
	  

	  
 

 
Pursuit of material pleasures will be like 
nectar at first, but like poison at the end 

 

“Mengejar kesenangan material, pada awalnya akan seperti 
nectar, namun pada akhirnya seperti racun” 

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 8 Juni 2015 
	  

Kecenderungan keinginan (vasanas) tidak akan hilang selama hati seseorang masih penuh dengan 
ilusi egoisme, walaupun seseorang tenggelam dalam banyak latihan spiritual untuk memurnikan hati. 
Orang-orang yang seperti itu, jika mereka ingin melepaskan perasaan tentang “aku” dan “milikku” 
harus memuja Tuhan. Seseorang yang hatinya dikuasai oleh enam jenis nafsu atau keinginan hanya 
memiliki ego sebagai penuntunnya! Mereka yang memiliki ego sebagai penuntunnya maka mereka 
lebih buruk daripada orang dungu sekalipun mereka dipanggil dengan nama-nama yang hebat 
seperti cendekiawan, peminat spiritual, atau yang melepaskan kehidupan duniawi. Orang-orang 
mengalami suka cita dan penderitaan melalui telinga. Maka dari itu hindari panah tajam berupa kata-
kata yang kasar dan seseorang harus menggunakan kata-kata yang manis, menyenangkan dan lembut 
– dan dengan kelembutan ditambahkan dengan rasa manis kebenaran. Menggunakan kata-kata yang 
lembut dengan menambahkan kepalsuan hanya memperjelas jalan untuk penderitaan yang lebih 
besar. Seseorang yang telah menjadi peminat spiritual harus menggunakan kata-kata yang sangat 
lembut, benar, dan menyenangkan. Orang yang seperti itu dapat dikenali dari sifat-sifat baik mereka.  
 
(Prema Vahini, Ch 43) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 9 Juni 2015 
	  

Sang guru datang tidak untuk menyelamatkan satu orang baik dari khayalan, namun menyelamatkan 
seluruh umat manusia. Beliau mengambil wujud yang dapat dicintai oleh manusia, menghargai dan 
menghormatinya. Beliau memberikan suka cita dan keberanian dengan berbicara menggunakan 
bahasamu. Satu-satunya cacat cela yang ada diantara pikiranmu dan sang guru adalah khayalan. 
Khayalan atau ilusi adalah seperti seekor anjing galak yang tidak akan mengijinkan siapapun untuk 
mendekati tuannya. Engkau dapat menanggulangi masalah ini dengan memanggil dengan keras 
tuannya sehingga tuannya akan datang dan menemanimu masuk ke dalam rumahnya. Itulah 
dikatakan bahwa engkau harus dapat memenangkan rahmat Tuhan untuk bisa mendapatkan 
kedekatan dengan-Nya (saameepyam). Khayalan atau ilusi adalah hewan peliharaan Tuhan, jadi 
hewan itu tidak akan menyakitimu jika Tuhan menyuruhnya untuk berhenti. Jadi, sama halnya ketika 
engkau memberikan tukang emas sebuah perhiasan yang patah atau rusak dan menerima perhiasan 
yang bagus kembali, percayakan pikiranmu kepada Tuhan. Pikiran pastinya memerlukan perbaikan 
dan jika tidak selesai  dibentuk ulang kembali.  
 

( Divine Discourse Jan 1, 1964) - BABA -  
 
 

Edisi : 47 (8 – 14 Juni 2015) 
 



 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 10 Juni 2015 
 

Dengan membawa seikat kayu cendana, dapatkah seekor keledai menjadi seekor gajah? Keledai akan 
merasakan ada yang beda dalam berat namun tidak dengan aromanya! Sebaliknya, seekor gajah tidak 
memperdulikan suatu berat benda tetapi menghirup bau wangi aroma. Begitu juga dengan peminat 
spiritual atau pemuja Tuhan (bhakta)  hanya akan mengambil kebenaran yang murni, intisari yang 
murni dari perbuatan baik, dan kebaikan dari kitab suci. Sebaliknya, seseorang yang berdebat untuk 
kepentingan kesarjanaan semata, belajar dan perdebatan hanya akan mengetahui takaran logika dan 
kehilangan aroma dari kebenaran! Cinta kasih (prema) adalah sarana yang paling efektif untuk secara 
tanpa henti mengingat Tuhan. Untuk menjaga agar sarana itu tetap aman dan kuat maka memerlukan 
kekuatan dari kemampuan membedakan (Viveka). Banyak orang yang ada di dunia ini memanfaatkan 
pengetahuan mereka yang luas dalam perdebatan untuk membuktikan kehebatan mereka; ini adalah 
kesalahan yang besar. Jika mereka adalah terpelajar, mereka akan diam untuk mengalami inti dari 
keillahian yang suci. 
 
 

(Prema Vahini, Ch 44)  - BABA - 
 

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

 Engkau sesungguhnya harus melangkah maju menuju pada kekuatan (balam); engkau seharusnya 
tidak melakukan ketidakbenaran, kejahatan, kebusukan – yang mana semuanya itu adalah sifat dasar 
yang menentukan sifat pengecut dan kelemahan (Balaheenam). Kelemahan lahir dari menerima 
dengan benar tentang gambaran dirimu yang rendah daripada gambaran dirimu yang sesungguhnya. 
Engkau percaya bahwa engkau adalah sekam, namun dirimu yang sebenarnya adalah bijinya. Ini 
adalah sebuah fakta kunci. Semua latihan spiritualmu harus diarahkan untuk menghilangkan semua 
sekam yang ada dan mengungkapkan biji yang ada di dalamnya. Semasih engkau mengatakan, “saya 
adalah”, maka ada ikatan untuk rasa takut, namun sekali engkau berkata dan merasakan, “Aham 
Brahmasmi” (aku adalah Tuhan), engkau akan mendapatkan kekuatan yang tidak terbatas. Pengaruh 
dari Tuhan adalah bersifat kuat dan halus ketika engkau merenungkan-Nya, semua jejak dari 
kebencian dan ketamakan akan sirna dari pikiranmu. Cinta kasih yang murni dari para pengembala 
sapi (Gopi) yang mereka miliki untuk Krishna adalah contoh yang sungguh luar biasa. Ini adalah 
karakteristik dari inkarnasi Tuhan sepanjang waktu.  

( Divine Discourse, 14 Jan 1964.) - BABA - 
 

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

Manusia adalah penuh dengan cinta kasih. Hati mereka sumber mata air dari kemurahan hati. Mereka 
dikaruniai dengan kemampuan bicara yang benar. Kedamaian adalah ciri dan karakterisitik dari pikiran 
manusia dan merupakan sifat bawaannya. Tidak diperlukan lagi untuk pergi kemanapun mencari 
kedamaian. Sama halnya dengan emas dan perak yang tersembunyi di bawah tanah, dan permata 
serta karang yang tersembunyi di bawah laut. Kedamaian dan suka cita bersembunyi di balik kegiatan 
pikiran. Keinginan untuk mendapatkan harta karun yang tersembunyi ini maka seseorang harus 
menyelam dan mengarahkan semua aktifitas mentalnya ke dalam diri dan ia akan penuh dengan cinta 
kasih. Hanya ketika seseorang memenuhi dirinya dengan cinta kasih dan hidup dalam pelita cinta 
kasih, layak di sebut sebagai manusia. Bagi mereka yang sama sekali tidak memiliki cinta kasih adalah 
raksasa, monster, dan bukan manusia. Kualitas suci dari cinta kasih tidak akan goyah dalam 
kehadirannya; cinta kasih akan selalu ada tanpa adanya perubahan. Cinta kasih adalah satu dan tidak 
terpisahkan. Bagi mereka yang penuh dengan cinta kasih adalah mereka yang tidak bisa memiliki rasa 
dengki, egois, tidak adil, salah, dan jahat.  
 

( Prema Vahini, Ch 47) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 13 Juni 2015 
 
Jika engkau memakai kaca mata berwarna biru maka engkau hanya akan melihat warna biru 
walaupun alam gemerlapan dengan banyak warna. Jika engkau melihat dunia dengan penuh 
perbedaan itu disebabkan karena kesalahan yang ada di dalam dirimu. Jika semuanya kelihatan 
sebagai satu cinta kasih maka itu juga karena cinta kasih yang ada di dalam dirimu. Perasaan yang ada 
di dalam adalah akar penyebabnya. Ketika engkau memiliki kesalahan di dalam dirimu maka dunia 
akan kelihatan salah. Ketika tidak ada pengetahuan tentang salah di dalam dirimu maka tidak akan 
ada kesalahan yang dapat kamu temukan walaupun engkau mencarinya karena engkau tidak 
mengetahui yang mana yang salah. Sekarang pertanyaannya muncul apakah Tuhan sendiri memiliki 
kesalahan karena Beliau juga mencari kesalahan. Tidak, Tuhan hanya mencari kebaikan saja. Tuhan 
tidak akan memeriksa kekayaan, keluarga, kasta, atau jenis kelamin. Beliau hanya melihat kebenaran 
saja (sadbhava). Beliau menganggap bahwa mereka yang dikaruniai dengan kebenaran akan layak 
untuk rahmat-Nya baik siapapun dan apapun mereka. Maka dari itu, kembangkanlah kebaikan. Hidup 
dan berbuatlah dalam suka cita dan cinta kasih. Dua hal ini adalah cukup; dengan keduanya ini maka 
keselamatan akan pasti bisa diraih. 
 
(Prema Vahini, Ch 47) - BABA -  
	  

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

Mereka yang berbhakti kepada Tuhan adalah penuh cinta kasih; mereka selalu berdiri di samping 
kebajikan (dharma); selalu berbicara benar; hati mereka meleleh dengan kemurahan hati; sama sekali 
tanpa kesalahan; menjauhi dosa; sifat mereka beralasan; akan meninggalkan segalanya dengan 
senang hati; makan dengan tidak berlebihan; terlibat di dalam melakukan kebaikan untuk yang 
lainnya; tidak memiliki sifat mementingkan diri sendiri; dan tidak cemas dengan keraguan. Mereka 
tidak akan mendengarkan pujian yang berlebihan namun mau mendengarkan pujian bagi kebaikan 
orang lain. Mereka memiliki karakter yang indah, kuat, dan suci. Peminat spiritual sejati akan berusaha 
untuk bisa memperoleh kualitas diatas dan memiliki karakter yang baik. Siapapun yang mengulang-
ulang nama Tuhan (japa), penebusan dosa (tapa), dan janji suci (vrata), memiliki pengendalian diri 
(samyama) dan disiplin (niyama), memiliki keyakinan, kesabaran, persahabatan, kebaikan, dan suka 
cita serta cinta kasih yang tidak tercampur (prema) kepada Tuhan —  orang ini adalah yang paling Aku 
sayangi. 
 
(Prema Vahini, Ch 48) - BABA - 
	  

	  
	  

Keinginan menghancurkan bhakti, kemarahan 
menghancurkan kebijaksanaan, ketamakan 

menghancurkan kerja – oleh karena itu sifat-sifat 
buruk ini harus dikorbankan 

	  

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)	  


