
	  

	  
	  

	  

Knowledge that is not put into practice is 
like food that is not digested 

Soft speech is the expression of genuine love 
“Pengetahuan yang tidak dipraktikkan dapat  

diibaratkan dengan makanan yang tidak di cerna” 
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 2 Maret 2015 
	  

Sepotong mysorepaak (makanan India yang lezat yang terbuat dari tepung) memiliki rasa manis, 
berat, dan berbentuk (kotak); ketiganya tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Setiap bagian 
kecil dari itu mengandung ketiga aspek tersebut. Ketika ditempatkan di lidah, rasanya dikenali, 
beratnya berkurang, dan bentuknya dimodifikasi - semuanya pada waktu yang sama. Demikian juga, 
jiwa individu (jiva), Atma, dan Tuhan Yang Maha Esa (Parameswara) tidak terpisah; mereka adalah satu 
dan sama. "Saya adalah pemuja. Dunia adalah persembahan. Tuhan adalah Sang Master yang patut 
dipuja." Peganglah visi yang tinggi ini di hadapan mata pikiran setiap hari dan menjalani hidup yang 
sesuai. Maka hidupmu merupakan suatu pelayanan yang panjang yang tiada henti kepada Tuhan. 
Seiring waktu, perasaan Aku dan engkau akan segera hilang; semua jejak diri sendiri akan 
dihancurkan. Kehidupan kemudian mengubah dirinya menjadi pengabdian sejati kepada Tuhan 
(Hariparayana).  
 
( Prema Vahini, Ch. 1) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 3 Maret 2015 
	  

Sebuah batang korek api menghasilkan api. Dimana apinya? Apakah dalam batang korek api atau 
dalam kotak korek api? Api laten pada keduanya dan menyala ketika batang korek api dan kotak korek 
api bersentuhan. Demikian pula cahaya laten dalam hati dan pikiran muncul sebagai Divinity ketika 
hati dan pikiran bertindak serentak. Sama seperti api yang sama laten dalam kotak korek api dan korek 
api, cahaya yang terbungkus dalam pikiran dan hati adalah sama. Jika batang korek api dicelupkan ke 
dalam air, tidak ada api yang berasal dari itu, karena batang korek api kehilangan kemampuannya 
untuk menyala. Demikian pula, pikiran manusia yang tenggelam pada keinginan materialistis, 
kehilangan kemampuannya untuk memancarkan keindahan Atmic Ilahi. Ketika batang korek api 
dikeringkan di bawah sinar matahari, maka batang korek api mendapatkan kembali kapasitas aslinya. 
Demikian pula, pikiran manusia tenggelam dalam kesenangan sensual, mendapatkan kembali potensi 
aslinya dan memancarkan cahaya ilahi bila dikeringkan di bawah sinar matahari tanpa kemelekatan 
(Vairagya).   

 
( Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan 1993, Ch. 6) - BABA -  

Edisi : 33 (2 – 8 Maret 2015) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 4 Maret 2015 
 

Orang-orang mungkin telah melakukan berbagai ritual Weda dan pengorbanan; mereka bahkan 
mungkin menjelaskan isi Weda dan berbagai kitab suci; mereka dapat diberkati dengan kemakmuran, 
kekayaan, dan bertumpuk-tumpuk beras. Tetapi tanpa karakter yang baik, mereka tidak bisa 
mendapatkan tempat di Kerajaan Tuhan. Kebajikan adalah cara yang paling efektif untuk memurnikan 
kesadaran batin, karena mereka mendorong orang untuk menemukan apa yang harus dilakukan dan 
bagaimana melakukannya. Hanya mereka yang telah mendapatkan takdir yang baik dapat 
menyatakan keunggulan mereka dalam diskriminasi. Kepatuhan terhadap kebajikan dan diskriminasi 
adalah rakit yang akan mengangkutmu melintasi lautan perubahan yang terus-menerus dan 
ketakutan (bhava sagara). Orang dengan sikap yang baik secara otomatis diberikan tempat di Kerajaan 
Tuhan dan dibebaskan. Apapun sisa aktivitas  yang dilakukan oleh orang-orang yang baik, dampak 
dari kegiatannya tidak akan melanggar mereka. Mereka akan menyatu dengan Brahman, perwujudan 
Kebahagiaan Tertinggi.  
 
(Sutra Vahini, Ch 1)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 5 Maret 2015 
 

Praktik spiritual harus dilakukan secara konsisten dengan hati yang penuh pengabdian dan 
kebijaksanaan spiritual. Tidak ada perbedaan antara pengabdian kepada Tuhan (Bhakthi) dan 
kebijaksanaan spiritual (jnana). Sama seperti materialisasi (sa-guna) menjadi tak berwujud (nir-guna), 
pengabdian menjadi kebijaksanaan spiritual. Aku tidak setuju bahwa tindakan pengabdian (karma), 
devosi, dan kebijaksanaan spiritual terpisah. Tindakan pengabdian adalah devosi dan devosi adalah 
kebijaksanaan spiritual. Demikian juga, jiwa individu (jiva), Atma, dan Tuhan Yang Maha Esa 
(Parameswara) tidak terpisah; mereka adalah satu dan sama. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang 
engkau lakukan harus penuh dengan semangat pelayanan tanpa pamrih (seva), kasih ilahi (prema), 
dan kebijaksanaan spiritual (jnana). Aktivitas kehidupanmu harus dipenuhi dengan tindakan yang 
berdedikasi, pengabdian kepada Tuhan (Bhakthi), dan kebijaksanaan spiritual. Inilah yang disebut 
dengan Yoga Tertinggi (Purushothama-yoga).  
 
(Prema Vahini) - BABA - 
 

 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 6 Maret 2015 
 

Keinginan dan perbudakan dengan objek yang diinginkan dan rencana untuk mengamankan mereka 
adalah atribut dari individu, bukan dari Sang Atma yang bersemayam dalam badan. Perasaan aku dan 
milikku dan emosi nafsu dan amarah berasal dari badan dan pikiran yang kompleks. Hanya ketika 
keruwetan ini ditaklukkan dan dikuasai maka kebajikan yang sejati memancar dan terwujud. Perasaan 
'pelaku' dan 'penikmat', dari 'penyebab', mungkin muncul untuk mempengaruhi Atma, tetapi mereka 
bukan bagian dari sifat alami Atma. Ambillah cermin maka cermin dapat menghasilkan gambar, tetapi 
cermin tidak ternoda atau bahkan terpengaruh karenanya. Cermin tetap seperti itu. Demikian juga, 
orang yang berbudi luhur mungkin mengalami beberapa kegiatan mencemari karena tindakan-
tindakan yang tertimbun dalam kehidupan sebelumnya, tetapi mereka tidak bisa menghalangi sifat 
atau aktivitas seseorang. Orang yang berbudi luhur memiliki sifat sejati ini, atribut dasar: kemurnian, 
ketenangan, sukacita, dan selalu ceria. 
 
(Sutra Vahini, Ch 1) - BABA -  
 
 

 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 7 Maret 2015 
 
 
Suatu waktu mungkin datang ketika engkau menjadi lelah dan lemah. Maka engkau harus berdoa 
sedemikian: "Tuhan, semuanya di luar kemampuan saya. Saya menemukan kesulitan untuk melakukan 
usaha apapun. Tolong berilah saya kekuatan! "Pada awalnya, Tuhan berdiri di kejauhan, menyaksikan 
usahamu, diibaratkan seperti guru pengawas ujian yang menyaksikan siswanya menulis jawaban 
selama ujian. Kemudian ketika engkau melepaskan keterikatan kesenangan sensual (Bhoga) dan 
melaksanakan perbuatan baik dan pelayanan tanpa pamrih, Tuhan datang lebih dekat kepadamu. 
Seperti Matahari, Dia menunggu di luar pintumu yang tertutup. Seperti seorang pengabdi yang 
mengetahui hak-hak majikan mereka dan keterbatasan mereka sendiri, Tuhan tidak menggedor pintu 
tetapi hanya menunggu di luar. Ketika seseorang membuka pintu hanya sedikit, seperti Matahari, 
Tuhan bergegas masuk dan segera mendorong kegelapan keluar dari dalam. Jadi semua yang engkau 
butuhkan adalah kemampuan diskriminasi (viveka) untuk berdoa dan kebijaksanaan spiritual (jnana) 
untuk mengingat-Nya.  
 
(Prema Vahini, Ch 1) - BABA - 
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 8 Maret 2015 
	  

Seekor burung terbang di langit membutuhkan dua sayap; orang berjalan membutuhkan dua kaki; 
seorang aspirant (peminat) spiritual untuk mencapai pembebasan memerlukan dua kualitas: 
melepaskan keterikatan duniawi  dan kebijaksanaan - melepaskan diri dari keinginan duniawi dan 
kebijaksanaan untuk menyadari Atma. Ketika burung hanya memiliki satu sayap, bukankah ia tidak 
dapat terbang di langit? Dengan cara yang sama, jika seseorang hanya melepaskan keterikatan 
duniawi atau hanya memiliki kebijaksanaan, seseorang tidak bisa mencapai Tuhan. Peraasaan 'milikku' 
adalah ikatan yang memperdaya keterikatan. Berapa lama seseorang dapat berpegang teguh pada 
apa yang disukainya sebagai milikku? Suatu hari, engkau harus memberikan segalanya dan pergi, 
sendirian, dan dengan tangan kosong. Inilah takdir yang tak terelakkan. Oleh karena itu secepat 
mungkin engkau hendaknya meninggalkan yang diasumsikan sebagai hubungan dan kemelekatan 
buatan melalui analisis yang keras sesuai dengan sifatnya. Kemelekatan menimbulkan ketakutan dan 
egoisme. Orang bijak tidak akan pernah tunduk pada keinginan-keinginan obyektif. Engkau 
hendaknya secara terus-menerus terikat pada kebenaran yang kekal dan mematuhi kebajikan abadi 
yang mewakili Atma.  
 
(Sutra Vahini, Ch1) - BABA - 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Engkau hendaknya mempraktikkan tanpa kemelekatan 
dari sekarang; berlatih sedikit demi sedikit,  

saat itu akan datang cepat atau lambat,  
ketika engkau harus meninggalkan  

semua yang engkau sayangi 
	  


