
	  

	  
 

 
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, 22 Juni 2015 
	  

Sama halnya dengan badan fisik adalah rumah tempat tinggalmu, dunia ini adalah badan dari Tuhan. 
Seekor semut yang menggigit kelingking jari kakimu akan mampu menarik perhatianmu pada hal itu 
dan engkau bereaksi akan rasa sakit itu, dan berusaha untuk menyingkirkan musuh semut kecil itu. 
Engkau seharusnya sama merasakan rasa sakit, penderitaan atau suka cita atau kegembiraan, 
dimanapun itu nampak di seluruh negeri; engkau harus melakukan sebuah usaha untuk melindungi 
negeri dari para musuh, bagaimanapun terpelosoknya tempat itu dimana musuh telah menunjukkan 
dirinya disana. Bersikap baiklah dengan semua kerabatmu. Perluaslah kualitas simpatimu, layani yang 
lain yang memerlukan dengan segenap keahlian dan kemampuanmu. Jangan membuang-buang 
bakatmu untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Hormatilah orang tuamu yang memulai hidupmu 
dan melahirkanmu ke dunia ini yang memungkinkan bagimu untuk mengumpulkan pengalaman 
yang luas dan beragam, ini adalah ajaran Dharma yang pertama. Rasa terima kasih adalah mata air 
yang menghidupi rasa hormat. 
 
( Divine Discourse, 3 Feb 1964) - BABA -  
	  

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

Lihatlah burung bangau yang berjalan sangat cepat di air. Namun ketika burung bangau ini sedang 
berjalan maka ia tidak dapat menangkap ikan. Ketika burung bangau ini ingin menangkap ikan maka 
ia akan berdiri dengan tenang dan tidak bergerak sama sekali. Begitu juga, jika engkau berjalan 
dengan ketamakan, kemarahan, dan sifat negatif lainnya, maka engkau tidak akan pernah bisa 
mendapatkan kebenaran (sathya), kebajikan (dharma), dan kedamaian (shanti). Dengan berbagai jenis 
praktik spiritual yang engkau jalankan, tolong tambahkan latihan untuk mengingat nama Tuhan 
(namasmarana) tidak terputuskan. Hanya dengan demikian engkau dapat menguasai sifat asli dari 
ketamakan, kemarahan, dsb. Semua naskah suci mengajarkan hanya satu kunci pelajaran! Karena 
Tuhan adalah tujuan yang bersifat universal dan perjalanan hidup ini memiliki Tuhan sebagai tujuan 
akhirnya bagi setiap orang darimu, maka milikilah selalu pandangan Tuhan dan tundukkanlah pikiran 
yang mana membuatmu menyimpang dari jalan yang ada.  
 

( Prema Vahini Ch 56) - BABA -  
 
 

	  

Edisi : 49 (22 – 28 Juni 2015) 
 



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

Mereka yang sedang mencoba untuk membangun komunitas manusia yang berlandaskan pada 
kekayaan (dhana) adalah sedang membangun di atas pasir; mereka yang sedang mencoba 
membangun komunitas manusia di atas batu karang kebajikan (dharma) adalah yang bijak. Setiap 
orang mengkonsumsi sejumlah makanan tertentu dan bahkan banyak yang menghitung kalori yang 
dikonsumsi dan dibakar. Tolong pikirkan sebentar; sudahkan engkau pernah menghitung apa yang 
telah engkau berikan kepada masyarakat yang telah membantu hidupmu dan menikmatinya di dunia? 
Engkau harus merubah makanan menuju pada pelayanan, baik itu melayani kepentingan terbaikmu 
atau untuk kesejahteraan masyarakat. Hanya melulu untuk makan dan merawat badan jasmani saja 
adalah tidak ada gunanya, karena badan hanyalah sebuah wadah saja. Ketika percikan keillahian 
meninggalkan badan maka badan itu akan menjadi mayat. Tidak ada seorangpun yang akan 
menyimpan mayat lebih dari beberapa jam. Orang-orang akan menghindari pandangan dan bau dari 
mayat, karena mayat itu menjijikkan. Jangan pernah menjadi musuh bagimu atau menjadi beban bagi 
siapapun. 
 

(Divine Discourse, 3 Feb 1964)  - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 25 Juni 2015 
	  

 Di negara kita ada sebuah metode tertentu dalam menangkap monyet. Proses ini terdiri dari 
membawa botol besar dengan mulut botol yang kecil dan menaruh beberapa benda di dalam botol 
itu untuk menarik monyet. Seekor monyet karena rasa ingin tahunya akan memasukkan tangannya ke 
dalam botol itu dan mengambil semua benda yang ada di dalamnya. Monyet itu sudah terperangkap 
karena tidak mampu lagi menarik keluar tangannya! Monyet itu membayangkan bahwa ada seseorang 
yang ada di dalam botol itu sedang memegang tangannya. Kemudian, monyet itu akan berlari dengan 
botol itu! Tidak ada yang memegang monyet itu. Monyet itu menjebak dirinya sendiri karena 
keterikatannya. Saat ketika monyet itu melepaskan genggamannya pada benda itu maka ia dapat 
bebas. Sama halnya di dalam botol besar dunia ini dengan mulut botol kecil yaitu kesenangan 
sementara, banyak orang tergoda! Ketika mereka tersesat dan tersangkut di dalam kesenangan itu, 
mereka berpikir bahwa seseorang atau sesuatu sedang mengikat mereka. Tidak ada seorangpun yang 
bertanggung jawab atas perbudakan ini. Saat dimana engkau melepaskan kesenangan dan 
melepaskan dirimu maka engkau akan bebas!  

( Summer Showers in Brindavan 1973, Ch 12) - BABA - 
 

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

 Kelahiran sebagai manusia ini adalah akibat dari kumpulan dari perbuatan baik yang tidak terhitung 
jumlahnya, dan seharusnya tidak disia-siakan; kesempatan lahir sebagai manusia sepenuhnya harus 
dimanfaatkan. Seperti yang dinyatakan dalam Kenopanishad, “Kehidupan yang berharga sekarang 
seharusnya tidak dicampakkan begitu saja (Na Chath Iha Avedheen Mahathee Vinashtih)". Ketika ada 
banyak kesempatan untuk menyelamatkan diri, bukankah merupakan sebuah kehilangan yang besar 
jika tidak ada pemikiran yang digunakan dalam cara untuk melepaskan diri? Kathopanishad 
mendesak, "Bangkit, Terjaga! (Uttishthata! Jagratha!)." Bagi mereka yang diganggu oleh keraguan 
tentang apa yang diterima dan apa yang ditolak, mereka yang dibutakan oleh khayalan, dan mereka 
yang tidak bisa membedakan antara kegelapan dan cahaya, kematian dan keabadian – mereka 
semuanya ini harus mendekati orang-orang yang besar yang dapat menunjukkan jalan pada 
pemahaman akan kebenaran yang kekal, penerangan diri adalah dasar dari semua ciptaan. Kemudian 
keduanya baik dunia ini dan surga akan menyatu dalam cahaya yang sama! Untuk kepentingan 
kesadaran ini, engkau harus memiliki kerinduan yang mendalam, menjalankan disiplin. 
 

(Prema Vahini, Ch 57) - BABA -  
 
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 27 Juni 2015 
 
Peminat spiritual disibukkan dalam perenungan kepada Tuhan (Sarveswara-chinthana) secara tanpa 
henti seperti halnya ombak di lautan; mereka mengumpulkan kekayaan akan kesamaan dan cinta 
kasih yang sama kepada semuanya, dan pikirannya diliputi bahwa semuanya adalah milik Tuhan dan 
tidak ada yang menjadi milik mereka. Tidak seperti manusia biasanya, para peminat spiritual tidak 
akan dengan mudah membungkuk di depan kesedihan atau kehilangan, kemarahan atau kebencian 
atau keegoisan, kelaparan, rasa haus atau tidak tetap pendirian. Seseorang seharusnya menguasai 
semua hal yang baik sebanyak mungkin dan menjalani kehidupan dalam ketabahan, keberanian, suka 
cita, kedamaian, berderma dan kerendahan hati. Dengan menyadari bahwa merawat badan jasmani 
tidak sepenuhnya penting, maka seseorang harus mampu menanggung bahkan rasa lapar dan haus 
dengan sabar dan tetap menyibukkan diri secara tanpa henti dalam perenungan kepada Tuhan. 
Bertengkar pada setiap hal-hal yang sepele, kehilangan kesabaran, bersedih karena sedikit hasutan, 
menjadi marah karena penghinaan yang kecil, cemas pada rasa haus, lapar dan kehilangan tidur --- 
semuanya ini tidak pernah dapat menjadi ciri-ciri peminat spiritual. 
 
(Prema Vahini, Ch 59) - BABA -  
	  

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

Pengendalian eksternal membantu pengendalian internal dalam banyak cara. Keberhasilan dalam 
pengendalian eksternal lebih sulit daripada mencapai keberhasilan dalam mengendalikan internal! 
Sebuah pergantian roda kemudi di tangan seseorang dalam segala arah membuat roda mobil, yang 
tidak di tangan seseorang, bergerak ke arah yang sama. Roda tidak akan berubah dalam satu arah saat 
kemudi diputar di lain; ini adalah alami. Tapi kadang-kadang, ketika kemudi diputar salah satu cara, 
roda dapat menyeret cara lain, tapi ini adalah karena menyerah dari karakteristik alami. Roda internal, 
jika mereka tidak memiliki udara, yang merupakan esensi sejati, mungkin bersikap seolah-olah tidak 
ada hubungan dengan kemudi. Tapi mereka tidak bisa melampaui batas-batas kemudi; kemudi di 
tangan adalah terkait dengan roda di bawah ini. Jika tidak ada hubungan seperti itu, perjalanan 
menjadi tidak mungkin. Oleh karena itu bagi orang yang telah berjuang dengan dan menaklukkan 
kecenderungan eksternal, kecenderungan internal menjadi mudah dikendalikan.  
 
(Prema Vahini, Ch 53) - 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)	  


