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“ Kebahagian hanya dapat dialami  dalam 
keheningan yang mendalam“

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Senin, 18 Agustus 2014

Semua orang memiliki keyakinan pada kekuatan cinta. Tetapi bagaimana cinta-kasih ini dibina dan 
dikembangkan? Pertanyaan ini mungkin timbul di benak banyak orang. Ketika orang bertanya, “Bagaimana 
kita bisa mengembangkan cinta-kasih kita kepada Tuhan?” Jawabannya adalah: “Hanya ada satu cara bila 
engkau mempraktikkan cinta-kasih, di mana engkau memiliki keyakinan, cinta-kasih itu akan tumbuh.” 
Karena engkau tidak mempraktikkan apa yang engkau anut, keyakinanmu akan melemah. Sebuah tanaman 
hanya akan tumbuh bila disiram secara teratur. Bila engkau telah menanam benih cinta-kasih, engkau 
dapat membuatnya tumbuh hanya dengan menyiraminya dengan cinta-kasih setiap hari. Pohon cinta-
kasih akan tumbuh dan menghasilkan buah cinta-kasih. Saat ini, sering kali orang-orang tidak melakukan 
tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan cinta-kasih. Bila engkau ingin mengembangkan kasih pada 
Tuhan, engkau harus terus-menerus mempraktikkan pengabdian penuh kasih kepada Tuhan. 

(Divine Discourse, Sep 2, 1991) - BABA - 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Selasa, 19  Agustus 2014

Engkau harus menyambut dengan baik musim panas dan musim dingin, karena keduanya penting dalam 
proses kehidupan. Pergantian musim menguatkan dan membuat menjadi lebih menarik. Kelahiran dan 
kematian keduanya merupakan peristiwa alam. Kita tidak bisa menemukan suatu alasan, baik untuk 
kelahiran atau kematian. Kelahiran dan kematian terjadi secara alami. Oleh karena itu kita harus belajar 
untuk menyambut pasang surut (Prakrithika) yang terjadi secara alami. Yang kedua adalah ketenangan 
hati: Kita sering mencoba untuk menyalahkan seseorang atau beberapa kejadian untuk penderitaan 
atau kehilangan yang kita alami tetapi alasan sebenarnya adalah karma kita sendiri (tindakan). Ketika 
latar belakang kejadian ini diketahui, dampaknya dapat dikurangi atau bahkan ditiadakan. Oleh karena 
itu engkau harus menyambut dengan pikiran yang sama antara pujian dan celaan, rasa hormat dan 
ejekan, laba dan rugi, dan tanggapan serta reaksi lainnya dari masyarakat di mana kita harus tumbuh dan 
berjuang. 

(Divine Discourse, Sep 7, 1985)  - BABA - 

You can experience divine bliss only 
in absolute silence
           



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Rabu, 20 Agustus 2014

Cara termudah untuk mencapai cinta-kasih Tuhan adalah dengan memuja salah satu wujud Tuhan.  Ada tiga 
jenis yang penting dalam memuja Tuhan: Satvik, Rajasik, dan Tamasik. Pemujaan dalam bentuk Tamasik, 
individu berdoa kepada Tuhan tetapi terus melakukan kekerasan, kemarahan dan kesombongan, serta 
menyebabkan penderitaan. Setiap pemujaan yang dilakukan demi nama, ketenaran, dengan keangkuhan 
dan ego disebut pemujaan Tamasik. Pemujaan Rajasik dilakukan demi untuk memenuhi kepentingan 
sendiri dan untuk mencapai kemasyuran dalam kehidupan seseorang, pengabdian dengan perasaan 
bahwa hanya menginginkan keselamatan dan kebahagiaan, bagi dirinya sendiri. Bhakta yang seperti itu 
bahkan tidak menginginkan atau berpikir tentang kesejahteraan keluarga atau masyarakat. Seorang bhakta 
yang Satvik melakukan semua tugas-tugas harian untuk menyenangkan Tuhan, dengan pasrah total dan 
mempersembahkan semua tugas yang dilakukan  hari itu sebagai pelayanan kasih kepada Tuhan. 

(My Dear Students, Vol 3, Ch 7, July 9 1989.)  - BABA - 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Kamis,  21  Agustus 2014

Priyam, Modam, dan Pramodam adalah tiga jenis kebahagiaan. Sebagai contoh, ketika engkau ingat 
dengan buah favorit-mu, engkau mengalami kebahagiaan. Ketika engkau melihat buah tersebut di pasar, 
engkau merasakan sukacita yang lebih besar! (Modam). Akhirnya, ketika engkau mendapatkan buah 
tersebut dan menikmati buah tersebut, hal tersebut memberikan sukacita terbesar! (Pramodam). Dengan 
demikian, priyam adalah kenikmatan atau kebahagiaan yang timbul karena rasa cinta yang engkau miliki 
pada hal tertentu, orang, atau benda. Modam adalah kebahagiaan yang engkau alami ketika engkau 
bersinggungan dengan hal-hal yang engkau suka. Pramodam adalah ekstasi/kebahagiaan yang luar 
biasa, kebahagiaan sejati yang engkau alami ketika engkau benar-benar menikmati objek sesuai dengan 
keinginanmu. Demikian pula, dengan getaran yang engkau alami dengan mengetahui kekuatan Tuhan - 
manifestasi dari ketuhanan-Nya dan kasih-Nya dari kitab suci dan epos disebut dengan priyam. Bila engkau 
mempraktikkan apa yang engkau dengar, engkau memperoleh kebahagiaan Modam. Engkau mengalami 
Pramodam, sukacita dan kebahagiaan abadi, ketika engkau menyatu dengan Tuhan.

(My Dear Students,  Vol 2, Ch 16, July 23, 1989.)  - BABA -  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Jumat, 22  Agustus 2014

Seorang bhakta tanpa kemampuan observasi dan diskriminasi gagal untuk mengetahui apa yang nyata 
dan tidak nyata. Mereka menyebabkan penderitaan kepada orang lain, meskipun mereka tidak mempunyai 
niat untuk menyusahkan orang lain, karena mereka tidak memiliki kemampuan pemahaman. Orang-orang 
seperti itu dan banyak yang lainnya mengajarkan tentang pengabdian melampaui atribut. Siapa pun 
yang tidak memiliki sifat membantu orang lain, dan tidak memiliki belas kasih dan rasa kasihan dikatakan 
memiliki pengabdian yang buruk. Beberapa orang lain kehilangan hubungan dengan orang-orang yang 
dekat dengan mereka, berpikir bahwa obyek yang mereka sayangi berada jauh dari mereka. Bhakta yang 
seperti itu dapat disebut dengan mempraktikkan pengabdian dengan rasa benci. Tinggalkanlah semua 
praktik-praktik seperti ini. Aspiran/pencari spiritual yang sejati adalah mereka yang memiliki cinta-kasih, 
kasih sayang, dan perhatian bagi semuanya, termasuk mereka yang kurang beruntung dari diri mereka 
sendiri. Mereka bekerja dengan mereka dan membantu mereka dengan cara yang sesuai dengan statusnya. 
Cinta-kasih adalah primordial/yang pertama dalam pengabdian. 

(My Dear Students, Vol 3, Ch 7, July 9 1989.) - BABA - 
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 23  Agustus 2014

Sebuah sarung pedang adalah selubung bagi pedang. Beras dilapisi dengan sekam/kulit ari. Biji asam 
dilapisi dengan daging buah asam, dan pada akhirnya dilapisi dengan kulit terluar. Jadi ketika satu hal 
menyembunyikan hal lain dan identitasnya, hal itu disebut sebagai pelindung/selubung. Badan manusia 
terdiri dari lima lapisan - Lapisan Annamaya (makanan) Kosha menutupi Pranamaya (hidup) Kosha. Lapisan 
Pranamaya menutupi Manomaya (pikiran) Kosha, yang pada akhirnya menutupi Vijnanamaya (intelek) 
Kosha. Anandamaya (Kebahagiaan) Kosha adalah kernel/inti yang tersembunyi dalam Vijnanamaya 
Kosha, dimana jiwa berada. Dengan demikian Divine Soul dilindungi dengan aman dalam setiap makhluk 
tanpa kecuali. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencari jiwa 
yang ada dalam diri mereka. Tetapi kemudian kita harus merasakan dorongan untuk mencapai itu dan 
mengarahkan kegiatan mereka ke arah itu. Dengan kelahiran, secara otomatis, dorongan untuk mencapai 
dan mengalami status atma telah diberikan bagi semua orang.

(My Dear Students, Vol 2, Ch 16, July 23, 1989) - BABA -  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 24  Agustus 2014

Kelima unsur ada dalam wujud manusia. Dari Elemen Space/Angkasa, melahirkan emosi, prasangka, 
kekhawatiran, rasa malu, dan sejenisnya. Unsur Udara dalam tubuh menyebabkan refleks dan gerakan 
seperti berjalan, pernapasan, dll. Rasa lapar, haus, mengantuk, dan ketakutan merupakan aspek dari Api. 
Darah, lendir, dan air liur berasal dari Elemen Air. Akhirnya kulit, otot, pembuluh darah, tulang, dan kuku 
merupakan aspek yang mewakili Elemen Bumi. Ketika engkau menginternalisasi kebenaran ini, siapa 
saja bisa berargumen, “Ini milikku, itu milikku”, “Aku lebih tinggi, engkau  lebih rendah” dan seterusnya. 
Siapapun yang berbicara demikian adalah orang yang berpikiran rendah, tidak dapat menghargai dan 
melihat kenyataan. Kalau saja mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam, mereka dapat memahami 
kebenaran dalam penciptaan. Jangan terhambat oleh waktu atau keadaan yang berlaku, itu sama dengan 
menjalani kehidupan yang sempit. Kembangkanlah jalan hidup yang luas dan dengan hati-hati menapaki 
jalan itu, yang selalu baru, suci dan abadi. 

(My Dear Students, Vol 2, Ch 16, July 23, 1989) - BABA - 

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

Yang terpenting bukanlah 
standar kehidupan, melainkan 
bagaimana cara kita menjalani 
kehidupan...       
     


