
	  

	  
	  

	  

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, 20 April 2015 
	  

Cinta-kasihmu pada Tuhan hendaknya mantap dan tidak berubah, tidak terpengaruh oleh cobaan dan 
kesengsaraan dan perubahan hidup. Pandawa adalah contoh tertinggi cinta-kasih yang tak 
tergoyahkan untuk Sri Krishna. Ketika Dropadi sedang dipermalukan oleh Duryodhana di aula 
pertemuan, ketika Abimanyu diserang dan dibunuh oleh Korawa, ketika Ashwathama membantai 
Upa-Pandawa (anak-anak Pandawa), atau ketika mereka melakukan upacara mulia Rajasuya 
pengorbanan di puncak kekuasaan mereka, atau ketika mereka berada di pengasingan di hutan, tanpa 
mengalah pada kesulitan dan masalah yang menerpa mereka, mereka berpegang teguh pada nama 
Sri Krishna, dengan keyakinan yang mantap kepada-Nya. Mereka hanya mengandalkan cinta-kasih Sri 
Krishna. Kesulitan dan masalah dapat diibaratkan dengan awan yang datang dan pergi. Apakah 
engkau mengingat semua kawan-kawan dan kerabat dari kehidupan sebelumnya? Satu-satunya 
hubungan yang tetap tidak berubah adalah satu dengan Tuhan. Lekatkanlah dirimu kepada-Nya.  
 
( Divine Discourse, 9 Oct 1989) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 21 April 2015 
	  

Para gopi tidak menyibukkan diri mereka dengan pertanyaan apakah Tuhan itu tanpa atribut atau 
penuh atribut. Mereka lebih memilih untuk memuja Tuhan dalam wujud Sri Krishna dan mereka 
menginginkan wujud mereka menyatu dengan Tuhan. "Oleh karena itu, kita seharusnya menjadi tidak 
berwujud," demikian yang mereka katakan. Hanya ketika kita lupa wujud kita maka kita dapat 
menyatu dengan Yang Tidak Berwujud. Tuhan tidak bisa dialami melalui Dhyana (meditasi) atau Japa 
(mengulang-ulang Nama Tuhan); ini adalah ilusi. Praktik-praktik ini bisa memberikan ketenangan 
pikiran sesaat. Untuk mengalami sukacita secara permanen, kembangkanlah sifat Ilahi-mu. Untuk ini, 
lingkungan-mu harus menyenangkan dan memiliki getaran murni Tuhan. Tidak perlu untuk pergi ke 
hutan untuk berkonsentrasi pada Sang Atma yang bersemayam di dalam hatimu. Kunci untuk 
kedamaian batin ada di dalam dirimu dan bukan di luar dirimu. Dalam suasana kehadiran ilahi yang 
suci, engkau dapat meningkatkan pencarian-mu untuk kedamaian yang lebih efektif.  

 
( Divine Discourse, 14 Aug 1990) - BABA -  
 

Edisi : 40 (20 – 26 April 2015) 
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 22 April 2015 
 

Banyak orang menyebut dirinya sebagai bhakta, namun pernyataan ini tidak berarti apa-apa pada diri 
sendiri. Ketika engkau menulis surat, kecuali jika surat itu di balas oleh penerima, engkau tidak bisa 
memastikan di mana suratmu tersebut tersangkut. Demikian juga, apakah seseorang itu termasuk 
bhakta atau tidak, hendaknya dinyatakan hanya oleh Tuhan sendiri. Arjuna tidak mengatakan kepada 
Sri Krishna: "Saya adalah bhakta-mu." Demikian juga, Sri Krishna tidak menyatakan: "Arjuna, engkau 
bhakta-Ku." Mengapa Sri Krishna memilih untuk mengatakan: "Engkau adalah teman-Ku dan juga 
bhakta-Ku", daripada memanggil Arjuna sebagai 'teman' atau ‘bhakta?’ Ada makna spiritual yang 
mendalam dalam pernyataan ini, yang akan menjadi jelas hanya ketika engkau mempraktikkan 
kehidupan spiritual. Jika Sri Krishna mengatakan kepada Arjuna, "Engkau adalah teman-Ku", ego 
Arjuna akan meningkat dan ia akan mengambil kebebasan yang tidak semestinya dengan Sri Krishna. 
Jika Dia mengatakan, "Engkau adalah bhakta-Ku," Arjuna akan menjadi sangat tunduk. Oleh karena itu 
Krishna menyatakan, "Arjuna, engkau adalah bhakta dan teman-Ku." 
 
(Divine Discourse, Thrayee, July 1988)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 23 April 2015 
	  

Bagi penyakit universal siklus kelahiran dan kematian (bhava-roga), mendengarkan wacana spiritual 
(sravana) dan menyanyikan Nama Tuhan (kirtana) adalah resep yang diperintahkan. Nama Tuhan, 
Veda, dan Purana juga harus dibaca dan didengarkan. Lakukanlah semuanya ini, jika engkau tidak 
membangkitkan kesadaran batin-mu sendiri (Antahkarana), engkau akan jatuh dalam kehancuran. 
Oleh karena itu, untuk mencapai Rahmat Tuhan, perasaan 'ke-aku-an' (ahamkara), yang membuatmu 
mengatakan, "Aku pelakunya", harus dikeluarkan dari hatimu. Semua orang, baik yang terpelajar atau 
buta huruf, harus merasakan dorongan yang sangat kuat untuk mengenal Tuhan. Tuhan memiliki 
kasih sayang yang sama terhadap semua anak-Nya, seperti halnya menerangi adalah merupakan sifat 
cahaya. Demikian juga, dengan mengucapkan nama Tuhan, seseorang dapat maju dalam menyadari 
Tuhan, yang lainnya mungkin melakukan perbuatan yang buruk! Hal ini tergantung pada 
penggunaanmu akan cahaya tersebut. Engkau hendaknya selalu mengulang-ulang Nama Tuhan 
tanpa cela, selalu dan selamanya.  
 
(Prema Vahini, Ch 21) - BABA - 
 

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

Tuhan ada di mana-mana dan di dalam dirimu. Syarat utama untuk menemukan-Nya dalam dirimu 
adalah memiliki kasih yang murni dan tanpa pamrih. Lantunkanlah Nama-Nya dengan cinta-kasih. 
Semua makhluk hidup terikat oleh karma di dunia ini. Tuhan mengasihi manusia. Oleh karena itu 
Avatar datang dalam wujud manusia. Engkau dapat mengalami visinya dengan menjalankan 
kewajibanmu (Karma marga), sebagaimana dinyatakan dalam Bhagavad Gita. Tuhan dipuja dalam 
wujud patung atau gambar. Engkau harus mengalami Tuhan dalam wujud alami-Nya, dengan cara 
alami. Semua ornamen yang diberikan para bhakta, sesungguhnya tidak untuk menyenangkan Tuhan. 
Ini mungkin menyenangkan hati bhakta yang lain, tetapi hati Tuhan tidak bergerak seperti demikian. 
Hanya melalui cinta-kasih hati Tuhan bergerak dan melunak. Setiap bhakta memiliki kekuatan itu. 
Daripada beralih ke sanjungan berlebihan dari Tuhan atau mencari nikmat kecil dari Tuhan, engkau 
hendaknya hanya merindukan Tuhan saja maka engkau akan mendapatkan segalanya. Berusahalah 
untuk membuat Tuhan sebagai temanmu yang akrab.  
 
( Divine Discourse, 9 Oct 1989.) - BABA -  
 
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 25 April 2015 
 
 
Banyak orang memfitnah gambar Tuhan, tetapi dasar sebenarnya kemampuan seseorang untuk 
melihat makrokosmos dalam mikrokosmos. Nilai dari gambar Tuhan memberi kesaksian dengan 
pengalaman; tidak tergantung pada kemampuan imajinatif seseorang. Apa yang ditemukan dalam 
wujud Tuhan (Virat-swarupa) juga ditemukan berkurang dalam wujud gambar (Swarupa). Gambar 
memberikan tujuan yang sama sebagai metafora dan kiasan dalam puisi. Mereka menggambarkan, 
memperkuat, dan mengklarifikasi. Suka cita datang tidak melalui wujud sesuatu tetapi melalui 
hubungan yang mantap. Tidak sembarang anaknya tetapi anaknya membuat ibu bahagia. Jadi tiap 
orang dan segalanya! Dengan masing-masing dan segala sesuatu di alam semesta, jika seseorang 
menetapkan kekerabatan pada cinta-kasih  Tuhan (Iswara prema), maka sukacita yang kuat benar-
benar dapat dialami! Hanya mereka yang telah merasakannya bisa memahaminya. 
 
( Prema Vahini, Ch. 20) - BABA - 
	  

	  

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

Orang-orang menyerah pada delusi dan menjadi satu dengan kegelapan yang disebabkan oleh nilai-
nilai palsu dan kemelekatan pada yang tidak nyata, 'aku' dan 'milikku'. Tetapi Kitab Suci (Shastra) 
adalah seperti seorang ibu; dia tidak pernah menyerah. Dia tetap bertahan dan mengejar; dia 
mengingatkan engkau tentang tujuanmu sehingga engkau akan aman. Kitab suci hendaknya 
dianggap sebagai penyebab kesadaran yang tidak dapat dimengerti, tidak terukur, dan tak terkatakan 
yaitu Brahman. Kitab suci tak terhitung jumlahnya, dan seumur hidup terlalu singkat. Para aspiran 
(peminat spiritual) banyak; kesangsian dan keragu-raguan banyak; ketabahan sangat sedikit. 
Akibatnya, tidak seorang pun menyatakan menguasai kitab suci. Tetapi engkau tidak perlu meminum 
seluruh air laut untuk mengetahui rasanya; satu tetes sudah cukup. Demikian pula, tidak mungkin 
untuk memahami semua isi kitab suci. Tetapi sudah cukup untuk memahami pelajaran penting yang 
diajarkan dan mempraktikkannya. Pelajarannya adalah: mengingat Tuhan secara terus-menerus.  
 
(Sutra Vahini Ch. 2) - BABA - 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sama halnya dengan udara atau air yang mengambil 
bentuk sesuai dengan wadahnya, Tuhan mengambil 

wujud sesuai dengan wujud yang di puja bhakta-Nya. 
Semua wujud adalah milik-Nya 

	  


