
	  

	  
	  

	  

A man’s well-being depends upon  
his degree of contentment 

Soft speech is the expression of genuine love 
“Kesejahteraan manusia tergantung pada  

tingkat kepuasannya” 
	  

	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 30 Maret 2015 
	  

Sejak banyak agama terpisah telah menyebar ke seluruh dunia, mereka telah kehilangan perasaan 
persaudaraan dan dengan demikian telah menderita dalam validitas. Ada kebutuhan mendesak untuk 
harmoni. Prinsip harmonisasi adalah hati dari semua agama dan keyakinan. Prinsip-prinsip koordinasi 
dan rekonsiliasi harus diperluas dan diuraikan. Meskipun agama memiliki nama yang terpisah dan 
doktrin-doktrin yang berbeda, pada dasarnya, semuanya adalah satu, menekankan inti umum. 
Pengalaman dan kebijaksanaan para bijak yang telah menyingkap misteri kosmos dan perasaan 
mereka akan cinta-kasih yang universal tidak dihargai, tidak diterima, dan tidak dihormati. Tuhan yang 
sama dipuja dan disembah dalam berbagai nama melalui beragam ritual seremonial. Di setiap zaman, 
di setiap arena, Tuhan mengutus para nabi untuk membangun perdamaian dan niat baik. Semua 
orang-orang hebat adalah gambar Tuhan. Mereka membentuk satu kasta tunggal di ranah Tuhan; 
mereka milik satu bangsa, Persahabatan Ilahi.  
 
(Sutra Vahini, Ch. 2) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 31 Maret 2015 
	  

Kendaraan kehidupan manusia ditarik oleh indera, dikemudikan oleh intelek, dengan diskriminasi dan 
tanpa kemelekatan sebagai kendali pada kedua roda Waktu dan Aksi. Jari-jari roda adalah aturan 
kebenaran, terikat oleh tepi Cinta. Perjalananmu akan menjadi lancar, jika poros/as-mu adalah 
Kebenaran dan tujuan-mu adalah kedamaian. Berhati-hatilah untuk tidak membesar-besarkan 
pentingnya hal-hal yang memiliki utilitas material. Mereka memudar, bahkan ketika engkau 
memahami mereka. Carilah kebenaran (Sath) - apa yang tidak mengalami perubahan, dan Kesadaran 
(Chith) - keadaan kesadaran yang murni, tidak terpengaruh oleh hembusan hawa nafsu dan bebas dari 
egoisme atau keinginan untuk memiliki. Maka engkau akan mengalami Cahaya, dan menerangi jalan 
bagi orang lain. Engkau akan mengalami sukacita yang berasal dari Cinta-kasih tanpa ternoda 
kemelekatan.  

 
(Divine Discourse, 25 April 1961) - BABA -  
 

Edisi : 37 (30 Maret – 5 April 2015) 
 



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

Setiap aspiran (peminat spiritual) yang mencari Tuhan melalui jalur pengabdian harus berusaha untuk 
menjauhkan diri dari kekacauan, kekejaman, dan kebohongan dunia ini dan mempraktikkan 
kebenaran, kebajikan, cinta-kasih, dan kedamaian. Mereka yang mencari kesatuan dengan Tuhan dan 
kesejahteraan dunia harus mengabaikan semua pujian dan celaan, apresiasi dan cemoohan, 
kemakmuran dan kesulitan. Mereka hendaknya dengan keteguhan hati menjaga keyakinan yang 
mantap dalam realitas bawaan mereka sendiri dan mendedikasikan diri untuk meningkatkan spiritual. 
Tidak ada seorangpun, termasuk Maha-purusha (Avatar), dapat melarikan diri dari kritik dan kesalahan. 
Tetapi orang-orang tersebut tidak berbelok, tetapi tetap berpegang pada kebenaran. Mereka yang 
memberikan kritik atau menyalahkan orang lain nantinya akan mengarungi kesulitan yang tak 
tertahankan dan kemudian menyadari sifat alami dari orang-orang besar dan mulai memuji mereka. 
Kelemahan dan kebodohan mereka adalah penyebab akar kritik tersebut. Jadi, jauhkanlah diri dari 
orang yang ragu-ragu dan orang-orang yang bodoh dan berhentilah dari mendiskusikan keyakinanmu 
dengan mereka. 
 
(Prema Vahini, Ch. 17)  - BABA - 
 

 

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

Kita mengetahui banyak tentang alam semesta. Ilmu fisika menemukan banyak instrumen pada 
pikiran dan mata manusia. Mata dan pikiran menggambarkan dan menganalisis hal-hal seperti apa 
yang mereka lihat, karena mereka melihat pada saat itu. Namun objek yang mereka lihat tergantung 
pada perubahan yang terjadi. Kita memiliki kesadaran tentang kebenaran yang tidak berubah. Prinsip 
yang tidak berubah itu adalah Brahman, Prinsip Ketuhanan yang Abadi, yang didasarkan pada Alam 
Semesta. Janganlah ragu untuk menerima kenyataan ini atau ragu hanya karena matamu dan 
pikiranmu tidak bisa melihatnya. Seseorang yang melihat kayu kering pohon di malam hari merasa 
ketakutan mengira itu sebagai hantu atau manusia gaib. Sesungguhnya tidaklah demikian. Alasan 
untuk kesalahan persepsi ini adalah 'kegelapan'. Kegelapanlah yang menyebabkan hal tersebut, 
sesuatu yang lain yang sesungguhnya tidak ada. Demikian pula persepsi yang salah (maya) 
menyelubungi dan membuat Ilahi (Brahman) sebagai yang tidak nyata.  
 
(Divine Discourse, 18 March 1999) - BABA - 
 

 

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

Tiga tipe dapat dikenali di antara mereka yang berusaha untuk melakukan perbuatan baik dan 
menapaki jalan realisasi diri. Yang pertama, mereka yang terlalu takut dengan masalah, kerugian, dan 
kesulitan bahkan untuk memulai usaha tersebut; mereka adalah merupakan tipe yang terendah. 
Selanjutnya adalah mereka yang setelah melakukan perjalanan dan pergi agak jauh, mengalami 
depresi dan dikalahkan oleh rintangan dan kekecewaan dan menyerah di tengah jalan; mereka adalah 
tipe yang di tengah-tengah. Yang terakhir, mereka yang gigih mengikuti jalan dengan ketenangan 
dan keberanian, apapun sifat penderitaan atau kerasnya jalan yang dilalui; ini adalah tipe yang 
tertinggi. Ketabahan, keyakinan, dan keteguhan ini, adalah karakteristik para bhakta. Engkau mungkin 
terpedaya oleh keterikatan dunia maya ini dan tertarik dengan sukacita yang bersifat sementara, 
tetapi jangan pernah menukarnya untuk mencapai kebahagiaan permanen dan sempurna, 
laksanakanlah kewajiban spiritualmu dengan penuh pengabdian. (Prema Vahini, Ch 17 and 18).  
 
(Prema Vahini, Ch. 17 and 18) - BABA -  
 
 
	  

	  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 4 April 2015 
 
 
Cinta-kasih dapat dikembangkan melalui dua metode: Selalu menganggap kesalahan orang lain, 
betapapun besarnya, sebagai kesalahan yang tidak berarti dan dapat diabaikan. Selalu menganggap 
kesalahanmu sendiri, walaupun tidak berarti dan dapat diabaikan, itu akan menjadi besar, dan engkau 
hendaknya merasa sedih dan menyesal. Melalui jalur ini, engkau menghindari mengembangkan cacat 
dan kesalahan yang besar dan memperoleh kebajikan persaudaraan dan kesabaran. Selanjutnya, apa 
pun yang engkau lakukan, dengan diri sendiri atau dengan orang lain, engkau hendaknya 
melakukannya dengan mengingat bahwa Tuhan ada di mana-mana. Dia melihat dan mendengar dan 
mengetahui semuanya. Ingatlah bahwa Tuhan mendengar setiap kata; membedakan antara yang 
benar dan yang palsu dan berbicara hanya kebenaran. Membedakan antara yang benar dan salah dan 
hanya melakukan yang benar. Setiap saat, engkau hendaknya berusaha keras untuk menyadari 
kemahakuasaan Tuhan. Badan ini adalah kuil individu, sehingga apapun yang terjadi pada kuil ini 
menjadi perhatian individu. Demikian juga, dunia adalah badan Tuhan, dan semua yang terjadi di 
dalamnya, baik atau buruk, adalah merupakan perhatian-Nya.  
 
(Prema Vahini, Ch 19) - BABA - 
	  

	  

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

Setiap saat dalam hidupmu, setiap objek di alam dan setiap individu di sekitarmu terus mengajarkan 
kepadamu pelajaran dari berbagai macam. Sadarilah kebenaran ini. Alam semesta itu mengagumkan, 
suci, dan indah. Manusia, dengan keterlibatan yang mendalam dengan masalah duniawi, dan 
kesombongan mereka, menganggap diri mereka sebagai Master Alam semesta. Alam merupakan guru 
terbaik. Alam sangat mempengaruhi, memimpin setiap aspek kehidupanmu dan memberikan 
kepadamu semua makanan, memberkati atau menghukum-mu. Tuhan menganggap segala sesuatu 
dalam penciptaan sebagai sama dan Beliau imanen dalam semuanya. Oleh karena itu, janganlah 
menganggap Tuhan dan Alam sebagai entitas yang berbeda. Mereka tak terpisahkan seperti objek 
dan bayangannya. Kitab Suci India kuno menghormati dan menyembah setiap objek di alam sebagai 
manifestasi Tuhan. Dari batu sampai berlian, dari seekor semut sampai dengan gajah, dari orang 
sederhana sampai pada orang bijak, semuanya patut dihormati. 
 
(Divine Discourse, 3 Sep 1988) - BABA - 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ketika engkau mendekati Tuhan dan mencari bantuan 
dan bimbingan-Nya, engkau telah mengambil langkah 

pertama untuk menyelamatkan dirimu 
	  


