
	  

	  
	  

	  

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, 23 Maret 2015 
	  

Seluruh Alam semesta diliputi dengan Divinity. Karena pikiranmu tenggelam dalam Prakruthi (objek-
objek duniawi) engkau tidak dapat melihat Paramatma (Tuhan). Sama seperti ketika engkau 
memusatkan perhatian pada kalung, engkau menutup matamu, terbuat dari apa kalung tersebut, 
demikian juga selama engkau melihat dunia dengan sikap materialistis, Divinity menutup diri dari kita. 
Setelah engkau menatap dunia dengan sikap ilahi, maka engkau hanya melihat Divinity. Siapakah 
pencuri yang mencuri kedamaian dan sukacita pada setiap manusia? Pencuri itu adalah keinginan, 
kebanggaan, keserakahan, kegila-gilaan, kemarahan, dan cemburu, yang merampok manusia dari 
segala kekayaannya. Tetapi yang terburuk dari semua pencuri yang menimbulkan kerusakan terburuk 
adalah matsarya (iri hati). Kita harus menang atas musuh internal kita dan mengubah pandangan kita 
menuju Divinity yang meliputi seluruh alam semesta.  
 
( Summer Showers in Brindavan 1993, Ch 6) - BABA -  
	  

	  

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

Ada tiga tahapan sadhana (praktik spiritual), yaitu konsentrasi, kontemplasi, dan meditasi. Konsentrasi 
memperbaiki pandanganmu pada satu wujud (Tuhan). Kontemplasi terjadi ketika engkau dapat 
melihat wujud (Tuhan) dalam dirimu, bahkan dalam ketiadaan. Meditasi berarti ketika sebagai hasil 
dari praktik ini, wujud (Tuhan) ini secara permanen tercetak di dalam hatimu. Jika engkau terus 
bermeditasi dengan cara ini, wujud (Tuhan) akan terus diperbaiki dalam hatimu. Engkau tidak harus 
membatasi praktik spiritual-mu hanya untuk konsentrasi dan kontemplasi. Meskipun benar bahwa ini 
adalah langkah pertama dalam praktik spiritual-mu, engkau harus maju lebih jauh; engkau harus 
mengubah konsentrasi menjadi kontemplasi, dan kemudian kontemplasi menjadi meditasi. Ketika 
engkau melakukan hal ini, engkau akan terus memvisualisasikan wujud Tuhan setiap saat. Para Rsi 
zaman dulu mengambil wujud ini dalam meditasi. Itulah sebabnya Tuhan diwujudkan dihadapan 
mereka setiap kali mereka inginkan, berbicara dengan mereka, dan memenuhi keinginan mereka. 

 
(Divine Discourse, Feb 23, 2009) - BABA -  
 
	  

Edisi : 36 (22 – 29 Maret 2015) 
 



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

Setiap manusia memiliki kecenderungan buruk yaitu kama (nafsu), krodha (kemarahan), lobha 
(keserakahan), dll di dalamnya. Epos mengajarkan kita untuk mengendalikan musuh-musuh sejati ini. 
Hiranyakasipu adalah seorang ilmuwan besar. Dia memiliki kendali atas lima elemen, tetapi menjadi 
korban kemarahannya. Kemarahannya diarahkan pada Tuhan dan pada akhirnya, ia hancur sendiri. Dia 
memperlakukan anaknya dengan banyak cobaan dan kesengsaraan dan berusaha untuk 
membunuhnya dengan melemparkannya dari puncak bukit, melemparkannya ke laut, mendorongnya 
ke dalam lubang ular berbisa, dan membuat gajah menginjak-injaknya. Prahlada meneriakkan nama 
Narayana tak henti-hentinya, dan muncul tanpa cedera dan menang. Itulah sebabnya dikatakan, Yath 
bhavam, that bhavathi (bagaimana perasaannya, demikianlah pengalamannya). Tuhan bermanifestasi 
atas dasar perasaan bhakta-Nya. Jika engkau berdoa kepada Tuhan dengan kemurnian hati dan cinta-
kasih, engkau akan mengalami-Nya seperti itu. (Divine Discourse, 18 March 1999) 
 
(Divine Discourse, 18 March 1999)  - BABA - 
 

 

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

Semua orang yang berada di dunia fana dan sementara ini berkeinginan untuk kedamaian dan 
keamanan. Tetapi uang, pendidikan, posisi otoritas dan  kenyamanan fisik tidak bisa memberikan 
kedamaian dan keamanan. Kedamaian berasal dari hati. Engkau dapat mengalami kedamaian dan 
keamanan hanya ketika hatimu penuh dengan cinta-kasih. Kebanyakan orang saat ini kehilangan rasa 
syukur, yang merupakan salah satu kualitas yang paling penting. Mereka lupa bantuan yang diberikan 
kepada mereka oleh orang lain. Selama engkau masih hidup, engkau harus berterima kasih atas 
bantuan yang engkau terima dari orang lain. Ada dua hal yang harus engkau lupakan: bantuan yang 
engkau berikan kepada orang lain dan kesalahan yang orang lain telah lakukan untukmu. Jika engkau 
mengingat bantuan yang engkau berikan pada orang lain, engkau akan selalu mengharapkan sesuatu 
sebagai balasannya. Mengingat  kesalahan yang dilakukan orang lain padamu menghasilkan rasa 
balas dendam pada dirimu. Selalu ingatlah bantuan yang engkau terima dari orang lain. Orang 
dengan sifat-sifat suci adalah manusia yang ideal. 
 
(Divine Discourse, 18 March 1999) - BABA - 
 

 

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

Almanak (kalender) mungkin menunjukkan bahwa sepuluh unit hujan akan turun, tetapi bahkan jika 
lembar harian di kalender dilipat sepuluh kali dan diperas, tidak setetes-pun hujan dapat diekstraksi. 
Tujuan dari kalender tidak memberikan hujan tetapi hanya untuk memberikan informasi tentang 
hujan dan kuantitasnya; halaman-halamannya tidak mengandung sepuluh unit hujan, hujan 
tergantung pada awan di atas (langit). Demikian juga, Kitab Suci (Shastra) hanya dapat memberikan 
informasi tentang doktrin, aksioma, aturan, peraturan, dan tugas. Karakteristik luhur dari Veda, 
Upanishad, dan kitab suci adalah bahwa mereka memberikan instruksi dalam metode mencapai 
kedamaian dan pembebasan. Tetapi mereka tidak dipenuhi dengan esensi kebahagiaan; seseorang 
tidak bisa mengumpulkan esensi kebahagiaan dengan memeras teks-teks tersebut. Kita harus 
menemukan jalan, arah, dan tujuan seperti yang dijelaskan di dalamnya, dan kemudian menapaki 
jalan, mengikuti arah, dan akhirnya mencapai tujuan.  
 
(Prema Vahini, Ch. 16) - BABA -  
 
 

 
	  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 28 Maret 2015 
 
 
Saat ini adalah hari suci untuk rekapitulasi kemuliaan Tuhan dan hubungan-Nya dengan manusia. 
Ramayana bukanlah sebuah cerita yang memiliki akhir. Engkau hidup disana. Ramayana harus dialami 
dalam hati; tidak diselidiki sebagai fenomena mental. Ketika engkau membaca dan merenungkan, 
makna batinnya akan menjadi jelas bahkan ketika pikiranmu dibersihkan. Rama adalah putra 
Dasaratha (seseorang dengan sepuluh kereta). Sepuluh kereta adalah indera, lima Karmendhriyaas 
(organ-organ indera tindakan) dan lima Jnaanendhriyaas (organ persepsi). Sathya, Dharma, Shanthi, 
dan Prema adalah empat anak dari Raja Dasaratha. Rama adalah Sathya; Bharatha adalah Dharma; 
Laksmana adalah Prema dan Satrugna adalah Shanthi. Ambillah tokoh-tokoh besar dari Ramayana 
sebagai ideal hidupmu, hidupmu akan dipenuhi dengan kedamaian dan sukacita.  
 
(Divine Discourse, 25 April 1961) - BABA - 
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 29 Maret 2015 
	  

Jika kesadaran akan “aku” ada di dalam dirimu, menghasilkan kebanggaan "aku tahu semuanya", 
kemerosotan tidak bisa dihindari; delusi tersebut menyebabkan kematian. Rahasia keselamatan 
terletak pada kesadaran akan bahaya ini. Kelahiran kembali tidak bisa dihindari jika bahaya ini tidak 
dihindari. Engkau hendaknya melibatkan dirimu dalam praktik spiritual, maka dunia dan kekhawatiran 
tidak akan mempengaruhimu. Ini ketika engkau berada jauh dari kebenaran ini bahwa engkau 
menderita, merasa sakit, dan mengalami kesusahan. Dari kejauhan pasar, seseorang hanya mendengar 
keributan yang tidak jelas. Tetapi ketika engkau mendekatinya, engkau dapat dengan jelas 
membedakan pedagang-pedagang secara terpisah. Demikian juga, sampai engkau menyadari realitas 
Yang Agung, engkau dikuasai dan terpana oleh keributan dunia; tetapi setelah engkau masuk jauh ke 
ranah spiritual, semuanya menjadi jelas dan pengetahuan tentang realitas muncul dalam dirimu. 
Sampai kemudian, engkau akan berputar-putar dalam kebisingan argumentasi, perdebatan, dan 
pamer yang tiada artinya. (Prema Vahini, Ch. 16) 
 
(Prema Vahini, Ch. 16) - BABA - 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sama seperti api dibutuhkan sampai nasi matang, 
demikian juga praktik spiritual diperlukan sampai 

engkau menyadari sifat keilahian yang ada dalam dirimu 
	  


