
	  

	  
	  

All the actions we perform should 
contribute to purify of thoughts 

Soft speech is the expression of genuine love 
“Semua tindakan yang kita lakukan hendaknya  

memberikan kemurnian pada batin” 
	  

	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 27 April 2015 
	  

Para bijak mengatakan, tidak mungkin untuk melarikan diri dari karma. Apa yang mereka katakan itu 
benar sampai batas tertentu. Sekarang, engkau mungkin bertanya-tanya apakah ada cara untuk 
melarikan diri dari konsekuensi karma. Ya, itu adalah mungkin bagi semua orang, jika mereka 
‘mendapatkan’ berkat Tuhan. Setelah engkau layak menerima berkat Tuhan, engkau tidak akan 
terpengaruh oleh karma phala (akibat dari Karma). Oleh karena itu, berusahalah untuk mendapatkan 
berkat Tuhan. Ketika engkau mendapatkan berkat Tuhan, bahkan jika engkau harus mengalami 
konsekuensi dari karma, engkau tidak akan merasakan penderitaan. Perhatikan contoh botol dengan 
obat. Obat ini akan memiliki tanggal kedaluwarsa. Setelah tanggal kadaluwarsa, obat akan kehilangan 
potensinya. Demikian juga, berkat Tuhan akan membuat karmaphala 'kadaluwarsa', dan membatalkan 
efek dari karma. Aspek yang paling penting di sini adalah 'layak mendapatkan' Berkat-Nya. Engkau 
harus menumbuhkan kekuatan dan kemauan yang diperlukan untuk layak menerima berkat Tuhan, 
dan bebas dari belenggu karma.  
 
( Divine Discourse, July 21 2005) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 28 April 2015 
	  

Jika dunia itu nyata, harus tetap sadar bahkan selama tahap tidur nyenyak tanpa mimpi, tetapi kita 
tidak menyadari dunia saat tertidur. Oleh karena itu, dunia terlihat tidak nyata dalam mimpi. Alam 
semesta adalah refleksi dari Tuhan (Brahman). Langit mungkin tercermin dalam pot/wadah minuman 
keras tetapi tidak mencemarinya. Demikian pula, di dalam kendaraan yang disebut dengan badan, 
Atma murni dan tidak tercemar. Buah dari tindakan, baik atau buruk, patuh pada kendaraan dan tidak 
pada tempatnya bersemayam tersebut. Ketika kebijaksanaan menyingsing seperti itu, bayangan gelap 
dari tiga jenis Karma melarikan diri (tiga jenis karma tersebut adalah Sanchita - seluruh akumulasi 
Karma; pararabdha - karma yang efeknya kita jalani di masa sekarang dan Aagami - karma yang kita 
lakukan sekarang yang hasilnya akan dirasakan di masa depan). Penderitaan dan kerja keras dari dunia 
ini adalah ilusi dan sementara. Perbaiki pikiranmu dengan mantap pada fakta besar ini dan pergilah 
dengan berani di jalan praktik spiritual, praktik pengabdian. 
 
( Prema Vahini, Ch. 25) - BABA -  
 
	  

Edisi : 41 (27 April – 3 Maret 2015) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 29 April 2015 
 

Lantunkanlah Nama Tuhan hari demi hari. Hanya dengan melantunkan Nama Tuhan setiap saat akan 
melindungimu sepanjang waktu. Sama seperti udara yang meresapi semuanya, Tuhan ada dalam 
dirimu, denganmu, di sekitarmu, di bawahmu, dan di atasmu. Oleh karena itu, engkau hendaknya 
berada dalam persekutuan yang konstan dengan Tuhan. Ketika engkau mengembangkan keyakinan 
dengan Tuhan, secara alami engkau akan memiliki kesatuan. Akibatnya, tidak akan ada ruang untuk 
permusuhan. Engkau tidak perlu melakukan ritual apapun untuk mendapatkan berkat Tuhan. Cukup 
jika engkau melakukan namasmarana (melantunkan nama Tuhan) dari kedalaman hatimu. Hari 
Bhajana bina sukha shanti nahi ... (engkau tidak dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan tanpa 
menyanyikan kemuliaan nama Tuhan). Jika engkau terus-menerus melantunkan nama Tuhan 'Rama', 
tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Jangan membuang-buang kesempatan ini namun gunakan ini 
dengan sebaiknya. Ingatlah bahwa Tuhan selalu bersamamu di manapun engkau berada.  
 
( Divine Discourse, 21 July 2005)  - BABA - 
 

 

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

Ketika ayah Prahlada, Hiranyakasipu mendekatinya dan dengan raya sayang menanyakan kepada sang 
anak untuk mengulangi apa yang telah ia pelajari dari gurunya, Prahlada menjawab, "Saya belajar 
esensi rahasia semua pelajaran." Sang ayah senang dan bertanya, "Katakan hal penting yang telah 
engkau kuasai. "Prahlada mengatakan," Ayah! Beliau yang menerangi segala sesuatu, Beliau yang 
akhirnya menyerap semuanya dan menjadi Satu dengan-Nya, adalah Narayana. Dengan senantiasa 
mengingat-Nya dalam pikiran dan mengalami kebahagiaan, maka akan mendapatkan pemenuhan 
dari-Nya. "Lebih lanjut ia mengatakan, "Ayah! engkau menaklukkan seluruh dunia, tetapi engkau gagal 
menaklukkan indra-mu sendiri. Bagaimana engkau dapat menerima berkat dari Narayana? 
Keterampilan material dan pencapaian duniawi adalah palsu. Hanya pengetahuan dan pengalaman 
dari Tuhan (Brahma-vidya), yang layak untuk dicari.  
 
( Sutra Vahini, Ch 2) - BABA - 
 

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

Seorang pedagang menghitung debit dan kredit pada akhir minggu atau bulan atau tahun, dan 
menyusun neraca keuangan untuk dapat menemukan sebuah angka atau bilangan terkait dengan 
pendapatan. Demikian juga dengan bisnis kehidupan, pada akhirnya mungkin mendapatkan 
beberapa keuntungan setelah penerimaan dan pengeluaran dihitung. Pada titik kematian, jika 
seseorang merindukan untuk melayani lidah, ini membuktikan bahwa sepanjang hidup mereka lidah 
telah menjadi majikan mereka. Jadi, kecenderungan ini menjadi keinginan bawaan (samskaras) di 
dalam hidup, beberapa keinginan bawaan ini lebih kuat daripada yang lainnya dan bertahan terus 
sampai akhir. Hidup adalah seperti itu, pelajaran ini harus dipelajari dan dicerna dengan baik. Hasil 
bersih dari semua hidup ini dan kerja keras adalah apapun yang masuk ke dalam memori pada detik-
detik terakhir hidup kita. Maka dari itu, arahkanlah aliran kehidupan untuk bisa mendapatkan 
kecenderungan mental (samskara) yang ingin engkau miliki pada waktu saat-saat akhir. Aturlah 
perhatianmu pada hal ini siang dan malam. 
 
(Prema Vahini, Ch 27) - BABA -  

 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 2 Mei 2015 
 
Engkau mungkin menjalankan berbagai latihan spiritual, namun jangan pernah melupakan nama 
Tuhan walaupun hanya sesaat saja, maka engkau akan dilindungi. Jangan pernah melakukan apapun 
juga yang membuatmu jauh dari Tuhan. Engkau dapat meraih apapun dengan doa.  Engkau tidak 
perlu berdoa dengan keras-keras; adalah cukup jika engkau berdoa di dalam hati. Beberapa orang 
salah mengerti bahwa Tuhan tidak akan menyelamatkan mereka jika mereka tidak melantunkan doa 
dengan keras-keras. Tuhan bersemayam di dalam hatimu. Beliau mendengarkan semua doamu 
sepanjang waktu. Jika engkau berhasrat untuk bisa mendapatkan rahmat-Nya, engkau harus 
memusatkan pikiranmu pada-Nya secara berkesinambungan. Kesulitan duniawi datang dan pergi. 
Jangan terikat terlalu besar dan memberikan perhatian yang sangat besar kepada hal ini. Melalui doa 
engkau dapat mengatasi semua bentuk kesulitan duniawi. Hanya rahmat Tuhan yang nyata dan kekal. 
Tuhan melindungi banyak kehidupan dari pemuja-Nya dan mengurangi penderitaan mereka untuk 
menjawab doa-doa mereka. Jadi, lakukanlah berbagai usaha untuk bisa mendapatkan rahmat Tuhan.  
 
( Divine Discourse, 21 July 2005) - BABA -  
	  

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

Umat Buddha melantunkan, ‘Buddham saranam gacchami. Dharmam saranam gacchami. Sangam 
saranam gacchami’. Tiga kalimat suci ini menyatakan secara tidak langsung bahwa yang pertama, 
engkau harus menajamkan intelektual dan kapasitas untuk diskriminasi spiritual. Selanjutnya, 
kecerdasan harus digunakan untuk melayani masyrakat. Sedangkan yang ketiga, pelayanan harus 
didasarkan pada kebajikan. Jika engkau mengikuti ini, engkau akan mengalami kebahagiaan. Jangan 
pernah melukai semua makhluk hidup dalam keadaan apapun juga. Tanpa kekerasan adalah dharma 
yang tertinggi. Jangan pernah menyakiti atau mencelakai orang lain di dalam pikiran, perkataan atau 
tindakan. Engkau mungkin berpikir: “apakah semuanya itu bisa dilakukan?” Ya, bisa! Dengan 
ketetapan hati dan keteguhan hati yang tidak tergoyahkan, tidak ada di dunia ini yang tidak dapat 
diraih. Rasa takut adalah hambatan yang paling besar untuk meraih keberhasilan. Ketika engkau 
menyadari bahwa Tuhan yang sama bersemayam di dalam diri semua orang, engkau tidak akan 
pernah takut pada apapun atau siapapun. Semakin besar rasa kasih sayangmu kepada yang lainnya, 
maka semakin besar engkau bisa merasakan kebahagiaan dan suka cita. “Selalulah menolong, Jangan 
pernah menyakiti” – ini adalah intisari dari ajaran Buddha.  
 
( Divine Discourse, 21 May 2000) - BABA - 
	  

	  
	  

Apapun perbuatan baik atau tindakan spiritual yang 
engkau mungkin lakukan, jika hal tersebut tidak 

diliputi dengan cinta-kasih, maka tidak akan berarti 
	  

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


