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“ Sabda Tuhan, hanya terdengar dalam 
   relung keheningan“

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Senin, 11 Agustus 2014

Cinta-kasih adalah berlian berharga yang hanya bisa didapatkan dalam dunia cinta-kasih dan bukan di 
tempat lainnya dimanapun. Kerajaan Cinta-kasih terletak di setiap hati yang penuh dengan cinta-kasih. 
Cinta-kasih hanya dapat dialami dalam pikiran yang mengalir cinta-kasih. Berlian berharga Cinta-kasih 
tidak dapat diperoleh hanya melalui meditasi atau mengikuti ritual-ritual suci. Meditasi dan ritual-ritual suci 
ini hanya akan memberikan kepuasan mental. Semakin besar cinta-kasihmu kepada Tuhan, semakin besar 
kebahagiaan yang engkau alami. Ketika cinta-kasih dalam dirimu mengalami penurunan, kebahagiaanmu 
juga akan menurun secara proporsional. Oleh karena itu, engkau harus mengisi hatimu dengan cinta-
kasih Tuhan. Cinta-kasih tidak akan masuk ke dalam hatimu jika hatimu sudah penuh dengan keegoisan 
dan keangkuhan diri. Oleh karena itu lupakanlah hal-hal kecil yang bersifat remeh dan konsentrasikan 
pikiranmu pada Tuhan. Jika engkau mengasihi Tuhan, engkau akan melihat Beliau ada di mana-mana. Inti 
dari semua disiplin ilmu spiritual adalah di dalamnya terkandung Cinta-kasih. 

(Divine Discourse, Sep 2, 1991) - BABA - 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Selasa, 12 Agustus 2014

Katakan kepada tanganmu, “Oh tangan, betapa sucinya  engkau? Engkau melambangkan kesatuan. Satu 
jari tidak akan bisa mengangkat sebuah cangkir; ketika salah satu jari bergerak untuk mengambilnya, 
kalian semua, meskipun berbeda dalam ukuran dan bentuk, buru-buru untuk membantu dan memegang 
cangkir tersebut! Engkau tidak peduli atau tidak memperhatikan adanya perbedaan. Itulah kesatuan yang 
melekat dalam dirimu, di antara jari-jarimu. Oh tangan, engkau sangat membantu dalam menjaga/merawat 
badan manusia, engkau menghapus masalah melalui kerja keras-mu dan engkau membantu orang lain. 
Mengapa engkau kadang-kadang bertindak dengan cara yang mengembangkan permusuhan? Saat ini 
tidak ada kesatuan dalam kemanusiaan, masyarakat, atau agama. Walaupun demikian, engkau tahu tidak 
ada kebencian. Jangan pernah melakukan tindakan yang salah.”Jadi, latihlah dan bimbinglah tanganmu 
sehingga tindakanmu menjadi suci. Ketika pikiran, kata-kata, dan perbuatan-mu suci, semua instrumen 
lainnya juga mengikuti dan dengan demikian engkau akan mencapai pembebasan. 

(My Dear Students, Vol 5, Ch 2, Mar 9, 1993) - BABA - 

The Voice of God Can Be Heard 
Only in the Depth of Silence
           



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Rabu, 13 Agustus 2014

Tuhan Yang Maha Esa dapat mengambil bentuk yang tak terhitung jumlahnya termasuk dari seluruh alam 
semesta. Oleh karena itu kitab suci menyatakan, “Seluruh alam semesta merupakan kediaman Tuhan. 
Semuanya adalah wujud Tuhan.” Melihat inkarnasi Tuhan, orang-orang ragu apakah Tuhan memiliki 
kekuatan yang menakjubkan seperti saat Beliau memiliki badan yang sama sebagai diri mereka. Orang-
orang yang merasa sulit untuk memahami kesatuan mereka dengan Atma, gagal untuk mengenali Awatara. 
Orang-orang seperti itu mencerca Sri Krishna sebagai yang pandai memikat wanita dan sebagai seorang 
pencuri. Tuduhan tersebut, muncul dari khayalan, tidak akan merusak kebesaran-Nya. Leela Sri Krishna 
dimaksudkan untuk mengungkapkan sifat ketuhanan-Nya. Orang-orang membuat kesalahan yang sama 
tentang diri mereka sendiri; melupakan Divinity/sifat ketuhanan yang melekat pada diri mereka, mereka 
mengidentifikasi diri mereka sebagai badan jasmani. Awatara Sri Krishna bertujuan untuk mengajarkan 
manusia untuk mengatasi diri mereka akan kesadaran pada badan jasmani mereka. 

(Divine Discourse, Aug 28, 1994) - BABA - 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Kamis,  14 Agustus 2014

Dunia eksternal merupakan ciptaan dari dunia internal. Brahmam menjelma sebagai alam semesta. 
Tuhan menciptakan dunia; dunia diberikan kemuliaan oleh Tuhan ‘Sang Pencipta’. Melalui kerinduannya, 
imajinasi, dan intensitasnya, manusia diberkati Tuhan dengan wujud dan nama, dan sekelompok atribut 
yang ia harapkan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi, Tuhan berada di atas dan di luar sifat manusia 
dan karakteristik yang dikenal sebagai Guna. Sri Krishna mengatakan kepada Arjuna dalam Bhagavad 
Gita, “Aku tidak perlu melibatkan Diri-Ku dalam aktivitas apapun. Meskipun demikian, Aku sibuk bekerja, 
untuk meningkatkan kesejahteraan alam semesta.” Gita mengacu pada bab ini sebagai Yoga. Yoga berarti 
penyatuan Atma dengan sumber-Nya. Bagaimana delapan belas bab, masing-masing Yoga, membantu 
manusia untuk memenuhi takdirnya? Gita memberikan jawabannya: “Samathvam Yogam Uchyathe” (Yoga 
berada dalam keadaan pikiran yang sama atau keseimbangan batin). 

(Divine Discourse, Sep 7, 1985) - BABA -  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Jumat, 15 Agustus 2014

Dalam tiga situasi, engkau tidak memiliki kebebasan dalam hal: tidak melaksanakan kewajiban (karthavyam), 
bekerja di bawah paksaan (nirbandham), dan tindakan wajib yang timbul dari hubungan tertentu 
(sambandham). Jika orang miskin tidak mampu untuk mendapatkan makanan, ia mengambil jalan untuk 
mencuri, ia tidak bisa menyatakan bahwa ia melaksanakan kebebasan untuk menenangkan rasa laparnya. 
Bahkan jika untuk alasan kepentingannya sendiri, ia mungkin mencoba untuk membenarkan pencurian 
tersebut, hati nuraninya akan mengatakan kepadanya bahwa ia melakukan kesalahan. Setiap tindakan 
yang dilakukan melawan hati nurani seseorang bukanlah sebuah tindakan kebebasan. Kebebasan sejati 
hanya terjadi ketika seseorang bebas dari impuls/dorongan pikiran. Kebebasan (Swechcha) terdiri dari kata-
kata: Swa + ichcha. ‘Swa’ berarti Atma. Hanya ketika kehendak dari Atma yang berlaku, maka kebebasan 
menjadi nyata. Tuhan dan engkau tidak terpisah. Kesatuan ini seharusnya tidak menjadi konsep intelektual 
belaka. Ini harus menjadi kenyataan hidup. Maka engkau akan mengalami kebebasan sejati. 

(Divine Discourse, May 31, 1990) - BABA - 
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 16 Agustus 2014

Pada zaman dahulu, para bijaksana melakukan penebusan dosa yang keras di hutan, hidup di antara 
binatang liar. Tanpa senjata di tangan mereka, mereka mengandalkan spirit cinta-kasih untuk melindungi 
diri mereka. Mereka melakukan penebusan dosa mereka dengan cinta-kasih bagi semua makhluk. Cinta-
kasih mereka mengubah bahkan binatang liar bisa hidup damai dengan mereka. Cinta-kasih mereka 
bahkan bisa mengubah harimau menjadi makhluk yang ramah. Orang-orang pada masa itu memiliki hati 
yang lembut dan penuh kasih. Jadi sejak zaman dahulu, cinta-kasih telah menjadi suatu kekuatan untuk 
mengubah sifat seseorang dari hewan ke manusia. Saat ini karena orang-orang telah kehilangan rasa cinta-
kasih, mereka penuh dengan keegoisan dan keserakahan. Ini untuk mengajarkan manusia kebenaran 
tentang Cinta-kasih Tuhan bahwa Cinta-kasih itu sendiri menjelma di bumi dalam bentuk manusia. Kitab 
suci menyatakan bahwa Tuhan turun ke bumi untuk mengajarkan manusia jalan Kebajikan, Kebenaran, 
dan Cinta-kasih. 

(Divine Discourse, Sep 2, 1991) - BABA -  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 17 Agustus 2014

Salah satu arti dari nama ‘Krishna’ adalah: ‘Yang mengolah ladang hati’. Krishna menarik orang-orang, 
menabur benih,  memelihara, dan memanen cinta-kasih pada hati yang rusak, serta menganugerahkan 
kebahagiaan tertinggi. Krishna menyayangi dan memelihara sapi. Sementara Saudaranya Baladewa 
memiliki bajak sebagai senjata yang tak terpisahkan darinya. Bajak bukanlah senjata yang bisa 
menghancurkan; bajak adalah alat yang membantu pertanian yang dapat memberi makanan pada 
manusia. Jadi keduanya memberikan diri mereka kepada semua makhluk hidup. Pesan untukmu adalah: 
“Praktikkanlah pengetahuan yang engkau dapatkan, maka engkau akan mendapatkan hasil panen yang 
bisa meningkatkan semua makhluk.” Engkau hendaknya selalu bertanya kepada dirimu sendiri: “Apa yang 
bisa saya sumbangkan untuk kebahagiaan sesama saya?” Kembangkanlah hatimu; biarlah cinta-kasihmu 
merangkul semua orang. Jagalah harga dirimu, kembangkanlah rasa percaya diri. Krishna juga dipuja 
sebagai Gopala (Go mengacu pada makhluk hidup). Jadi, ketika engkau melayani sesama dan semua 
makhluk dengan cinta dan kasih sayang tanpa pamrih, engkau mempersembahkan pada Sri Krishna apa 
yang paling Beliau senangi dan Beliau akan melimpahkan berkat-Nya padamu. 

(Divine Discourse, Sep 7, 1985) - BABA - 

SailenteraSai eraSai eraTerangi jiwa kita dengan lentera Sai (SAI + LENTERA). Hadirkan struktur bhatin yang universal, tenang, 
damai dan bijaksana (SAILENT + ERA). Hiasi era Sai dengan cinta kasih (SAI + ERA).

“ Uang datang dan pergi
        Moralitas datang dan berkembang”

Money comes and goes,
Morality comes and grows  
         


