
	  

	  
	  

	  

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, 13 April 2015 
	  

Penderitaan berasal dari egoisme, perasaan bahwa engkau tidak layak diperlakukan begitu buruk, dan 
bahwa engkau tak berdaya. Ketika egoisme pergi, penderitaan hilang. Kebodohan hanyalah sebuah 
kekeliruan, sebuah kekeliruan yang mengidentifikasi badan sebagai Atma! Bahkan, masing-masing 
dari kalian cobalah untuk mengurangi ego, maka Tuhan akan menerima engkau sebagai seruling-Nya 
sendiri. Aku mendorong engkau untuk menjadi seruling Nya (Murali), untuk kemudian Tuhan akan 
datang kepadamu, menjemputmu, menempatkan engkau ke bibir-Nya dan bernapas melalui engkau 
dan dari kekosongan hatimu karena tidak adanya egoisme yang engkau kembangkan, Beliau akan 
membuat musik menawan agar semua Ciptaan-Nya dapat menikmatinya. Engkau hendaknya lurus, 
menyatukan keinginanmu pada kehendak Tuhan. Engkau menarik napas hanya napas Tuhan. Itulah 
menjalani kehidupan berdasarkan Ilahi! Itulah yang Aku inginkan agar engkau mencapai hal tersebut. 
 
( Divine Discourse, April 1957, Venkatagiri) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 14 April 2015 
	  

Tidak perlu agama baru atau budaya baru atau filsafat baru, yang dibutuhkan hanya hati yang murni. 
Engkau tidak harus memberikan ruang untuk ketidakmurnian atau polusi dalam hati. Engkau dapat 
membuat hidupmu suci dengan mengikuti aturan emas: 'Selalulah membantu; jangan pernah 
menyakiti. "Berbicaralah yang lembut, manis, dan jujur. Ada dua mata untuk melihat hal-hal yang 
berbeda, dua telinga untuk mendengar yang baik dan buruk, ada dua tangan untuk berbuat baik dan 
buruk, tetapi hanya ada satu lidah untuk berbicara hanya Kebenaran. Perwujudan Tuhan! Engkau 
hendaknya melewatkan hidupmu dengan menggunakan pikiran suci, mendengarkan hal-hal yang 
baik, mengucapkan kata-kata yang baik, dan melakukan perbuatan baik. Jika engkau semua 
menggunakan jalan ini, kebahagiaan dan kesejahteraan akan menguasai dunia ini. 

 
(Divine Discourse, 14 Apr 1993) - BABA -  
 
 
	  

Edisi : 39 (13 – 19 April 2015) 
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 15 April 2015 
 

Tuhan datang sebagai Avatar hanya untuk mengajarkan pada manusia kebenaran tentang cinta-kasih. 
Cinta-kasih sendiri merupakan buah/hasil dari cinta-kasih. Cinta-kasih sejati tidak memiliki jejak 
kepentingan diri sendiri dan tidak mengenal rasa takut. Dunia menampilkan keragaman yang berasal 
dari Yang Esa. Tuhan menunjukkan kesatuan yang merupakan keragaman. Engkau hendaknya 
menyadari 'Bhinneka Tunggal Ika' hanya dapat dipelajari dari Tuhan. Kemanapun engkau pergi, 
apapun yang engkau lakukan atau lihat, engkau hendaknya mengembangkan perasaan yang suci 
yang akan engkau lakukan hanya tindakan-tindakan yang menyenangkan Tuhan. Gita menyatakan: 
Janganlah membenci semua makhluk hidup (Advesta Sarva Bhootha Naam). Kebencian terhadap 
siapapun sama artinya dengan kebencian bagi Tuhan. Kitab suci juga jelas menyatakan: 
Salam/penghormatan yang engkau berikan pada siapapun akan mencapai Tuhan. Ketika engkau 
mengisi hatimu dengan cinta-kasih, engkau tidak akan memiliki kebencian terhadap siapapun. 
Kembangkanlah keyakinan bahwa Tuhan ada di setiap orang dan berpasrahlah kepada-Nya dalam 
semangat pengabdian sejati. 
 
( Divine Discourse, 3 Sep 1988)  - BABA - 
 

 

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

Selama engkau memiliki keinginan duniawi, engkau tidak dapat melarikan diri dari penderitaan. 
Sukacita dan kedamaian tidak ada dalam objek-objek eksternal; keduanya berada dalam dirimu. Tetapi 
dengan kebodohanmu, engkau mencari mereka di luar dirimu di dunia luar. Yang pasti, engkau terikat 
untuk meninggalkan dunia fana ini - mungkin hari ini atau besok. Oleh karena itu menyadari 
ketidakkekalan ini, cobalah untuk mengetahui esensi Kebenaran abadi. Cobalah untuk mengalami 
kasih Tuhan (Paramatma) itu sendiri. Engkau hendaknya menggunakan kemampuan diskriminasi di 
setiap kesempatan, menerima apa yang benar dan membuang sisanya. Siapapun dan semua orang 
dapat dengan mudah memahami hubunganmu (jiva) dengan Sang Pencipta, jika engkau 
mendapatkan tiga instrumen utama ini - (1) pikiran yang tidak ternoda oleh keterikatan dan kebencian 
(2) kata-kata yang tak ternoda oleh kepalsuan dan (3) badan jasmani yang tak ternoda oleh kekerasan. 
Bangunlah dan bangkitkan dirimu sendiri, di sini dan saat ini!  
 
(Prema Vahini, Ch 19.) - BABA - 
 

 

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

Dalam berurusan dengan para bhakta, Tuhan harus menjaga keseimbangan. Berikut adalah contoh 
dari kehidupan Ramakrishna Paramahamsa. Pada zaman dahulu atau sekarang, selalu ada beberapa 
orang yang memfitnah orang yang baik. Suatu ketika, dua orang muridnya mengalami beberapa 
penduduk desa memaki Sri Ramakrishna dalam dua insiden yang berbeda. Dalam menanggapi, 
Brahmananda, seorang bhakta muda yang lembut, meneteskan air mata. Vivekananda membalas dan 
mengancam penduduk desa. Sri Ramakrishna tidak setuju dengan kedua tindakan mereka! Beliau 
kemudian mengajarkan, "Ada empat ban untuk mobil. Tekanan di ban depan dan ban belakang harus 
seperti yang ditentukan. Jika ada tekanan yang berlebihan di beberapa ban, itu harus dikurangi. Jika 
beberapa ban memiliki tekanan yang rendah, hendaknya ditingkatkan. Hanya setelah itu, mobil akan 
berjalan dengan lancar. Vivekananda mengalami tekanan yang berlebihan; maka perlu dikurangi, 
Brahmananda terlalu lemah, sehingga perlu ditingkatkan".  
 
(Divine Discourse, “Trayee”, July 1988) - BABA -  
 
 
	  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 18 April 2015 
 
 
Engkau tidak seharusnya berdoa kepada Tuhan mencari bantuan ini atau itu. Alasannya adalah tidak 
ada seorang pun yang mengetahui betapa berharganya, Tuhan dan harta yang tak ternilai terletak 
pada rumah harta dari Berkat Tuhan. Engkau tidak pernah tahu apa maksud dan keinginan Tuhan 
untuk diberikan kepadamu, pemuja-Nya. Dalam situasi seperti itu dengan meminta hal-hal sepele dan 
kecil, engkau merendahkan sifat sejati-Nya. Oleh karena itu janganlah mencari dari Tuhan, atau 
keinginan, atau berdoa untuk pernak-pernik kecil. Yang lebih berharga dan diinginkan dari apa pun 
adalah kasih Tuhan. Oleh karena itu Ibu Meera bernyanyi: "Oh hati, minumlah nektar cinta-kasih 
Tuhan." Jika engkau harus meminta sesuatu dari Tuhan, maka berdoalah kepada-Nya seperti ini: "Ya 
Tuhan biarkan aku hanya memiliki Engkau!" Setelah engkau mendapatkan Tuhan, engkau bisa 
mendapatkan apa pun yang engkau inginkan. Ketika engkau bisa mendapatkan cinta-kasih Tuhan 
yang sangat berharga, mengapa mendambakan hal-hal lainnya? 
 
(Divine Discourse, 9 Oct 1989) - BABA - 
	  

	  

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

Suatu tanda ketidakberuntungan pada zaman Kali adalah bahwa setiap orang pergi ke kuil atau 
tempat ibadah hanya untuk mendapatkan manfaat yang sepele. Jika engkau bisa memenangkan 
Tuhan sendiri, apa yang berada di luar jangkauanmu? Tyagaraja jelas menyatakan, "Rama, kalau saja 
aku memiliki berkat-Mu (anugraha) tidak ada planet (navagrahas) yang dapat menyakitiku." Ketabahan 
berasal dari kasih Tuhan, yang memberikan engkau rasa percaya diri. Percaya diri menghasilkan daya 
internal yang sangat besar. Setiap orang harus mengembangkan kekuatan ini. Kembangkanlah rasa 
percaya diri ini, sehingga engkau dapat mengalami Atma-Ananda (kebahagiaan Atma). Orang yang 
penuh dengan kasih Tuhan memiliki ketenangan pikiran, kemurnian hati, dan tenang dengan keadaan 
yang merugikan, kegagalan, atau kehilangan. Cinta-kasih harus bebas dari perasaan harapan. Cinta-
kasih yang muncul dari keinginan untuk sesuatu sebagai balasannya bukanlah cinta-kasih sejati. 
Kembangkanlah cinta-kasih yang sempurna, tanpa pamrih dan tanpa motif. 
 
( Divine Discourse, 9 Oct 1989) - BABA - 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

pertama untuk menyelamatkan dirimu 
	  


