
	  

	  
 

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, 13 Juli 2015 
	  

Engkau harus berhati-hati bahkan di dalam kaitannya dengan kesadaran akan Tuhan. Apapun 
ketidaknyamanan yang seseorang mungkin temui, maka seseorang harus mencoba untuk melakukan 
latihan spiritual tanpa adanya jeda atau perubahan dalam disiplin ini. Seseorang seharusnya tidak 
mengganti nama Tuhan yang ia cintai, hargai, dan pilih untuk diingat selalu (smarana). Konsentrasi 
tidak mungkin jika nama Tuhan diganti sekali setiap beberapa hari. Pikiran tidak akan mendapatkan 
kemanunggalan pada satu nama Tuhan. Semua latihan spiritual memiliki kemanunggalan sebagai 
tujuan akhirnya. Maka dari itu, hindarilah terus-menerus menggonta-ganti nama dan wujud Tuhan. 
Satu nama Tuhan harus digunakan secara keseluruhan untuk pengulangan nama-Nya (japa) dan 
meditasi. Seseorang juga harus mendapatkan keyakinan yang kuat bahwa semua nama dan wujud 
Tuhan hanyalah nama dan wujud yang diulang-ulang-nya. Nama dan wujud yang engkau pilih 
harusnya tidak memberikan sedikitpun perasaan tidak suka atau tidak puas.  
 
( Prema Vahini, Ch 64) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 14 Juli 2015 
	  

Setiap orang seharusnya menjalani hidup dengan tidak menyakiti makhluk hidup lainnya. inilah 
kewajiban mereka yang tertinggi dan juga merupakan kewajiban yang utama bagi setiap orang yang 
memiliki kesempatan dalam kelahiran sebagai manusia untuk berbagi bagian dari energi mereka yang 
kadang-kadang digunakan untuk berdoa, mengulang-ulang nama Tuhan, meditasi, dsb. Setiap orang 
harus menyamakan kehidupan dengan kebenaran, kebajikan, penuh kedamaian, dan kerja yang baik 
yang melayani yang lainnya. Seseorang harusnya takut untuk melakukan perbuatan yang dapat 
menyakiti yang lainnya atau tindakan berdosa seperti halnya seseorang yang takut menyentuh api 
atau mengganggu ular kobra. Seseorang harus memiliki sebanyak mungkin keinginan dan ketabahan 
dalam melakukan kegiatan yang baik dalam membuat yang lainnya bahagia dan memuja Tuhan 
seperti halnya seseorang yang mengumpulkan emas dan kekayaan. Inilah kode etik (dharma) dari 
seluruh umat manusia.   
 

( Prema Vahini Ch 65) - BABA -  
 
	  

	  

Edisi : 51 (13 – 19 Juli 2015) 
 



	  

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

Bagi mereka yang memiliki keinginan membangun diri dalam perenungan pada Tuhan harus mencari 
kesunyian, melakoni meditasi, dan mengulang-ulang nama Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan 
dan belajar untuk mendapatkan kemanunggalan melalui latihan spiritual. Mereka harus selalu ingin 
melakukan perbuatan yang akan membawa kesejahteraan bagi semua makhluk hidup. Mereka harus 
selalu terlibat di dalam melakukan kerja tanpa peduli pada buah dari kerja tersebut. Engkau 
hendaknya mengorbankan keinginanmu sendiri. Keinginanmu seharusnya untuk membangun 
kesejahteraan dunia. Tetap tumbuhkan adanya usaha yang terus menerus untuk melakukan kebaikan 
bagi yang lainnya. Dengan semua hal ini, engkau hendaknya mengisi hatimu dan merenungkan 
Tuhan. Inilah jalan yang benar. Jika setiap orang melibatkan dirinya dalam pelayanan pada 
kemanusiaan dan meningkatkan kesejahteraan dunia, maka pencuri seperti nafsu, kebencian, 
kebanggaan, iri hati, cemburu, dan  kecongkakan tidak akan menyerangnya dan harta Illahi seperti 
dharma, welas asih, kebenaran, cinta-kasih, pengetahuan, dan kebijaksanaan, akan aman dari bahaya.  
 
(Prema Vahini, Ch 68)  - BABA - 
 

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

 Setiap orang bangga dengan badan jasmani, pikiran dan kecerdasan mereka, dan melupakan Atma 
yang bersemayam di dalamnya yang merupakan dasar dari semuanya. Atma tidak lahir dan mati. 
Sama halnya dengan akar dari sebuah pohon yang menopang semua dahan, daun, bunga, dan buah. 
Atma adalah dasar dari bangunan bagian atas dari seluruh kehidupan. Kehidupan manusia adalah 
mulia, suci, dan berharga. Setiap badan manusia disusun oleh lima unsur (Pancha Bhuta) dan engkau 
ditutupi dengan lima lapisan (Pancha kosha) yaitu — Lapisan makanan (Annamaya), nafas kehidupan 
(Pranamaya), pikiran (Manomaya), kecerdasan (Vijnanamaya), dan lapisan kebahagiaan (Anandamaya). 
Sementara makhluk hidup lainnya hanya memiliki tiga lapisan pertama, hanya manusia sendiri yang 
memiliki kesemua lima lapisan. Oleh karena itu, perwujudan Tuhan, adalah kewajiban yang pertama 
bagi setiap orang untuk berusaha dan mengalami kenyataan dari keillahian. Jalan yang paling pasti 
dan aman untuk memulai adalah dengan setiap hari merasakan bahwa engkau sepenuhnya adalah 
bagian dari Tuhan.  
( Divine Discourse, 5 Jun 1994) - BABA - 
 

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

 Polisi dan pembuat hukum hanya dapat mengalahkan musuh yang ada di luar; mereka tidak memiliki 
kekuatan untuk menghancurkan musuh yang ada di dalam. Mereka tidak akan mungkin bisa 
melakukannya karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk hal itu. Musuh-musuh yang di dalam 
atau enam musuh (arishadvarga) yang berjalan di dalam diri setiap orang, hanya dapat ditumbangkan 
oleh ajaran-ajaran dari para orang suci, kasih pada Tuhan, dan pergaulan dengan orang-orang yang 
mulia dan suci. Dunia ini menderita dan tersakiti di tangan orang-orang yang jahat ketika para 
pembuat hukum yang bertanggung jawab untuk menangkap pencuri malah mereka sendiri yang 
terperangkap di dalamnya. Sama halnya, dunia menjadi diliputi oleh kegelapan karena kebodohan 
ketika kebajikan (dharma) dihancurkan dan mereka yang merenungkan Tuhan secara terus menerus 
dan mereka peminat spiritual yang ‘hebat’ menyerah pada jalan untuk menyejahterakan dunia dan 
menjadi korban dari kenikmatan indria atau ambisi untuk mendapatkan nama dan kemashyuran. 
Maka kemudian penderitaan akan semakin meningkat dari hari ke hari. Seluruh dunia akan menikmati 
kedamaian dan suka cita ketika setiap orang – pemimpin bangsa dan peminat spiritual adalah sama 
dengan menyadari jalan kebajikan dan merenungkan kemahakuasaan Tuhan.  
 

( Prema Vahini, Ch 69) - BABA -  
 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 18 Juli 2015 
 
Tidak ada artinya terlahir sebagai manusia dan menjalani kehidupan sebagai binatang. Setiap orang 
seharusnya hidup dengan semboyan - ‘Selalu menolong – tidak pernah menyakiti.’ Setiap orang yang 
terpelajar seharusnya melibatkan dirinya di dalam pelayanan tanpa pamrih kepada masyarakat, 
dengan kerendahan dan kesucian hati. Semua perbedaan akademis atau bahkan ketaatan dalam 
latihan spiritual tidak banyak manfaatnya jika tidak ada cinta kasih di dalam hati. Hati disebut dengan 
'Hridaya' dalam bahasa sansekerta. Istilah ini disusun oleh dua kata yaitu, ‘Hri’ dan ‘Daya’ (welas asih). 
Tuhan disebut dengan nama Hridyavasi (yang bersemayam di dalam hati). Cinta kasih dan welas asih 
menjadi sifat dari setiap orang. Setiap makhluk hidup harus membagi cinta kasihnya dengan yang 
lainnya secara tulus. Ketidakmampuan dalam membagi cinta kasih yang dimilikinya adalah bentuk 
dari rasa tidak tahu terima kasih yang besar kepada masyarakat, yang mana seseorang sangat 
berhutang kepadanya. Seseorang seharusnya memberikan cinta kasihnya dengan gratis kepada yang 
lainnya dan menerima cinta kasih sebagai balasannya. Ini adalah makna yang mendalam dari 
kehidupan manusia.  
 
( Divine Discourse, 5 Jun 1994) - BABA -  
	  

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

Ketika orang-orang membutuhkan kenyamanan atau bantuan, mereka mendekati yang berwenang 
atau berkuasa dan menyampaikan permintaan mereka. Begitu juga, dengan keadaan di dalam diri kita, 
ketika tidak ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan dan memperoleh bhakti, kebaikan hati, 
kedamaian, dan kebenaran oleh manusia biasa maka orang-orang yang agung dan mulia yang 
menginginkan untuk bisa mendapatkan semuanya ini akan berdoa kepada Tuhan yang bersemayam 
di dalam diri mereka. Mendengarkan doa mereka, Tuhan sendiri datang ke dunia ini dan melimpahkan 
rahmat-Nya kepada semua orang. Sebagai contohnya adalah Sri Rama dan Sri Krishna yang 
mengambil wujud sebagai manusia untuk menjawab doa dari para guru-guru suci. Sama halnya 
dengan guru suci Ramakrishna yang berdoa kehadapan Ibu Dewi Kali untuk datang ke dunia dan 
menegakkan kembali kebajikan (dharma) yang  menumbangkan pohon ketidakadilan dan egoisme. 
Jadi doa harus dilantunkan berulang kali untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini. Tidak ada 
seorangpun yang menjadi putus asa dan menyerah dalam berdoa jika doa mereka tidak menghasilkan 
dengan segera kehadiran Tuhan. Sejak jaman dahulu, ingatlah bahwa Tuhan selalu menjawab doa-
doa yang suci dan tulus dengan kedatangan-Nya.  
 
( Prema Vahini, Ch 70) - 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)	  


