
	  

	  
	  

	  

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, 6 April 2015 
	  

Karena Alam adalah refleksi dari Ilahi, hukumnya tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Manusia 
diberikan kelahiran ini untuk menyadari sifat sejati mereka sendiri. Alih-alih ingin memahami 
kebenaran tentang kosmos, orang-orang tersesat dalam pengejaran harta benda. Mereka tidak 
menyadari bahwa badan manusia terdiri dari lima elemen dasar, yang akan mati. Badan fisik yang 
bersifat sementara dan fana ini hendaknya digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan Realitas 
yang kekal. Badan hendaknya dianggap sebagai lemari penyimpanan yang aman, di mana permata 
berharga dengan kualitas yang baik dan perbuatan baik disimpan disana. Kualitas ini yang harus 
dihargai. Jika saat ini, keadaan dunia kelihatan menyedihkan, itu karena tindakan dan perilaku 
masyarakat yang tidak baik. Orang-orang harus kembali ke cara-cara kebenaran dan menjalani 
kehidupan yang baik dan saleh. 
 
( Divine Discourse, 3 Sep 1988) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 7 April 2015 
	  

Kesulitan, masalah, dan kekhawatiran muncul dalam perjalanan alami sebagai konsekuensi dari 
tindakan masa lalu. Kelahiran manusia adalah hasil dari Karma (tindakan masa lalu); tidak ada 
seorangpun yang dapat melarikan diri dari konsekuensinya. Bagaimanapun tindakanmu, demikianlah 
reaksinya. Ketika engkau berdiri di depan cermin dan memberikan salam/penghormatan, 
salam/penghormatanmu akan tercermin kepadamu. Jika engkau berbicara kata-kata kasar ke cermin, 
dengan cara yang sama, kata-kata kasar akan kembali padamu. Jelaslah bahwa buah dari tindakan kita 
ditentukan oleh sifat dari tindakan kita. Manusia adalah bayangan Tuhan. Dalam kitab suci 
disampaikan 'Tuhan muncul dalam wujud manusia (Daivam maanusha rupena)’. Tuhan tidak turun 
sebagai Avatar untuk meringankan individu tertentu dari masalah dan penderitaan mereka, dan untuk 
memberikan sukacita dan kebahagiaan pada mereka. Tuhan mengambil wujud manusia dari waktu ke 
waktu untuk menunjukkan bagaimana manusia menjalankan kehidupannya agar bisa menjadi divine.  

 
( Divine Discourse, 3 Sep 1988) - BABA -  
 

Edisi : 38 (6 – 12 April 2015) 
 



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

Perasaan para bhakta menentukan konsep mereka tentang Tuhan. Ketika seorang bhakta berdoa, "Oh 
Tuhan! Saya sangat menderita. Bisakah Engkau melihat masalah yang saya alami?" Tuhan nampak 
kepadanya hanya sebagai sepasang mata. Saat ini, kebanyakan orang bermeditasi dan selama 
meditasi, mereka nampak seperti yogi. Setelah meditasinya selesai, mereka kembali pada aktivitasnya 
sehari-hari, membenamkan diri dalam kesenangan duniawi. Ini bukanlah cara hidup yang diajarkan 
Tuhan. Sri Krishna menyatakan: Sathatham Yoginah (menjadi yogi setiap saat). Engkau hendaknya 
memikirkan Tuhan setiap saat, dalam segala situasi, dalam apa pun yang engkau lihat, lakukan, 
katakan atau alami. Berdoa kepada Tuhan saat engkau merasa nyaman dan menyalahkan Tuhan ketika 
engkau berada dalam kesulitan mencerminkan pandangan yang egois dan sempit. Apa yang pasti 
akan terjadi tidak dapat dicegah. Anggaplah apapun yang terjadi sebagai hadiah dari Tuhan. Hanya 
ketika engkau mengembangkan keyakinan tersebut dan mengembangkan cinta-kasih kepada Tuhan 
maka spiritualitas sejati bisa tumbuh.  
 
( Divine Discourse, 3 Sep 1988)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 9 April 2015 
	  

Orang-orang ingin mendapatkan semua yang mereka inginkan dan mengalami kekecewaan atau 
ketidakpuasan ketika keinginan mereka tidak terwujud. Engkau tidak selalu dapat memiliki 
kesenangan. Kesenangan adalah interval antara dua periode penderitaan. Kesenangan dapat 
diibaratkan seperti sinar matahari dan bayangan. Terimalah keduanya dengan ketenangan hati. 
Cendana memberikan lebih banyak keharuman ketika di asah secara terus-menerus. Tebu 
menghasilkan jus yang enak ketika tebu dihancurkan dengan baik. Emas menjadi lebih murni ketika 
dibakar dan meleleh dalam api. Begitu juga bhakta sejati tidak akan pernah goyah dalam kasih mereka 
kepada Tuhan bahkan ketika dihadapkan dengan masalah dan rintangan dalam hidup mereka. Tuhan 
menguji umat-Nya hanya untuk mengangkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi di tangga spiritual. 
Bhakta sejati menjalani kehidupan suci menjadi suci ketika mereka menghadapi rintangan dan 
masalah dengan keyakinan penuh pada Tuhan. 
 
( Divine Discourse, 14 April 1993) - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 10 April 2015 
 

Seseorang yang penuh dengan keserakahan, ketakutan, dan kemarahan tidak dapat mencapai apa 
pun di dunia ini. Keinginan yang berlebihan menurunkan derajat manusia. Engkau tidak bisa 
meninggalkan keinginan seluruhnya. Tetapi harus ada batas bagi keinginan. Ketika keinginan 
melampaui batas, engkau akan tersesat. Keinginan amat sangat berbahaya. Musuh hari ini mungkin 
akan menjadi teman nanti dan sebaliknya. Tetapi keinginan dan keserakahan adalah musuh abadi-mu. 
Keinginan akan menghantui tiada henti. Dalam Gita jelas menyatakan keinginan sebagai Nithya-
shathru (musuh abadi) manusia. Oleh karena itu kendalikanlah keinginan di bawah kontrol. 
Perwujudan cinta-kasih Ilahi! Ingatlah, orang dengan tanpa kebanggaan akan diri sendiri akan disukai 
oleh semua orang (Maanam hithvaa priyo bhavathi). Rahasia untuk bebas dari kesedihan adalah tanpa 
kebencian (Krodham hithvaa na sochathi). Orang yang telah meninggalkan keinginan bebas dari 
kekhawatiran (Kaamam hithvaa aarthona bhavathi). Jika engkau mengatasi keserakahan, engkau akan 
menjadi bahagia (Lobham hithvaa  sukhee bhavathi).  
 
( Divine Discourse, 1 April 1995) - BABA -  
 
 
	  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 11 April 2015 
 
 
Karena tidak mendapatkan kedamaian, engkau mencari Tuhan melalui berbagai cara. Apa penyebab 
penderitaanmu? Apakah karena keinginan yang tidak terpenuhi atau kegagalan usahamu? Apakah 
engkau menderita karena engkau tidak punya berbagai harta, atau gagal untuk memenangkan lotre? 
Meratapi hal-hal sepele, engkau melupakan keilahian-mu. Ini bukanlah masalah-mu yang sejati. 
Sebenarnya penyebab penderitaan adalah kemelekatan pada badan, mengidentifikasi diri dengan 
badan. Semua penderitaan muncul dari perasaan 'aku' dan 'milikku'. Hal ini sangat penting untuk 
mengurangi deha-abhimaanam (kemelekatan pada badan). Keinginan adalah sumber kesenangan, 
tetapi keinginan juga penyebab kesedihan-mu. Engkau harus mengendalikan pikiranmu di bawah 
kontrol. Bahkan ribuan manusia tidak bisa menahan kereta yang bergerak cepat. Tetapi kereta 
berhenti saat di rem. Liku-liku pikiran-mu juga seperti itu. Bila engkau mengendalikan pikiran-mu, 
semua penderitaan akan berhenti. 
 
( Divine Discourse, 3 Sep 1988) - BABA - 
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 12 April 2015 
	  

Tidak ada keanggotaan khusus yang memberikan engkau nama sebagai seseorang yang menjalani 
kehidupan Ilahi. Setiap perjuangan untuk mewujudkan kesatuan di balik semua multiplisitas adalah 
langkah di jalan Ilahi. Engkau harus mengaduk susu jika engkau ingin memisahkan dan 
mengidentifikasi mentega yang imanen di dalamnya. Demikian juga, engkau harus melakukan proses 
tertentu pemikiran dan tindakan agar sampai ke inti yang dalam keyakinan bahwa dunia ini adalah 
palsu; dunia merupakan perpaduan antara yang nyata dan tidak nyata (Sathyam dan Asathyam). 
Untuk menjalani kehidupan Ilahi, engkau tidak boleh mengizinkan kehadiran sampah sekecil apapun 
dalam karakter atau delusi dalam intelek. Orang yang berdedikasi untuk itu harus memberikan contoh 
ini dengan ajaran dan praktik. Hapuslah akar penyebab kecemasan, ketakutan, dan kebodohan, maka 
kepribadian sejati-mu akan bersinar. Kecemasan dihilangkan dengan keyakinan kepada Tuhan; 
keyakinan yang memberitahukan kepadamu bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik dan 
kehendak Tuhan pasti terjadi.  
 
( Divine Discourse, April 1957, Venkatagiri) - BABA - 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

pertama untuk menyelamatkan dirimu 
	  


