
	  

	  
	  

Pure heart is the essence of all Sadhana 
Soft speech is the expression of genuine love 
“Hati yang murni adalah inti dari semua sadhana” 

	  

	  

	  

	  

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

Ketika bulan hanya berbentuk sabit kecil di langit dan seseorang berkeinginan untuk melihatnya, 
seseorang menunjuknya dengan menunjuk jari ke arah itu. Atau, ketika seseorang berkeinginan untuk 
melihat bintang tertentu, seseorang mengatakan, "Ada, tepat di atas cabang pohon ini." Bulan berada  
jauh, dan bintang lebih jauh lagi. Pada saat itu, bintang bisa dilihat di atas cabang pohon, tetapi itu 
hanya lokasi sementara. Segera, kemudian lokasinya berubah. Jari tidak lagi menunjuk ke arah yang 
benar, karena bintang atau bulan bergerak melintasi langit. Namun karakteristik sejatinya tidak pernah 
mengalami perubahan. Bentuknya mungkin mengalami perubahan; nama bisa berubah; waktu dapat 
berubah; dan ruang yang ditempati dapat berubah. Tetapi inti dari Kebenaran tidak akan berubah. Inti 
dilambangkan sebagai eksistensi, cahaya, dan daya tarik (asthi, bhathi, priyam) dalam teks-teks 
Vedanta. Di atas ketiganya adalah sifat Tuhan. Pada bagian dasar ini, bentuk dibangun oleh pikiran, 
dan nama mengikuti wujud-Nya.  
 
( Sutra Vahini, Ch. 2) - BABA -  
	  

	  

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

Orang-orang menciptakan dan mengembangkan dalam diri mereka berbagai kebiasaan dan sikap 
mementingkan diri sendiri, yang menyebabkan ketidakpuasan besar untuk diri mereka sendiri. 
Dorongan untuk semua ini berasal dari keserakahan untuk mengumpulkan otoritas, dominasi, dan 
kekuasaan. Keserakahan untuk hal-hal tersebut, tidak pernah bisa abadi dan sempurna; itu hanya 
mungkin bagi siapa pun yang akan puas dalam memenuhi keserakahan. Kemahakuasaan hanya milik 
Tuhan (Sarveswara). Engkau mungkin merasa gembira untuk menjadi master dari semua seni, pemilik 
kekayaan, pemilik dari semua pengetahuan, atau repositori semua kitab suci, tetapi dari mana 
semuanya ini berasal? Engkau dapat menyatakan bahwa engkau mendapatkan ini melalui usahamu 
sendiri, tenaga kerja, dan kerja keras. Tetapi tentunya, itu diberikan kepadamu oleh seseorang dengan 
beberapa cara atau lainnya. Sumber dari mana semua otoritas dan semua kekuasaan berasal adalah 
Tuhan. Mengabaikan kemahakuasaan itu, dan menipu diri sendiri bahwa kekuatan kecil yang 
diperoleh adalah engkau sendiri - benar-benar merupakan tanda keegoisan, kesombongan dan 
kebanggaan (Ahamkara).  

 
( Prema Vahini, Ch 14) - BABA -  
 

Edisi : 35 (16 – 22 Maret 2015) 
 



	  

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

Kitab suci penuh kasih sayang kepada kita seperti seorang ibu. Kitab suci mengajarkan pelajaran 
seperti seorang ibu pada anak-anaknya, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan sesuai dengan 
kebutuhan waktu dan keadaan. Seorang ibu dengan dua orang anak, kepada anaknya yang sehat ia 
memberikan makanan apapun, tetapi ia mengambil perhatian besar untuk tidak mengijinkan makan 
sembarangan bagi anaknya yang sakit dan memberikan hanya makanan yang bisa memulihkan 
kesehatannya. Bisakah kita menganggapnya berat sebelah untuk satu anak terhadap anak lainnya 
dalam hal pemberian cinta-kasih? Kitab suci juga menarik perhatian bagi orang-orang yang 
mengetahui rahasia kerja (karma) dengan nilai bawaannya. Karma dapat meningkatkan kehidupan 
dan mengatur ideal yang benar. Setiap orang harus diinstruksikan tentang bagaimana untuk 
mengubah pekerjaan menjadi aktivitas yang bermanfaat. Namun, pekerjaan bukanlah segala-galanya.  
 
(Sutra Vahini, Ch 2)  - BABA - 
 

 

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

Dalam semua hal yang engkau lakukan, berbicara dan bertindaklah dengan jujur, menggunakan 
semua kekuatan dan bakat yang diberikan kepadamu. Pada awalnya, engkau mungkin gagal dalam 
hal ini dan menghadapi kesulitan dan penderitaan. Tetapi pada akhirnya, berdasarkan perilakumu, 
engkau terikat untuk berhasil, dan mencapai kemenangan dan kebahagiaan. Seseorang dengan 
sarana kekuatan sendiri dapat dikenali dengan karakteristik kebenaran, kebaikan, cinta-kasih, 
ketelatenan, kesabaran, dan rasa syukur. Dimanapun ini berada, ego (Ahamkara) tidak dapat bertahan 
hidup. Oleh karena itu, berusahalah untuk mengembangkan hal ini. Cahaya dari Ilahi (Atma) 
digelapkan oleh ego. Ketika ego dihancurkan, semua masalah berakhir, semua ketidakpuasan lenyap, 
dan kebahagiaan dicapai. Sama seperti Matahari yang dikaburkan oleh kabut, sehingga perasaan ego 
menyembunyikan kebahagiaan abadi. Bahkan jika mata terbuka, sepotong kain dapat mencegah 
pandangan dari berfungsi secara efektif dan berguna. Demikian juga, layar keegoisan mencegah 
seseorang untuk melihat Tuhan, yang dekat denganmu.  
 
(Prema Vahini, Ch 14) - BABA - 
 

 

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

Tuhan tidak ditemukan secara terpisah di kuil atau di ashram. Kebenaran adalah Tuhan. Kasih adalah 
Tuhan. Dharma adalah Tuhan. Ketika engkau memuja Tuhan dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, Ia 
akan mewujudkan diri-Nya saat itu juga. Jangan meragukan hal ini. Kasihilah Tuhan dengan sepenuh 
hati. Berdoalah kepada Tuhan dan berteman dengan-Nya. Engkau dapat mencapai apa pun jika 
engkau memiliki Tuhan sebagai temanmu. Pelajarilah hari ini untuk mengisi hatimu dengan kasih dan 
menghiasi tanganmu dengan ornamen pengorbanan. Pengorbanan adalah permata untuk tangan. 
Kebenaran adalah kalung yang harus dipakai. Engkau harus mengembangkan kebiasaan menghiasi 
perhiasan tersebut. Kembangkanlah cinta-kasih Tuhan dan kedamaian di negara ini. Berdoalah 
dengan perasaan yang luas: Loka samastha sukhino Bhavantu (semoga seluruh dunia berbahagia)! 
Mulailah setiap hari dengan doa ini. Maka, engkau akan menjalani hidup bahagia dan damai yang 
penuh antusiasme. Engkau hendaknya mengasihi Tuhan dan membuat persahabatan dengan-Nya, 
maka engkau terikat untuk berhasil dalam semua usahamu.  
 
( Divine Discourse, 18 March 1999) - BABA -  
 
 



 
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 21 Maret 2015 
 
 
Engkau telah merayakan banyak perayaan Ugadi (Tahun Baru) dalam hidupmu. Praktik-praktik 
tradisional tertentu berlalu pada setiap perayaan, seperti mandi suci, mengenakan baju baru, 
membersihkan rumah, dan mendekorasi dengan bendera daun hijau. Kebesaran terletak pada 
memurnikan pikiran kita, bukan hanya pada badan jasmani yang bersifat sementara. Signifikansi 
perayaan tidak terletak pada mengenakan pakaian baru, tetapi dalam mengembangkan pikiran-
pikiran baru dan mulia. Rumah harus dihiasi tidak hanya dengan bendera daun hijau, tetapi dengan 
bendera cinta-kasih. Engkau hendaknya berbagi cinta-kasih dengan semua orang yang mengunjungi 
rumahmu. Hanya setelah itu kita merayakan festival dengan semangat sejati. Inilah awal dari Nuthana 
Samvatsara (Tahun Baru). Vatsara adalah nama lain dari Tuhan. Waktu adalah Tuhan.  
 
( Divine Discourse, 18 March 1999) - BABA - 
	  

	  

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

Kasih adalah Tuhan, Kasih adalah Alam Semesta, kasih adalah kehidupan, dan kasih adalah nilai 
manusia yang sejati. Hal ini berdasarkan prinsip cinta-kasih yang disampaikan oleh orang bijak: Loka 
samastha sukhino Bhavantu (semoga seluruh dunia berbahagia!). Kasihilah bahkan musuhmu yang 
terburuk. Sucikanlah setiap hari dengan mengolah pikiran suci dan perasaan yang luas. Saat ini, umat 
manusia terserang rasa takut dan gelisah. Keberanian dan kekuatan menurun, karena engkau memiliki 
pemikiran yang tidak murni dan perasaan yang jahat. Musuhmu tidak berada di luar. Pikiran burukmu 
adalah musuh terburukmu dan pikiran berdasarkan Kebenaran adalah teman terbaikmu. Engkau harus 
membuat Sath, Kebenaran abadi, sebagai teman terbaikmu. Teman dan musuh duniawi berubah 
dengan berlalunya waktu, tetapi Tuhan adalah teman sejati dan temanmu yang abadi. Teman ini 
selalu bersamamu, di dalam dirimu, di sekitarmu, di atasmu, di bawahmu, dan melindungimu seperti 
kelopak mata melindungi mata. 
 
( Divine Discourse, 18 March 1999) - BABA - 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Setiap makhluk hidup di dunia ini,  
disadari atau tidak adalah merupakan 

peziarah di jalan spiritual  
	  


