
	  

	  
 

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, 6 Juli 2015 
	  

Hindarilah hubungan yang tidak perlu dan berlebihan dengan segala-galanya. Orang-orang dari 
Amerika, Jepang, Jerman, Rusia, dsb mengunjungi Puttaparthi dengan meninggalkan keluarga dan 
kerabat mereka. Lantas, mengapa engkau harus membangun hubungan yang baru lagi? Jaga 
hubunganmu dengan siapapun pada level yang paling sederhana. Tetap jaga agar pikiranmu suci. 
Adalah tidak perlu untuk menuruti kesenangan diri untuk bergosip. Berbicaralah sedikit, berpikir, dan 
bekerjalah lebih banyak. Tingkatkanlah kebiasaan ini. Hubungan yang tidak perlu dengan mereka 
yang tidak kamu kenal mungkin akan memberikan dampak yang tidak kamu inginkan. Bergabung 
dengan pergaulan yang tidak baik akan mendatangkan kesedihan dan merupakan sebuah malapetaka 
yang menempa dirimu. Seorang peminat spiritual yang sejati akan secara hati-hati dalam menghindari 
pergaulan yang buruk. Mereka seharusnya menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif bagi 
kemajuan spiritual mereka dan juga kedamaian mental. Hanya itulah yang diinginkan oleh Swami. 
Jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan memberikan ruang bagi pikiran atau ide yang tidak 
bermanfaat. 
 
(Divine Discourse, 23 Nove 1997) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 7 Juli 2015 
	  

Engkau mungkin bertanya: "Bagaimana saya bisa menyatakan, Aham Brahmasmi (saya adalah 
Tuhan)?” Ya, engkau bisa melakukannya. Namun, pertama engkau harus memahami yaitu Aham atau 
aku yang merupakan prinsip Tuhan. Naskah suci menyatakan - Ekam Eva adhvitheyam Brahma – 
Tuhan yang bersifat Mutlak adalah satu dan tidak ada duanya. Walaupun manusia memuja Tuhan 
yang bersifat Mutlak dengan banyak nama dan wujud, kenyataan Tuhan yang tertinggi adalah satu. 
Sama halnya dengan seseorang yang dipanggil dengan nama yang berbeda oleh orang yang berbeda 
di waktu yang berbeda, Tuhan memiliki banyak nama dan wujud – semuanya ini adalah ciptaan dari 
pikiran manusia. Naskah suci secara tegas menyatakan bahwa Tuhan adalah tanpa nama dan sifat dan 
merupakan kenyataan yang bersifat kekal. Pahamilah dengan baik sifat yang sesungguhnya dan 
keillahian dari Aham ('Aku'). Sang ‘Aku’adalah penguasa dari tubuhmu, indria dan intelek dan 
merupakan kekuatan yang meresapi seluruh alam semesta.  
 

( Prema Vahini Ch 59) - BABA -  
 

Edisi : 51 (6 – 12 Juli 2015) 
 



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

Setiap orang adalah dapat melakukan kesalahan tanpa disadarinya. Bagaimanapun terangnya sebuah 
cahaya, pastinya akan ada asap keluar darinya. Begitu juga, apapun kebaikan yang dilakukan oleh 
seseorang maka akan ada sebuah jejak kecil kejahatan. Buatlah setiap usaha untuk memastikan bahwa 
keburukan atau kejahatan diperkecil dan kebaikan diperbesar. Engkau mungkin tidak berhasil pada 
permulaan. Secara seksama pikirkanlah akibat dari apapun yang engkau lakukan atau katakan. Dalam 
cara apapun engkau ingin yang lain menghormatimu, menyayangimu atau bersikap kepadamu maka 
dengan cara yang sama engkau harus melakukannya terlebih dahulu kepada mereka dan menyayangi 
dan menghormati mereka. Kemudian mereka akan membalasnya. Sebaliknya, dengan tidak 
menghormati atau menyayangi yang lainnya, dan jika engkau mengeluh bahwa mereka tidak 
memperlakukanmu dengan baik, maka pastinya itu adalah kesimpulan yang salah. Bagi mereka yang 
menasehati yang lainnya tentang tingkah laku yang benar dan baik harus mengikuti nasehat mereka 
sendiri. Kemudian tidak ada lagi memerlukan nasehat, yang lain akan dengan secara gampang belajar 
dari teladan yang kamu tunjukkan.  
 
(Prema Vahini, Ch 63)  - BABA - 
 

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

 Adalah bukan merupakan sifat seorang peminat spiritual untuk mencari kesalahan orang lain dan 
menyembunyikan kesalahannya sendiri. Jika kesalahanmu diungkapkan oleh seseorang, janganlah 
engkau menyangkalnya dan membuktikan bahwa dirimu adalah benar, jangan menyimpan dendam 
padanya karena hal ini. Sadarilah di dalam dirimu sendiri bagaimana kesalahan itu terjadi dan 
perbaikilah tingkah lakumu. Dengan membenarkan kesalahan untuk kepuasanmu sendiri atau 
menyimpan dendam pada seseorang yang mengungkapkan kesalahanmu - ini bukanlah ciri dan 
karakter dari peminat spiritual atau bhakta sejati. Depresi, ragu-ragu, kesombongan – hal ini akan 
merugikan latihan spiritual seseorang dan hal ini sangat dekat dengan Rahu dan Kethu (planet yang 
membawa nasib buruk). Ketika bhaktimu dibentuk dengan baik, maka sifat-sifat buruk itu dapat 
dengan mudah dihilangkan. Selalulah mencari kebenaran dan kebahagiaan dan jauhi semua pikiran 
yang tidak benar, sedih dan depresi. Selalulah ceria, tersenyum, dan antusias dalam semua keadaan. 
Sikap yang suci ini adalah sangat diinginkan. Jangan pernah menjadi sombong ketika dipuji dan sedih 
ketika disalahkan – jadilah singa dalam spiritual! 
(Prema Vahini Ch. 63) - BABA - 
 

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

 Pertama dokter memeriksa dan kemudian menuliskan resep obat untuk perawatan. Begitu juga, 
engkau harus memberikan dirimu untuk diperiksa penyakitmu seperti misalnya kesengsaraan, 
penderitaan, dan rasa sakit melalui penyelidikan ke dalam diri. Periksalah dengan tanpa rasa takut dan 
teliti dan engkau akan menemukan bahwa sifatmu yang sebenarnya adalah kebahagiaan (ananda)! 
Engkau telah salah mengidentifikasi dirimu sendiri dengan hal-hal yang bersifat sementara, sembrono 
dan sepele dan keterikatan pada hal ini akan menuntunmu pada penderitaan. Sadarilah bahwa baik 
keduanya antara suka cita dan duka cita dapat diibaratkan seperti awan yang berlalu di langit yang 
biru. Belajarlah untuk memperlakukan antara kesejahteraan dan kesengsaraan dengan ketenangan 
hati. Sama halnya dengan seekor ikan yang hanya bisa tinggal di dalam air, begitu juga dengan 
manusia hanya hidup ketika ada di dalam kebahagiaan. Engkau harus memiliki kebahagiaan di dalam 
rumah, di masyarakat dan di dunia, namun diatas semuanya ini, engkau harus memiliki kebahagiaan di 
dalam hatimu. Hatimu adalah sumber dari suka cita. Sumber ini harus secara tanpa henti disentuh 
dengan pengulangan nama Tuhan dan menempatkan kemuliaan-Nya. Jangan pernah memberikan 
ruang bagi keraguan atau rasa putus asa. 
 

( Divine Discourse, Nov 23, 1961) - BABA -  
 
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 11 Juli 2015 
 
Orang-orang mengemudikan mobil dengan berkonsentrasi pada jalan, bagi mereka yang gelisah 
dengan konsentrasi dapat menyelamatkan diri mereka dan juga yang lainnya dari kecelakaan. Rasa 
takut yang menyebabkan adanya kesatuan pikiran dalam hal ini. Namun cinta kasih adalah kekuatan 
yang lebih hebat untuk bisa mendapatkan konsentrasi. Jika engkau memiliki cinta kasih yang mantap 
dan pasti maka konsentrasi akan menjadi kuat dan tidak tergoyahkan. Keyakinan berkembang dalam 
cinta kasih, cinta kasih menghasilkan konsentrasi. Dalam keadaan ini, doa mulai mendapatkan 
hasilnya. Dengan berdoa membuat semua gelombang pikiran menjadi tenang. Doa adalah sebagai 
pelaksanaan sebuah kewajiban bagi keberadaanmu yang sesungguhnya, sebagai satu-satunya dasar 
kebenaran bagimu datang ke dunia sebagai seorang manusia. Narayana adalah Tuhan penguasa dari 
elemen air (naaram artinya air). Namun, apakah makna air dimana Beliau sebagai penguasanya? Beliau 
bersemayam di dalam hati, dan kehadiran-Nya akan dapat mencairkan bahkan hati yang membatu 
dan air yang keluar dari mata sebagai air mata kebahagiaan, rasa syukur, dan kesempurnaan! Fungsi 
dari air matamu bukanlah untuk menangis seperti halnya orang bodoh atau pengecut namun sebagai 
ungkapan kebahagiaan di dalam diri.  
 
( Divine Discourse, 23 Nov 1961) - BABA -  
	  

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

Milikku’ dan ‘milikmu’ — sikap seperti ini hanyalah untuk pengenalan saja. Semuanya itu adalah tidak 
nyata dan hanya bersifat sementara. ‘Milik-Nya’(semuanya adalah milik Tuhan) — itu adalah 
kebenaran dan kekal. Ini adalah seperti seorang kepala sekolah yang untuk sementara ditugaskan 
bertanggung jawab pada perlengkapan sekolah. Ia harus menyerahkan semuanya ketika ia 
dipindahkan atau pensiun. Perlakukan segala sesuatu yang diberikan kepadamu seperti halnya kepala 
sekolah yang memperlakukan perlengkapan sekolah itu. Selalulah sadar bahwa pemeriksaan akhir 
sudah semakin dekat. Tunggulah untuk saat itu dengan suka cita. Bersiaplah untuk kejadian itu. 
Sudahkah laporanmu terbarukan dan neracanya sudah di hitung untuk diserahkan. Perlakukan segala 
sesuatu yang dipercayakan kepadamu dengan penuh kepedulian dan ketekunan. 
 
( Divine Discourse, Nov 23, 1961) - BABA - 
	  

	  
	  

Kewajiban yang pertama dan utama dari setiap 
makhluk hidup adalah untuk menyadari potensi 
keilahian di dalam diri yang mana merupakan 
sumber dari semua kemampuan dan bakat.  

	  

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)	  


