
	  

	  
	  

 
Every man is the embodiment of God 
Soft speech is the expression of genuine love 

“Setiap manusia merupakan perwujudan Tuhan” 
	  

	  

	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 11 Mei 2015 
	  

Ketika hujan jatuh di puncak gunung dan air bergegas turun ke berbagai sisi, tidak ada sungai yang 
terbentuk. Namun, ketika air mengalir dalam satu arah, pertama terbentuk selokan, lalu sungai kecil, 
aliran air yang deras, dan akhirnya terbentuk sungai yang meluap, dan hujan mencapai laut. Air yang 
mengalir dalam satu arah mencapai laut; air yang mengalir dalam empat arah membasahi tanah dan 
hilang. Kecenderungan mental (samskara) adalah seperti ini. Apa gunanya jika mereka ada pada 
semua tempat? Aliran suci keinginan bawaan harus mengalir penuh dan stabil pada sepanjang pikiran 
suci dan akhirnya pada saat kematian tinggal di dalam lautan besar kebahagiaan. Orang yang 
berguna, layak mencapai tujuan tersebut! Oleh karena itu mulai sekarang, gunakanlah tangan dan kaki 
untuk melakukan perbuatan baik tanpa pamrih dan pusatkan pikiranmu pada-Nya. Lantunkan nama-
Nya dari dalam hatimu dan praktikkan kewajibanmu (Swadharma) dengan ketulusan.  
 
(Prema Vahini, Ch 28) - BABA -  
	  

	  

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

Hidup selamanya dikejar oleh kematian. Namun orang-orang tidak tahan setiap mengatakan tentang 
kata ‘kematian’. Ini dianggap sebagai hal yang sial mendengar kata ini. Apapun mungkin bersifat tidak 
pasti, namun kematian adalah pasti. Adalah tidak mungkin untuk mengubah hukum ini. Betapapun 
tidak tertahankannya hal ini, setiap makhluk hidup menerima sebuah tiket kematian pada saat lahir 
dan setiap saat sedang melanjutkan semakin dekat dan semakin dekat dengan kematian. Samsara 
(hidup) melatihmu menempuh perjalanan ini untuk menuju pada tujuan itu, apakah engkau duduk 
tenang atau berbaring atau membaca atau meditasi atau bernyanyi dalam perjalanan ini. Sadarilah 
kebenaran ini dan ubahlah pikiranmu pada kecenderungan mental yang baik (samskara). Setiap orang 
harus memeriksa diri mereka sendiri secara ketat, bagian yang cacat dan berusaha untuk memperbaiki 
semuanya itu. Ketika orang-orang mengungkap dan menyadari cacat mereka sendiri, hal ini seperti 
lahir kembali. Orang-orang kemudian mulai lagi, mulai dari masa anak-anak yang baru. Ini adalah saat-
saat kebangkitan yang asli.  
 
( Prema Vahini, Ch 27) - BABA -  
 
 

Edisi : 43 (11 – 17 Mei 2015) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 13 Mei 2015 
 

Dua puluh pukulan tidak berhasil untuk memecahkan batu, namun pukulan yang ke dua puluh satu 
mampu memecahkan batu itu. Apakah ini berarti bahwa dua puluh pukulan awal adalah sia-sia? Tidak, 
keberhasilan yang akhirnya diraih adalah hasil dari kumpulan dari semua pukulan. Pikiranmu adalah 
selalu terlibat dalam sebuah perjuangan dengan dunia, baik bersifat ke dalam maupun ke luar. Tiada 
gunanya dikatakan, engkau mungkin tidak selalu berhasil. Namun dengan membenamkan dirimu 
sendiri ke dalam pekerjaan yang baik dan memenuhi pikiranmu dengan kasih Tuhan, engkau akan 
mendapatkan kebahagiaan selamanya. Ketika pikiranmu terpatri kepada Tuhan, maka engkau hanya 
akan ditarik secara otomatis pada perbuatan-perbuatan yang baik saja. Objek dari semua latihan 
spiritual adalah untuk menghancurkan pikiran dan pada suatu hari nanti, sama seperti halnya dua 
puluh satu pukulan dapat memecahkan batu itu, satu perbuatan baik akan berhasil menghancurkan 
pikiranmu. Jadi, perbuatan yang tidak baik adalah tidak ada gunanya, setiap tindakan kecil tetap 
dihitung. Tuangkan setiap saat di dalam kehidupan dengan kasih. Kemudian kecendrungan jahat tidak 
berani menghambat perjalananmu. 
 

( Prema Vahini, Ch 28)  - BABA - 
 

 

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

Ketika engkau menghadapi kesulitan dan perjuangan di dalam hidup, berpegang teguhlah pada 
Tuhan. Untuk menanamkan keberanian pada seorang bayi, maka ibunya akan membujuk anaknya 
untuk berjalan beberapa langkah dan berbalik, namun ibunya tidak akan membiarkan bayinya jatuh. 
Jika bayinya mulai berjalan terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan, maka ibunya akan bergegas 
dari belakang dan memegangnya! Tuhan juga memiliki penglihatan yang tertuju pada masing-masing 
individu (jivi). Beliau memegang tali dari layang-layang itu yaitu kemanusiaan! Kadang-kadang Beliau 
mungkin menarik tali itu, dan pada saat yang lain Beliau akan melonggarkan pegangan pada tali itu! 
Apapun yang Beliau lakukan, jadilah percaya diri dan riang, karena Beliau yang memegang tali 
hidupmu. Keyakinan yang mantap akan memenuhimu dengan intisari dari cinta kasih (prema-rasa). 
Tali adalah ikatan cinta kasih dan karunia, sedangkan setiap individu (layang-layang) adalah terikat 
kepada Tuhan. Semua darimu harus berjalan di jalan yang ada sehingga ikatan cinta kasih dan karunia 
menjadi kuat.   
 

(Prema Vahini, Ch 29) - BABA - 
 

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

Setiap makhluk hidup dimulai dengan makanan dan berhasrat secara perlahan untuk meraih puncak 
kebahagiaan spiritual. Mari gunakan seluruh usaha dan tindakanmu untuk diarahkan agar bisa meraih 
kebahagiaan spiritual. Taithiriya Upanishad dengan jelas menguraikan kebahagiaan spiritual sebagai 
dorongan untuk kelahiran, pertumbuhan, pembusukan, dan kematian. Hal ini sebagai panggilan 
bahwa semua lahir dalam kebahagiaan spiritual, hidup di dalamnya, dan akan meninggal dalam upaya 
untuk meraihnya. Akan tetapi bagaimana bisa Brahman berada dalam kebahagiaan spiritual (ananda)? 
Kitab-kitab suci menjelaskan, ‘Om ithyekaaksharam Brahman - Om, huruf yang bersifat kekal adalah 
Brahman.’ Hal ini juga dijelaskan bahwa Atma (keillahian dalam diri setiap individu) adalah Brahman 
(Tuhan). Maka dari itu ketiga sebutan yaitu Atma, Brahman, dan Om semuanya adalah bersifat sama 
dan tidak ada bedanya. Naskah suci (Brahma Sutras) mengungkapkan bahwa alam semesta luar 
dimana (Brahman) sebagai dasarnya dan alam semesta yang ada di dalam adalah sama dan tidak 
dapat dibedakan.  
 

(Sutra Vahini, Ch 2) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 16 Mei 2015 
 
Keinginan dan kesanmu yang dibawa sejak lahir (samskaras) yang membentuk dan merusakmu pada 
level individu (jivi). Samskaras adalah langkah-langkah yang membawa semua jiwa menuju pada 
tujuan. Pikiranmu membuatmu mengalami dan melangkah melalui berbagai keuntungan, kerugian, 
dan kesedihan. Hanya melalui pikiran-pikiran yang mulia dan perbuatan yang baik yang dapat 
membuatmu mencapai Tuhan. Jadi, setiap individu sepenuhnya harus terlibat dalam perbuatan yang 
baik (sath-karmas). Kebajikan adalah wujud ibadah (puja) yang paling dapat dipercaya. Ini adalah 
bentuk yang terbaik untuk mengingat Tuhan dan merupakan nyanyian kebhaktian yang paling tinggi. 
Kebajikan menyebarkan kasih yang tanpa pembedaan dan perbedaan. Ketika kewajiban seseorang 
dijalankan dengan benar dan tulus, maka itu akan menjadi pelayanan yang penuh kasih kepada 
Tuhan. Terlibatlah di dalam kegiatan yang mulia seperti itu. Bersuka cita yang tanpa putus dalam 
memikirkan Tuhan. Ini adalah jalan megah pada tujuan yang harus engkau raih.  
 
(Prema Vahini, Ch 29) - BABA -  
	  

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

Kemanakah sirnanya kualitas baik manusia yang sebenarnya? Kebenaran, toleransi, moralitas, disiplin - 
kapan engkau mau menerima semua sifat itu kembali? Bangun dan bangkit! Bangunlah kerajaan illahi 
(Rama-Rajya), gemerlapan dengan bangunan-bangunan besar kebenaran, kebajikan dan kedamaian. 
Mengingat dan belajar dari teladan para tokoh illahi dan karakteristik mereka. Padamkanlah nyala api 
kebodohan, tanpa kedamaian, ketidakadilan, dan iri hati dengan air cinta kasih, kesabaran, dan 
kebenaran. Sayangilah saudaramu. Kembangkan perasaan kebersamaan. Sapulah dengan bersih 
semua kualitas kecemburuan dan kemarahan. Semua dari engkau harus menyadari kesalahanmu 
sendiri dan memahami bahwa tidak ada gunanya mencari kesalahan orang lain. Hal ini hanyalah 
membuang-buang waktu saja; dan ini juga akan memunculkan pertengkaran. Jadi lepaskanlah semua 
sifat-sifat buruk itu. Jika engkau kehilangan kesempatan ini, kapan engkau akan pernah 
melakukannya? Jangan menyerah pada kekesalan, namun akhiri semua kegiatan masa lalumu yang 
tidak baik. Bertobatlah dengan tulus dan menapaki jalan doa kepada Tuhan dan melakukan perbuatan 
yang baik, serta kembangkan kasih persaudaraan.  
 
(Prema Vahini, Ch 34) - BABA - 
	  

	  

	  
	  

Engkau semua merupakan anggota keluarga  
yang sama, terikat oleh Agama cinta-kasih 

	  

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)	  


