
	  
	  

	  

	  

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, 23 Februari 2015 
	  

Jika pikiranmu bersenang-senang pada objek-objek eksternal dan dalam pengamatan tujuan dan 
kritik dari dunia luar, bagaimana bisa ia dilatih untuk menjadi mantap? Tanyakan pada dirimu sendiri 
pertanyaan ini: 'orang yang berjiwa besar (mahatmas) dan orang bijak juga orang-orang seperti saya. 
Jika mereka bisa mencapai kesempurnaan, jadi dapatkah saya menjadi seperti mereka jika saya 
mengikuti metode mereka. Apa keuntungan yang saya dapatkan menghabiskan waktu saya dalam 
menemukan kesalahan dan kelemahan orang lain?’ Dengan demikian praktik spiritual (sadhana) 
pertama adalah untuk mencari kesalahan dan kelemahan dalam dirimu sendiri, dan berusaha untuk 
memperbaikinya dan menjadi sempurna. Kerja keras tak henti-hentinya setiap hari sebagai tujuan dan 
pembenaran penyempurnaan ini: untuk membuat hari-hari terakhir seseorang manis dan 
menyenangkan. Tetapi setiap hari juga memiliki malamnya. Jika hari dihabiskan dalam perbuatan 
yang baik, maka malam memberkati kita dengan tidur nyenyak, menyegarkan, tidur yang dikatakan 
mirip dengan samadhi.  
 
( Prema Vahini, Ch. 1) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 24 Februari 2015 
	  

Kita harus jelas memahami arti dari 'kematian' dan 'keabadian'. Kita menganggap kematian identik 
dengan hilangnya segala macam kekuatan dalam badan. Dengan kata lain, kematian adalah hilangnya 
gaya hidup dari badan. Jika gaya hidup tetap ada selamanya dalam badan, kita menganggap keadaan 
tersebut sebagai keabadian. Ini tidaklah benar. Untuk dapat benar-benar mengidentifikasi diri dengan 
aspek Tuhan dan benar-benar melupakan aspek badan adalah keabadian sejati. Jika setiap saat kita 
benar-benar tenggelam hanya dalam pikiran badan dan kenyamanan, serta melupakan aspek Atma, 
itu disebut dengan kematian. Hanya ketika kita dapat dengan jelas mengenali hubungan antara 
kelahiran dan kematian sebagai suatu keinginan suci maka keabadian akan tumbuh dalam diri kita. 
Ada kelahiran dan kematian bagi badan, tetapi tidak ada kelahiran atau kematian bagi Atma. 
Memahami keabadian Atma adalah arti sebenarnya mencapai keabadian.  

 
( Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan 1974, Ch. 13) - BABA -  
 

 

Edisi : 32 (23 Februari – 1 Maret 2015) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 25 Februari 2015 
 

Seseorang hanya memiliki kehidupan yang singkat di bumi. Tetapi bahkan dalam kehidupan yang 
singkat ini kita dapat mencapai kebahagiaan ilahi, dengan bijaksana dan hati-hati menggunakan 
waktu. Dua orang yang sama dalam penampilan, seolah-olah dari cetakan yang sama, dan juga 
tumbuh di bawah kondisi yang sama, tetapi yang satunya ternyata menjadi malaikat sementara yang 
lainnya tetap pada sifat alami hewan. Apa alasan untuk pengembangan diferensial ini? Kebiasaan dan 
perilaku terbentuk dari kebiasaan tersebut, dan karakter di mana perilaku yang telah dimantapkan. 
Orang adalah makhluk yang berkarakter. Untuk pengamat yang dangkal, hidup nampak sebagai 
perputaran makan dan minum, bekerja keras, dan tidur. Namun sesungguhnya hidup memiliki makna 
yang jauh lebih besar, dan makna yang lebih dalam. Hidup adalah pengorbanan (yajna). Setiap 
tindakan kecil adalah persembahan kepada Tuhan. Jika hari-hari dihabiskan dalam perbuatan yang 
dilakukan dalam semangat kepasrahan, apa yang dapat dilakukan selain tidur kecuali pasrah total 
dalam Ketuhanan (samadhi)?  
 
( Prema Vahini, Ch 1)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 26 Februari 2015 
 

Mengikuti jalan yang benar yaitu dharma, kita akan berada dalam posisi untuk menerima lebih banyak 
manfaat daripada apa yang diharapkan. Di sisi lain, jika kita menginjak jalan yang berbeda dari 
dharma, maka kita akan menemukan bahwa jika kita punya seribu keinginan, bahkan salah satu dari 
keinginan tersebut tidak akan terpenuhi. Orang yang menghancurkan dharma pada gilirannya akan 
dihancurkan oleh dharma, tapi seseorang yang melindungi dharma pada gilirannya akan dilindungi 
oleh dharma. Apakah itu hukuman atau perlindungan, hanya bisa timbul dari dharma. Hanya dengan 
dharma kita bisa mencapai kemakmuran. Kita harus mencoba untuk mengikuti jalan yang diikuti oleh 
Dharmaraja (Yudistira) setidaknya sampai batas tertentu. Investasikan waktu untuk memahami budaya 
India, kitab suci (Ithihasas dan Purana) dan Veda dan arti suci-nya. Tidak ada ruang untuk ide-ide yang 
kejam dan buruk, dan sangat mungkin bagi setiap orang untuk menjalani kehidupan yang baik dan 
bahagia.  
 
(Summer Showers in Brindavan 1974, Part 1, Ch 13) - BABA - 
 

 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 27 Februari 2015 
 

Orang-orang melakukan kesalahan besar mengidentifikasi diri dengan badan jasmani. Mereka 
mengumpulkan berbagai hal untuk pemeliharaan dan kenyamanan badan, bahkan ketika badan 
menjadi lemah dan jompo karena usia! Bisakah kematian ditunda? Ketika  Dewa Yama (Dewa 
kematian) datang, semuanya harus berangkat. Posisi, kebanggaan, dan kekuasaan - semuanya lenyap 
sebelum kematian. Mengetahui hal ini, engkau hendaknya berusaha siang dan malam, dengan 
kemurnian badan, pikiran, dan jiwa, untuk mewujudkan Sang Atma. Badan harus dipertahankan 
sebagai kendaraan untuk pelayanan ini. Tetapi ingatlah, engkau bukanlah badan ini; badan ini bukan 
untukmu! Sampai realisasi tercapai apa tujuan badan manusia diberikan, adalah merupakan tugasmu 
untuk menjaganya dan melindunginya dari cedera dan cacat. Sama seperti pakaian wol membantu 
menahan kerasnya angin kencang yang dingin selama musim dingin dan dibuang di musim panas, 
badan tidak lagi penting ketika angin kencang dingin kehidupan tidak mempengaruhimu.  
 
( Prema Vahini, Ch 1) - BABA -  
 
 

 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 28 Februari 2015 
 
 
Ketika hujan jatuh, bumi dan langit adalah satu dalam lembaran hujan lebat. Sungguh suatu 
pemandangan yang indah dan inspiratif, sebuah citra dimana ciptaan sendiri mengajarkan engkau 
untuk menjadi satu dengan Sang Pencipta. Belajarlah tiga pelajaran ini: ketidakkekalan makhluk, 
peranmu sebagai seorang abdi, dan Tuhan sebagai Sang Guru. Permainan yang disebut hidup 
dimainkan dengan ini - proses penciptaan, ciptaan, dan Sang Pencipta. Bersukacitalah bahwa Tuhan 
secara terus-menerus menempatkan di tanganmu cara baru untuk melayani-Nya dan bersuka-cita-lah 
pada kesempatan yang engkau terima. Sikap ini akan memberimu sukacita yang tak terhingga; untuk 
menjalani hidup yang diliputi dengan sukacita yang merupakan kebahagiaan sejati. Apa pun yang 
dilakukan dari matahari terbit sampai terbenam harus disucikan, seolah-olah itu adalah memuja 
Tuhan. Sama seperti perawatan diambil untuk memetik hanya bunga-bunga segar dan agar tetap 
bersih dan tidak layu, demikian juga, secara terus menerus dan upaya gigih harus dilakukan untuk 
melakukan perbuatan yang murni dan tak ternoda.  
 
( Prema Vahini, Ch 1) - BABA - 
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 1 Maret 2015 
	  

Hari ini apapun pekerjaan yang baik yang kita lakukan di dunia ini, dilakukan sambil lalu tanpa 
memahami maknanya dan penanaman esensinya dalam hati kita. Dalam aspek duniawi, kita 
melakukan beberapa hal baik untuk mencapai posisi tinggi atau reputasi, atau hanya untuk 
kepentingan pertunjukan atau dengan harapan beberapa keuntungan materi. Usaha yang temporal 
seperti itu akan menghasilkan manfaat hanya sementara. Dari sekian banyak hal yang kita lakukan 
sehari-hari, sangatlah sedikit yang dimaksudkan untuk mencapai kepuasan diri. Kepuasan diri 
didapatkan hanya ketika kita memiliki keyakinan dalam diri kita sendiri. Ketika ada percaya diri dan 
kepuasan diri, engkau akan dapat melakukan pengorbanan diri, sehingga tercapailah realisasi Atma. 
Dengan demikian, keabadian adalah hasil dari pengorbanan (tyaga). Inilah alasannya, semua Yajna 
dan ritual lainnya di negeri ini telah dimaksudkan untuk melambangkan pengorbanan. Mereka 
memiliki tujuan yang pasti untuk meningkatkan kekuatan ilahi.  
 
(Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan 1974, Ch 1-13) - BABA - 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

sebagai hasil karya-Nya, tanda kasih sayang-Nya 
	  


