
	  

	  
 

The thought of God, the contemplation of 
God, and the grace of God – these alone 

can confer the purity we need 
 

“Pikiran tentang Tuhan, merenungkan Tuhan, dan berkat 
Tuhan – hanya inilah yang dapat memberikan kesucian yang 

kita perlukan” 
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 20 Juli 2015 
	  

Manusia sekarang melakukan penjelajahan ke luar angkasa namun tidak melakukan usaha sedikitpun 
untuk menyelidiki Tuhan yang ada di dalam dirinya. Apakah gunanya pengalaman di luar angkasa 
ketika tidak adanya peningkatan yang berarti dalam kualitas nilai-nilai kemanusiaan dan menjalankan 
dasar dari kebajikan seperti menghormati ibu, ayah, dan guru? Manusia saat sekarang hidup dalam 
wujud manusia namun dipenuhi dengan sifat-sifat seperti binatang! Naskah-naskah suci menyatakan 
bahwa manusia dapat mencapai keabadian hanya dengan pelepasan (tyaga) dan bukan dengan 
tindakan, kekayaan, atau keturunan. Apa yang harus dilepaskan? Lepaskanlah sifat-sifat burukmu. 
Untuk mewujudkan sifat keillahianmu, maka tingkatkanlah cinta kasih kepada Tuhan dan takutlah 
berbuat dosa dan menjunjung tinggi kebajikan (sangha niti). Ketika engkau takut pada dosa dan 
mencintai Tuhan, engkau tidak akan bisa terlibat dalam tindakan yang tidak bermoral, hal ini secara 
otomatis menjamin adanya moralitas di dalam masyarakat. Tuhan hanya dapat diketahui melalui 
pengalaman dan bukan dengan percobaan. Oleh karena itu ikutilah latihan spiritual yang telah 
engkau pilih dengan rajin dan tulus.  
 
( Divine Discourse, 5 June 1994) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 21 Juli 2015 
	  

Jalan yang dibentangkan oleh para guru suci kadang-kadang harus diperbaiki, oleh mereka yang 
melalui jalan itu dan juga mereka yang mengklaim otoritas atas jalan itu. Inilah yang disebut dengan 
‘ajaran (bodha)’. Untuk kepentingan perbaikan jalan itu maka Tuhan sering mengutus beberapa 
individu yang layak seperti orang-orang suci dan orang waskita. Melalui ajaran baik mereka maka jalan 
yang telah dibentangkan oleh para guru-guru suci pada jaman dahulu telah dibersihkan dan 
diperhalus kembali. Namun bagaimana seseorang mengetahui pengaruh dari kerinduan jiwa untuk 
kedatangan Tuhan? Karena hal ini tidak bisa diketahui, seseorang harus berdoa sampai dunia dalam 
keadaan bahagia. Kebahagiaan dari dunia adalah tanda dari kedatangan-Nya; jika hal ini dapat 
dipahami, maka akan sangat mudah untuk mengetahui Avatara dengan segera. Dengan demikian 
agama kebenaran (sathya), welas asih (daya), kebijaksanaan spiritual (jnana) dan cinta kasih (prema) 
akan tumbuh dan berkembang. Jadi sampai semuanya ini benar-benar berakar dengan kuat, maka 
manusia harus melanjutkan doa mereka karena ini adalah tanggung jawab manusia.  
 

( Prema Vahini Ch 70) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 22 Juli 2015 
 

Ketika kehendak Tuhan, kebutuhan dari para pencari spiritual, dan ajaran-ajaran dari orang-orang 
yang mulia menghasilkan dampak gabungan dari semuanya yaitu terjaminnya dan tidak 
berkurangnya kebahagiaan dunia. Jika semua umat manusia berdoa bersama-sama dengan kesatuan 
untuk merubah ketidaktentraman, ketidakadilan, kekacauan, dan kebohongan menjadi kedamaian, 
kebenaran, cinta kasih, dan saling melayani, maka segala sesuatu pastinya akan menjadi lebih baik. 
Menjadi cemas adalah tidak ada gunanya. Tidak ada jalan keluar lainnya lagi. Tidak ada kesempatan 
untuk putus asa. Sifat putus asa adalah bertentangan dengan sifat dasar dari manusia dengan 
mengakui kelemahan dan menginginkan kekuatan. Maka dari itu, berhentilah mencari cara yang 
lainnya dan manusia harus mencoba berdoa, melayani yang lainnya dan saling menyayangi dan 
menghormati satu dengan yang lainnya. Mereka seharusnya tidak menunggu lama lagi; mereka 
segera akan mendapatkan kepuasan dan suka cita.  
 
(Prema Vahini, Ch 70)  - BABA - 
 

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

 Orang-orang mengatakan bahwa pelayanan kepada manusia (manava seva) adalah pelayanan 
kepada Tuhan (Madhava seva). Itu adalah benar. Namun walaupun pelayanan kepada manusia adalah 
suci, kecuali jika pelayanan ini menyatu dengan idealisme yang lebih besar, maka mereka tidak akan 
mendapatkan keuntungan seberapa besarpun pelayanan yang dilakukan. Hanya mengulang-ulang 
slogan, tidak ada gunanya. Demikian juga jika pelayanan yang dilakukan tanpa adanya keyakinan 
bahwa Tuhan bersemayam dalam diri setiap orang dan dengan pandangan yang mengarah pada 
nama dan ketenaran dan juga hasil dari tindakan, maka tidak ada gunanya. Apapun tindakan yang 
dilakukan, jika ia secara tanpa henti memiliki pandangan yang terpusat pada Tuhan dan yakin pada 
keilahian yang menjadi sifat dasar dalam diri manusia, maka pernyataan tentang pelayanan kepada 
manusia adalah sama dengan pelayanan kepada Tuhan adalah sama, dapat dibenarkan. Tanpa 
memikirkan tentang Tuhan (Madhava), bagaimana pelayanan kepada Tuhan dapat terwujud? 
Sebaliknya, apapun yang dilakukan dengan bersama Tuhan di dalam pikiran, sepanjang jalan 
kebenaran dan sesuai dengan aspek kebajikan, maka layak untuk disebut sebagai pelayanan yang 
tulus (seva) kepada Tuhan.  
( Prema Vahini, Ch 71) - BABA - 
 

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

Perwujudan cinta kasih! Petani yang bekerja keras tidak memiliki ketakutan akan kelaparan. Seseorang 
yang melantunkan nama Tuhan tidak takut akan kecemasan duniawi. Mereka yang berbicara sedikit 
akan bebas dari rasa permusuhan. Dengan berbicara terlalu banyak maka manusia jatuh dan menjadi 
mangsa dalam pertengkaran. Oleh karena itu, setiap orang seharusnya membatasi diri dalam 
berbicara. Pengendalian dalam berbicara akan menghasilkan perasaan yang penuh dengan 
persahabatan. Seseorang yang berhati-hati dalam tingkah lakunya, melakukan semua tindakan 
dengan pertimbangan yang mendalam, maka tidak akan memiliki rasa takut akan bahaya. Semua 
ajaran ini adalah terkait dengan pendidikan. Pendidikan yang sejati terdiri dari mengetahui bagaimana 
menjalani hidup yang penuh kedamaian. Ini adalah tanda dari setiap orang yang terpelajar. Selain 
untuk memajukan karirmu, engkau harus mendambakan kedamaian dunia, karena engkau semuanya 
adalah bagian dari masyarakat dunia. Kesejahteraanmu adalah sangat erat kaitannya dengan keadaan 
dunia. Oleh karena itu engkau harus membuang semua perasaan sempit dan meraih kesatuan dengan 
setiap orang dan persekutuan dengan Tuhan.  
 

(Divine Discourse, 14 Jan 1996) - BABA -  
 
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 25 Juli 2015 
 
Walaupun badanmu mungkin diam, tapi pikiranmu akan menjadi sangat sibuk sekali dengan 
melakukan kegiatannya sendiri. Orang-orang dengan pikiran yang seperti ini akan jatuh menjadi 
mangsa dari nasib atau akibat karma dengan mudah! Ketika seseorang memiliki pikiran yang telah 
terpusat kepada Tuhan dan mengejar kebenaran, meskipun badan dan indrianya melakukan tindakan 
untuk melayani dunia, semuanya itu tidak akan terpengaruh oleh karma; meskipun mereka melakukan 
tindakan, mereka bebas dari hasil dari tindakan. Ini adalah pelajaran dari Bhagavad Gita. Hati dari 
seseorang yang tidak berusaha untuk meningkatkan pikiran dengan gagasan yang suci pastinya 
adalah surga bagi kejahatan. Bawalah ini di dalam pikiranmu: Sampai engkau melihat Tuhan di dalam 
diri setiap orang dan di setiap tempat, lanjutkanlah untuk meditasi dan mengulang-ulang nama 
Tuhan. Dan juga, dedikasikan waktumu untuk melayani dunia, tanpa memperdulikan hasilnya. 
Lanjutkanlah hal ini sampai pikiranmu bebas dari gelombang perasaan dan penuh dengan keillahian. 
Kemudian engkau akan menjadi diberkati.  
 
( Divine Discourse, 5 Jun 1994) - BABA -  
	  

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

Tidak ada batasan waktu atau ruang bagi seseorang untuk menghubungkan dirinya dengan Tuhan 
yang Maha Ada. Tidak ada yang namanya tempat suci atau tempat yang spesial. Dimanapun pikiran 
suka dalam merenungkan Tuhan maka tempat itu adalah tempat suci! Kapanpun waktu yang 
digunakan untuk merenungkan Tuhan maka waktu itu menjadi suci! Para orang suci zaman dahulu 
dan naskah-naskah suci juga telah mengungkapkan kepada kita bahwa untuk melakukan meditasi 
kepada Tuhan, tidak ada tempat dan waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, kapanpun dan 
dimanapun juga pikiranmu menginginkannya maka renungkanlah Tuhan! Dunia dapat mencapai 
kesejahteraan hanya melalui jiwa-jiwa yang disiplin dengan hati yang suci; mereka menggambarkan 
orang-orang yang sangat baik sekali. Dalam usaha untuk mengembangkan kesejahteraan dunia, mulai 
setiap menit, setiap orang harus berdoa untuk kedatangan mereka yang mulia dan suci dan mencoba 
untuk mendapatkan rahmat dari mereka. Setiap hari engkau pergi tidur, ingatlah kembali pikiran-
pikiran ini dan cobalah untuk melupakan penderitaan pada hari itu. 
 
( Prema Vahini, Ch 73) - BABA - 
	  

	  

	  
	  

Janganlah menginginkan pengakuan atau 
penghormatan dari orang lain;  

lebih baik memenangkan berkat Tuhan  
	  

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)	  


