
	  

	  
 

 
Spiritual discipline grows  

only in a field fertilised by love 
 

“Disiplin spiritual dapat tumbuh  
hanya di ladang yang dipupuk dengan cinta-kasih” 

	  

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

Egoisme adalah khayalan yang paling berbahaya yang harus diledakkan dan dihancurkan. Bahkan 
Arjuna juga memiliki egoisme! Suatu hari setelah peperangan ketika Krishna membawa kereta kembali 
ke kemah, Arjuna menginginkan agar seperti halnya semua kusir kereta maka Krishna harus turun 
terlebih dahulu! Sang majikan harus turun kemudian setelah sang kusir membukakan pintu untuknya 
bukan? Krishna menolak usulan ini dan bersikeras agar Arjuna harus turun terlebih dahulu sebelum 
Krishna turun. Pada akhirnya, Arjunapun turun terlebih dahulu dan kemudian dengan segera Krishna 
meninggalkan tempat duduknya dan menyentuh tanah, setelah itu kereta itu hangus terbakar! Kalau 
saja Krishna turun terlebih dahulu, apa yang akan terjadi? Sesungguhnya bahwa berbagai panah api 
yang memiliki kekuatan membakar kereta telah mencapai targetnya, namun oleh karena kehadiran 
Krishna maka kekuatan panah api itu tidak mampu muncul. Mengerti akan hal ini Arjuna mulai rendah 
hati; keegoisannya mendapatkan guncangan yang besar. Arjuna menyadari bahwa setiap tindakan 
dari Tuhan adalah penuh dengan makna dan arti. 
 
( Divine Discourse, 14 Jan 1964) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 16 Juni 2015 
	  

Menjelaskan karakteristik seorang bhakta, Rama berkata kepada Narada, “Siapapun dengan 
kemampuan membedakan dan tanpa keterikatan (viveka dan vairagya), dan kerendahan hati dan 
kebijaksanaan (vinaya dan vijnana) menyadari pengetahuan tentang kenyataan yang sejati, siapapun 
yang selalu tenggelam dalam merenungkan permainan-Ku (leela), siapapun yang memikirkan nama-
Ku sepanjang waktu dan dalam keadaan apapun, dan siapapun yang meneteskan air mata cinta kasih, 
kapanpun nama Tuhan terdengar dan dilantunkan — ini adalah karakteristik dari bhakta-Ku yang 
sejati.” Ketika seorang bayi sudah tumbuh berkembang menjadi orang dewasa maka sang ibu tidak 
perlu banyak memberikan perhatian akan keselamatannya. Tuhan tidak akan memberikan banyak 
perhatian kepada orang yang bijak (jnani). Karena mereka yang bijak (jnani), kekuatan mereka adalah 
sudah cukup. Maka dari itu, sampai seseorang dapat mengandalkan kekuatannya sendiri maka mereka 
harus menjadi bayi di tangan Tuhan sebagai seorang bhakta, bukan? Tidak ada seorangpun dapat 
menjadi seorang bhakta dari Tuhan yang tidak berwujud dan tertinggi (Nirguna bhaktha) tanpa 
menjadi bhakta dari Tuhan yang berwujud (Saguna bhakta).  
 

( Prema Vahini Ch 48) - BABA -  
 
 

Edisi : 48 (15 – 21 Juni 2015) 
 



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

Sri Krishna menjelma untuk menghancurkan kejahatan di beberapa individu. Namun sekarang, sifat 
jahat tidak dapat diidentifikasi pada kelompok kecil orang. Namun mereka menyebar ke setiap 
tempat. Seekor kalajengking hanya memiliki racun pada ekornya; ular kobra hanya memiliki racun 
pada taringnya; namun manusia memiliki racun pada semuanya! Mereka memiliki racun pada 
matanya, lidahnya, pikirannya, kecerdasannya, gaya jalannya, otaknya – racun ada dimana-mana. 
Engkau mungkin bertanya, “Oh! Kapan racun-racun ini akan dinetralkan dan dihancurkan?” Ketika 
Tuhan memasuki hatimu dan itulah tugas utama yang Tuhan ingin capai. Persembahkan kepada 
Tuhan ‘bunga hatimu’ (Hrudaya Pushpam), setelah membersihkannya secara menyeluruh dari debu 
dan hama (keinginan, kemarahan, iri hati, keraguan, dsb) yang telah memenuhinya. Tanpa adanya 
usaha, dapatkah akan ada kemenangan di dalam berbagai bidang? Dapatkah kamu mencapai jabatan 
yang tertinggi tanpa adanya kualifikasi yang sesuai dari kesarjanaan, bakat, pengalaman, dan 
kebijaksanaan? Jadi tekunlah dan sukses! 
 
 

( Divine Discourse, 14 Jan 1964)  - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 18 Juni 2015 
	  

 Dalam jenis bhakti seperti monyet kecil, seekor anak monyet harus mengandalkan kekuatannya 
sendiri untuk melindungi dirinya sendiri – kemanapun ibunya melompat maka anak monyet harus 
mengikatkan dirinya pada perut ibunya dan bertahan, walaupun jika ditarik terpisah! Bagitu juga 
dengan seorang bhakta harus berani menghadapi ujian dari Tuhan dan memegang nama Tuhan 
dalam segala keadaan, tanpa lelah, tanpa sedikitpun ada rasa tidak suka atau jijik, bertahan dari 
kritikan dan ejekan dari dunia dan menaklukkan perasaan malu dan kekalahan. Contoh teladan dari 
jenis pengabdian ini adalah Prahlada. Di jalan yang kedua, sama seperti dengan anak kucing yang 
menaruh semua bebannya pada sang ibu. Begitu juga, bhakta yang sepenuhnya percaya dan yakin 
kepada Tuhan dan berserah diri kepada-Nya. Induk kucing memegang anaknya dengan mulutnya dan 
membawanya pergi dengan selamat walaupun bahkan berada di mulut ibunya yang sangat sempit. 
Lakshmana adalah contoh dari jalan ini. Kedua jenis ini kadang-kadang disebut dengan mencintai 
Tuhan yang memerlukan usaha (bhakthi) dan berserah diri (prapatti). Jenis yang pertama adalah jalan 
yang lebih keras sedangkan yang kedua adalah sederhana atau jalan yang aman.  

( Prema Vahini Ch 51) - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 19 Juni 2015 
 

Tuhan bersifat meliputi semuanya (Sarvavyapi). Tuhan mencintai bhakta-Nya (Bhakta-Vatsala). Buatlah 
hatimu menjadi singgasana Tuhan. Tanah yang memiliki lapisan mika adalah berharga, namun tanah 
yang memiliki lapisan emas lebih berharga. Tanah dihargai sesuai dengan berharganya kadar logam 
yang ada pada lapisannya. Begitu juga, hati dinilai dari isinya. Jadikan Tuhan berada di hatimu; maka 
kemudian hatimu akan menjadi sangat berharga. Jika Tuhan ditempatkan di dalam hati maka engkau 
hanya akan melihat Tuhan dimanapun juga. Karena sesungguhnya semuanya adalah illahi (sarvam 
Brahmamayam). Putuskan hari ini untuk melakukan hanya perbuatan yang mulia dan luhur saja, 
berpikir yang baik dan memiliki pergaulan yang baik. Biarkan pikiranmu hidup dalam ide atau gagasan 
yang positif. Jangan menyai-nyiakan waktu sedikitpun dalam keadaan sadar untuk membual yang sia-
sia atau bergosip dan bermalas-malasan serta rekreasi yang rendahan. Sementara hidup terus 
berlanjut maka lakukan hal yang baik, bicara yang sopan dan lembut, tidak pernah menyakiti atau 
menghina yang lainnya, layani mereka yang membutuhkan dan tetap membayangkan wujud Tuhan 
di dalam mata pikiran.  
 

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



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 20 Juni 2015 
 
Deho Devalaya – Badan manusia adalah tempat suci bagi Tuhan. Engkau akan melakukan perjalanan 
setiap harinya dengan sebuah tempat suci dimana Tuhan bersemayam di dalam dirimu yang paling 
dalam. Badan fisik ini bukanlah kumpulan daging dan tulang saja. Badan adalah perantara bagi 
getaran-getaran suci (mantra) yang menyelamatkanmu ketika mantra itu dilantunkan. Badan fisik 
adalah sebuah sarana yang suci yang diperoleh setelah perjuangan dalam jangka waktu yang lama. 
Selain itu, badan juga dilengkapi dengan alasan dan emosi dan mampu digunakan untuk 
pembebasan dari penderitaan dan kejahatan. Hormatilah badan dengan; menjaganya dalam keadaan 
baik sehingga badan dapat melayani untuk tujuan yang paling tinggi. Jagalah badan dengan lebih 
teliti daripada batu bata dan campuran semen yang membangun rumah tempat tinggalmu. Selalulah 
memelihara keyakinan bahwa badan fisik adalah sarana bagi Tuhan dan bukan yang lainnya. 
Gunakanlah badan fisik untuk tujuan yang suci yang mana telah dirancang dan diberikan kepadamu. 
 
( Divine Discourse, 3rd Feb 1964) - BABA -  
	  

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

Jika seseorang sakit dan pikirannya sedang tenggelam dalam sesuatu yang lain, maka rasa makanan 
tidak akan bisa dirasakan. Begitu juga, jika hati penuh dengan kebodohan (tamas) atau suka melawan, 
maka tidak ada suka cita yang dapat dialami walaupun seseorang terlibat di dalam kegiatan 
mengingat Tuhan, melantukan lagu rohani, mengulang-ulang nama Tuhan atau meditasi. Lidah akan 
tetap terasa manis selama masih ada gula di atasnya. Sama halnya, jika pilar pelita yang disebut 
dengan bhakti terus menerus menerangi ruang hati, maka tidak akan kegelapan di dalamnya. Sesuatu 
yang terasa pahit di lidah maka akan membuat seluruh lidah terasa pahit. Sama halnya ketika 
ketamakan dan kemarahan memasuki hati, maka kegelapan akan memenuhi ruangan itu dan cahaya 
akan menghilang, dan seseorang menjadi target dari kesedihan dan kerugian yang tidak terhitung 
jumlahnya. Maka dari itu, mereka yang berusaha untuk mendapatkan kehadiran Tuhan yang suci 
harus memiliki kebiasaan yang tertentu, disiplin dan kualitas. Cara yang hidup yang biasa tidak akan 
dapat menuntun hidup pada Tuhan. Cara-cara hidup harus dimodifikasi dengan sarana disiplin 
spiritual.  
 
(Prema Vahini, Ch 56) - BABA - 
	  

	  
	  

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

dilakukan dengan cinta-kasih, maka itu semua 
tidak akan bernilai.  

	  

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)	  


