dan suci. Oleh karena itu engkau harus 
mengembangkan ketabahan (ekagrata) dalam apapun yang engkau lakukan. Visi yang tidak 
membeda-bedakan (sama-drishti) adalah visi yang baik (bermanfaat) (subha-drishti).  
 
( Prema Vahini, Ch. 1) - BABA - 
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 22 Februari 2015 
	  

Di zaman Kali sekarang ini, ada begitu banyak kebencian di antara saudara. Ketika tidak ada kesatuan 
dalam keluarga, apakah mungkin untuk membawa kesatuan di tengah-tengah semua orang di dunia 
ini? Dalam banyak panggung pidato, orang-orang saling menyapa sebagai saudara dan saudari. Kita 
harus bertanya pada diri sendiri apakah kata-kata tersebut berasal dari kedalaman hati kita atau 
apakah kita hanya membacanya dari selembar kertas. Jika engkau benar-benar memahami kata 
'saudara-saudara' dari lubuk hatimu, engkau pasti akan mendapatkan berkat Tuhan dan konsekuensi 
yang baik akan mengikuti. Jangan khawatir atau takut bahwa engkau mungkin harus 
mendistribusikan properti leluhurmu, atau berbagi kekayaan dengan orang-orang yang engkau sebut 
sebagai saudara dan saudari. Hal ini perlu dan cukup jika engkau menyadari dan menerima bahwa 
Tuhan yang sama ada dalam setiap orang dan merupakan dasar untuk persaudaraan di antara seluruh 
umat manusia. 
 
( Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan 1974, Ch. 13) - BABA - 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Lakukanlah semua tindakanmu sebagai pemujaan. 
Apapun yang terjadi, terimalah dengan senang hati 

sebagai hasil karya-Nya, tanda kasih sayang-Nya 
	  


