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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Senin, 25 Agustus 2014

Ada empat tujuan (purushartha) yang orang-orang ingin capai di dunia.  Keempatnya adalah Kebajikan 
(Dharma), Kekayaan (Artha), Keinginan (Kama), dan Pembebasan (Moksha). Menyadari Tuhan adalah 
tujuan yang paling berharga dan tertinggi dalam hidup. Ketika Tuhan bisa dilihat, disadari, dan terbentuk 
hubungan yang dekat dengan-Nya, maka seseorang akan menikmati kebahagiaan. Keadaan pembebasan 
dan prinsip cinta-kasih yang seperti itu disebut sebagai pengabdian tingkat tertinggi (Para Bhakthi). 
Pengabdian ini adalah pembebasan itu sendiri; yaitu mencapai kesatuan dengan Tuhan. Pembebasan 
adalah kemampuan untuk mencari kesatuan dalam keberagaman, bukan mencari perbedaan. Mencapai 
Parabhakthi tidaklah mudah. Hal ini dimungkinkan bagi mereka yang menginginkannya dan bekerja ke 
arah itu. Janganlah bingung bahwa engkau unik dan orang lain berbeda. Engkau akan berada dalam 
keraguan jika engkau kehilangan prinsip kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Selama ada keraguan, 
engkau tidak dapat menyadari kebenaran sejati. 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Selasa, 26  Agustus 2014

Saat ini ada banyak kontroversi dan konflik yang timbul antara semua agama. Tidak ada yang salah dengan 
agama apapun. Semua agama mengajarkan akal sehat. Semua agama menganjurkan Kebenaran yang sama; 
mereka memuja Tuhan yang sama dan esensi dari semua kitab suci  adalah sama. Oleh karena itu setiap 
orang harus bergantung pada kesucian dan moralitas mereka sendiri, dan mencoba untuk memeliharanya. 
Moralitas adalah pelita dalam setiap individu. Tanpa pelita ini, hanya akan ada kegelapan. Inilah inti dari 
mantra, “Bimbinglah kami dari ketidakbenaran menuju kebenaran, dari kegelapan menuju cahaya, dan dari 
kematian menuju keabadian (Asathoma Sadgamaya, Tamasoma Jyothirgamaya, Mruthyorma Amrutham 
Gamaya)”. Orang bijaksana mencari Tuhan dan akhirnya menyatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi 
Beliau dan telah mengenal-Nya. Di mana mereka melihat Tuhan? Dalam hati mereka. Mereka mengatakan 
bahwa mereka melihat Yang Absolute (Tuhan) yang melampaui segala kegelapan 

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

“Sebelum berbicara renungkanlah.
Apakah itu perlu ?
Apakah itu benar ?
Apakah itu baik ?
Apakah itu akan menyakiti oerang lain ?
Apakah itu dapat meningkatkan keheningan ?

           



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Rabu, 27 Agustus 2014

Kebanggaan akan kekayaan, kekuatan manusia, dan pemuda nampaknya dominan saat ini. Uang itu 
inert (tidak memiliki kemampuan atau kekuatan), uang tidak bernyawa. Bagaimana ia bisa menjadi kuat? 
Kekuatan atau kelemahannya adalah refleksi dari pola pikir individu. Kekayaan dan pendidikan dapat 
diibaratkan seperti air murni. Ketika air dituangkan ke dalam botol berwarna tertentu, air menjadi seperti 
warna tersebut. Dengan cara yang sama, ketika kekayaan berada di tangan orang yang jahat, maka 
kekayaan itu akan digunakan hanya untuk perbuatan jahat. Uang, jika berada di tangan orang yang hatinya 
murni, maka uang itu akan digunakan untuk perbuatan mulia. Oleh karena itu penggunaan kekayaan 
atau pengetahuan tergantung pada karakter orang yang memegangnya. Uang tidaklah buruk. Maksud/
tujuan engkau menggunakan uang tersebut hendaknya untuk kebaikan. Gunakanlah spiritualitas untuk 
meningkatkan fokus pikiranmu menuju hal-hal yang baik 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Kamis,  28  Agustus 2014

Arus kehidupan ditandai dengan tahapan yang berbeda - dalam setiap tahapan engkau jatuh pada sifat-sifat 
buruk seperti egoisme, kecemburuan, dan kepalsuan bukan mengembangkan kebenaran, kebajikan, dan 
kerendahan hati. Selama masa kanak-kanak, engkau menjalani hidup yang tidak berdosa, tidak menyadari 
perbedaan antara jalan duniawi dan jalan suci (Preyo dan Sreyo Marga). Tetapi dengan perkembangan 
usia, engkau mengambil jalan duniawi, bukan mengambil jalan yang mulia. Terjun ke sungai keinginan, 
dilemparkan oleh gelombang delusi, tenggelam di perairan kehidupan keluarga, dan terendam dalam 
pertentangan dan perselisihan, engkau ditelan oleh ikan paus ketidakpuasan. Untuk mengubah hidup 
manusia dari fana menuju Ilahi adalah penting untuk memiliki hubungan dengan Kebenaran, Sath sangam. 
Sath mengacu pada apa yang tetap sama terlepas dari waktu, tempat atau keadaan. Seseorang hendaknya 
menyatukan dirinya dengan Kebenaran ini. Engkau seharusnya mengalami kebahagiaan dari penyatuan 
ini karena adanya  penyatuan antara kesadaran dengan Kebenaran. 

(Divine Discourse, 31 Aug 1992)  - BABA -  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Jumat, 29  Agustus 2014

Apa arti istilah Ganapathi? Ga berarti kecerdasan (Buddhi). Na berarti Kebijaksanaan (Vijnaana). 
Ganapathi berarti Tuhan yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan. Beliau juga Tuhan dari semua 
Ganas (entitas spiritual). Ganas juga melambangkan panca indera. Dengan demikian, Ganapathi adalah 
Tuhan panca indera. Oleh karena itu pada perayaan Ganapathi ini, engkau harus memurnikan pikiran 
dan mempersembahkan kemurnian pikiran kepada-Nya. Hanya ketika seseorang memiliki kemurnian 
maka intelegensi akan mekar. Hanya dengan berkembangnya intelek maka Siddhi (tujuan spiritual) bisa 
tercapai. Vinayaka memimpin Buddhi dan Siddhi (intelek dan realisasi spiritual). Siddhi menandakan 
realisasi Kebijaksanaan. Itulah sebabnya Kitab Suci mengatakan, bahwa Siddhi dan Buddhi adalah istri dari 
Vinayaka, dan Kshema (kesejahteraan) dan Ananda (kebahagiaan) adalah dua anak-Nya. 

(Divine Discourse, 31 August 1992)  - BABA - 
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 30  Agustus 2014

Dalam sebuah pertemuan besar, orang-orang berbicara dalam banyak bahasa. Setiap orang mengerti 
hanya bahasa mereka, dan menghendaki bahwa mereka harus berbicara dalam bahasa tersebut. Tetapi 
ada bahasa hati, yang semua orang bisa memahami dan mendengarnya. Itu adalah bahasa yang Aku 
sampaikan, bahasa yang berasal dari hati-Ku untukmu. Ketika hati berbicara dengan hati, itulah cinta-
kasih yang ditransmisikan tanpa syarat apapun. Godaan, gejolak, dan getaran hati - semuanya ini terus-
menerus ada pada semua umat manusia. Hati yang responsif mendengarkan semuanya ini dengan simpati 
dan menjawabnya dengan cinta-kasih. Setiap orang menginginkan kebahagiaan; semua orang ingin 
sedikit bekerja dan mendapatkan hasil yang lebih banyak, sedikit memberikan dan mendapatkan hasil 
yang berlimpah, tetapi tidak ada satupun yang melakukan eksperimen dengan metode lainnya, yaitu, 
menginginkan sedikit dan lebih banyak memberi. Setiap keinginan adalah belenggu yang menghalangi 
gerakan, dan merupakan hambatan pada kaki. Kurangilah keinginan; hiduplah dengan sederhana, inilah 
jalan menuju kebahagiaan. 

(Divine Discourse, 15 May 1969)  - BABA -  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 31  Agustus 2014

Tidak ada seorangpun yang menginginkan orang yang sombong dan egois. Bahkan pasanganmu dan 
anak-anakmu sendiri, meskipun mereka mungkin tampak menghormatimu secara eksternal, mereka tidak 
akan senang denganmu, ketika engkau adalah orang yang sombong. Tidak hanya itu, selama engkau 
dipenuhi dengan ego, engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, pertama kali engkau 
harus menyingkirkan ego-mu (ahamkara). Demikian juga, ketika engkau dipenuhi dengan kemarahan, 
engkau tidak dapat mengalami kebahagiaan; engkau terikat dalam penderitaan. Hanya ketika engkau 
menundukkan kemarahanmu, engkau akan dapat mengalami kebahagiaan. Demikian pula, ketika engkau 
dipenuhi dengan keinginan yang tak terpuaskan, engkau tidak akan benar-benar merasa kaya. Saat engkau 
meninggalkan keinginan, semua kekayaan akan datang padamu. Jika engkau tetap serakah, engkau tidak 
akan mengenal kebahagiaan. Tinggalkanlah semua keserakahan maka engkau akan merasakan diberkati 
dengan semua kekayaan. 

(Divine Discourse, August 25, 1998)   - 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).

“ Hanya ada satu agama, 
berdasarkan cinta kasih 

Hanya ada satu bahasa, bahasa hati. 

Hanya ada satu Tuhan, Ia ada 
dimana-mana“         


