
	  

	  
 

Share your joy, your wealth & your 
knowledge with others less fortunate. That 
is the surest means of winning divine grace 

 

“Bagilah suka citamu, kekayaanmu, dan pengetahuanmu 
dengan mereka yang kurang beruntung. Ini adalah cara 

yang pastinya bisa mendapatkan rahmat Tuhan” 
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 29 Juni 2015 
	  

Perwujudan kasih! Dimana ada enam kualitas dari semangat, keteguhan hati, keberanian, kecerdasan, 
kemampuan, dan kepahlawanan maka akan ada bantuan dari Tuhan. Dalam berbagai bidang 
kegiatan, pada saat kapanpun juga, keberhasilan dapat dijamin pada orang yang dianugerahi dengan 
enam kualitas yang berharga ini. Keenam kualitas ini akan membantumu dalam menghadapi berbagai 
jenis kesulitan dari waktu ke waktu dan memberikan sumbangsih pada seluruh kesejahteraanmu. 
Seperti halnya pelajar yang harus lulus dalam berbagai tes dan ujian, keenam kualitas ini adalah pokok 
persoalan yang juga diuji. Ujian itu adalah merupakan batu loncatan bagimu untuk meraih 
pencapaian yang lebih tinggi. Ujian ini hadir dalam bentuk kehilangan, kesulitan, rasa sakit, 
penderitaan, dan fitnah. Namun sangat disayangkan, banyak pelajar dan orang dewasa sama-sama 
kurang adanya kepercayaan diri dan menjadi mangsa dari tanpa kedamaian karena keterlibatan 
mereka dalam kesenangan sensual. Pemuda, pelajar, dan setiap orang harus mengembangkan 
kepercayaan diri. Sejatinya, kepercayaan diri harusnya menjadi nafas hidup bagi setiap orang. 
Kembangkanlah kepercayaan diri dan mulailah perjalanan hidup dengan keyakinan pada Tuhan. 
 
(Divine Discourse, 23 Jan 1997) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 30 Juni 2015 
	  

Membuang dan menyia-nyiakan jalan dan kehidupan seseorang adalah sebuah penghinaan bagi 
setiap spesies! Bukannya terus diperbudak oleh yang bersifat sementara dan salah, dan menyia-
nyiakan waktu yang sangat berharga dalam pengejaran akan hal ini, pergunakan setiap menit 
waktumu untuk mengungkapkan kebenaran dan memusatkan pikiran pada yang bersifat kekal yaitu 
Tuhan. Pengabdian yang seperti ini adalah fungsi yang sesungguhnya dari jiwa. Sebaliknya, 
menghabiskan waktu dalam nafsu yang menyesatkan adalah tarikan dari dunia. Seseorang seharusnya 
tidak jatuh menjadi korban daya tarik yang beracun dari kemegahan duniawi atau tipu muslihat dari 
kecantikan yang menggairahkan. Suatu hari, semua wujud yang mempesonakan ini akan hancur 
seperti sebuah cerita yang terbentang dalam sebuah mimpi! Ciri dari peminat spiritual adalah 
pencapaian pada kebenaran, dan bukan mencari yang tidak nyata dalam dunia yang fana ini. Dunia 
yang palsu ini, tidak ada hidup yang sebenarnya (sathya-achara), hanya ada kepalsuan (mithya-
achara). Hidup yang benar berkaitan dengan menyadari Tuhan. Hal ini harus dimiliki dalam pikiran 
oleh setiap orang dan setiap saat di dalam kehidupan mereka.  
 

( Prema Vahini Ch 58) - BABA -  
 

Edisi : 50 (29 Juni – 5 Juli 2015) 
 



 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 1 Juli 2015 
 

Peminat spiritual seharusnya mencatat perbedaan antara tingkah laku orang yang biasa (sahaja) dan 
orang yang berminta dalam spirtual. Beras yang belum dimasak dengan beras yang sudah dimasak – 
dapatkah keduanya ini sama?  Kekerasan dari beras yang belum dimasak sudah hilang ketika sudah 
dimasak. Beras yang sudah dimasak akan menjadi lembut, tidak berbahaya dan manis. Sedangkan 
beras yang belum dimasak adalah keras, congkak, dan penuh dengan khayalan. Demikian pula kedua 
jenis individu adalah jiwa dan manusia, tidak diragukan lagi namun bagi mereka yang tenggelam 
dalam duniawi atau khayalan berbasis pada keberagaman (avidya-maya) adalah ‘orang biasa’, 
sedangkan mereka yang tenggelam dalam batiniah atau khayalan berbasis pada pengetahuan (vidya-
maya) adalah ‘peminat spiritual’. Walaupun Tuhan bersemayam di dalam setiap hati, praktik spiritual 
adalah perlu sehingga mereka dapat menemukan-Nya untuk diri merek sendiri, bukan? Adalah tidak 
mungkin bagi kita untuk bisa melihat wajah kita sendiri! Kita perlu sebuah cermin! Begitu juga dengan 
sebuah jalan yang paling mendasar yaitu praktik spiritual adalah diperlukan.  
 
(Prema Vahini, Ch 59)  - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 2 Juli 2015 
	  

Engkau datang ke Puttaparthi untuk menguatkan hubunganmu dengan Tuhan. Peganglah hal ini 
dengan kuat. Jalankan dalam kehidupanmu sehari-hari setidaknya satu hal yang engkau pelajari di 
sini. Adalah tidak cukup hanya melantunkan Nama Tuhan. Tuhan harus ditempatkan di dalam hati. 
Buatlah agar kesadaranmu menjadi penuntun dan pembimbingmu. Hal ini akan menjadikanmu 
bhakta yang sejati. Semua perlengkapan luar tidak akan dapat menolongmu. Ada empat motto yang 
seharusnya diikuti oleh semua bhakta: (1) Hindari pergaulan yang tidak baik (2) Sambutlah pergaulan 
dengan orang-orang yang baik (3) Ingatlah selalu yang bersifat sementara dan kekal, dan (4) Secara 
terus menerus libatkan dirimu dalam perbuatan yang bermanfaat. Melalui keempat motto di atas, 
maka engkau akan menjadi baik. Ingatlah, intisari dari semua naskah suci: ‘Selalu menolong; jangan 
pernah menyakiti’. Jika aturan yang mendasar ini bisa diikuti, semua Negara akan bahagia dan penuh 
kedamaian. Seperti India, setiap Negara adalah bagian dari rumah besar planet bumi. Ketika kita 
memiliki pandangan yang luas seperti ini, maka kemanusiaan akan ada dalam satu semangat.  

(Divine Discourse, 23 Nov 1997) - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 3 Juli 2015 
 

Di dunia ini, tidak ada jalan penebusan dosa yang lebih tinggi daripada ketabahan, tidak ada 
kebahagiaan yang lebih besar daripada rasa syukur, tidak ada perbuatan baik yang lebuh suci 
daripada kemurahan hati, dan tidak ada senjata yang lebih efektif daripada kesabaran. Para bhakta 
seharusnya menganggap bahwa badan fisik adalah sebagai ladang dan perbuatan baik sebagai 
benihnya. Kemudian dengan bantuan hati sebagai petaninya, untuk meningkatkan nama Tuhan 
sebagai hasil panen - Tuhan itu sendiri. Sama halnya dengan krim yang ada di dalam susu dan api 
yang di dalam bahan bakar, Tuhan ada di dalam segalanya. Milikilah keyakinan yang penuh akan hal 
ini. Sebagaimana susunya maka seperti itulah krimnya; begitu juga sebagaimana disiplin spiritual, 
maka begitulah pengalaman langsung (sakshatkara) pada Tuhan! Sebagai hasil dengan 
mempraktikkan nama Tuhan maka empat hasil yang nyata akan dialami oleh pencari Tuhan yang 
tulus. Keempat hasil nyata itu adalah: pergaulan dengan yang mulia, kebenaran, kepuasan hati, dan 
pengendalian indria. Melalui pintu manapun seseorang masuki, apakah sebagai berumah tangga, 
pertapa, atau anggota dari sebuah golongan, seseorang dapat mencapai Tuhan dengan pasti. Inilah 
sebuah kepastian. 
 

( Prema Vahini, Ch 60) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 4 Juli 2015 
 
Aku ingin engkau berlatih dalam mengendalikan lima hal vital di dalam kehidupan. (1) ‘Jangan 
menyia-nyiakan uang.’ Sadarilah bahwa menyalahgunakan uang adalah kejahatan. Jika engkau ingin 
memasang foto Bhagavan, milikilah hanya satu saja. Mengapa menghabiskan uangmu untuk membeli 
banyak foto? (2) ‘Jangan menyia-nyiakan makanan.’ Sadarilah bahwa ‘Makanan adalah Tuhan.’ (3) 
‘Jangan menyia-nyiakan waktu.’ Waktu adalah Tuhan. Menyia-nyiakan waktu adalah menyia-nyiakan 
kehidupan. (4) ‘Jangan menyia-nyiakan energi.’ Pahamilah bahwa ketika engkau melihat, berbicara, 
mendengar, dsb atau berpikir maka engkau mengeluarkan energi. Dalam semua aktifitas ini, jangan 
menyia-nyiakan energimu secara asal-asalan. (5) ‘Jangan melupakan Tuhan’ pada saat apapun juga 
dan apapun yang sedang engkau lakukan. Tuhan hadir kemanapun engkau pergi. Tuhan selalu ada 
bersamamu, disampingmu, dan selalu ada di sekitarmu. Maka dari itu tidak perlu bagimu untuk pergi 
mengunjungi tempat suci untuk berdoa kepada Tuhan. Hatimu adalah tempat sucimu. Ubahlah 
pandanganmu ke dalam diri dan pahamilah prinsip atma.  
 
( Divine Discourse, 23 Nov 1997) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 5 Juli 2015 
	  

Manusia mendambakan kesenangan duniawi; pencarian ini sendiri adalah penyakit dan hanyalah obat 
penderitaan yang kita peroleh. Ditengah-tengah semuanya ini, seseorang jarang memiliki keinginan 
untuk mencapai Tuhan. Bagaimanapun juga, perlu untuk menganalisa dan membedakan, karena 
semangat melepaskan kehidupan duniawi muncul dari analisa seperti ini. Tanpa adanya penyelidikan 
maka tanpa keterikatan tidak bisa diraih. Sifat kikir seperti tingkah laku seekor anjing; sifat ini harus 
dirubah. Kemarahan adalah musuh pertama dari peminat spiritual. Kebohongan bahkan lebih buruk 
yang akan menghancurkan semua kekuatan yang penting. Mencuri menghancurkan kehidupan dan 
membuat kehidupan manusia yang sangat berharga menjadi lebih murah daripada makanan busuk. 
Makan dan tidur secukupnya, cinta kasih yang tulus dan ketabahan akan membantu dalam 
pemeliharaan kesehatan badan dan pikiran. Siapapun dirimu, dalam keadaan apapun dirimu, jangan 
memberikan ruang untuk kesedihan! Jadilah berani dan ingatlah Tuhan dengan keyakinan yang 
mantap dan tanpa adanya niat yang tersembunyi, semua penderitaan dan kesedihan akan menjauh.  
 
( Prema Vahini, Ch 61) - 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)	  


