
	  

	  
 

Devotion to the Divine will give you bliss, 
prosperity and peace 

 

“Bhakti pada Tuhan akan memberikan engkau 
kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian” 

 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 28 Desember 2015 
	  
Lihatlah bunga yang ada di kebun! Ketika si tukang kebun memetik bunga itu, kuncup bunga akan 
bergembira karena keesokan hari adalah gilirannya untuk bisa dipetik oleh si tukang kebun dan wajah 
mereka dipenuhi dengan suka cita ketika mereka terbayang dalam harapan itu. Apakah mereka 
merasakan kesedihan? Apakah wajah mereka murung? Apakah mereka kehilangan kilauannya? Tidak, 
saat mereka mengetahui bahwa pada keesokan harinya adalah giliran mereka maka mereka 
mempersiapkan diri mereka dengan semangat dan kegembiraan yang besar. Sama halnya, engkau 
harus siap di jalan praktik spiritual! Dengan penuh antusias mengingat nama Tuhan setiap menitnya 
tanpa cemas dan merasa sedih bahwa giliranmu adalah esok hari atau karena seseorang meninggal 
hari ini. Bagi mereka yang merubah diri mereka menjadi peminat spiritual, maka pikiran (manas) 
mereka adalah Mathura yaitu tempat lahir Sri Krishna, hati mereka adalah Dwaraka (taman bermain Sri 
Krishna), dan badan mereka adalah Kashi (tanah suci Shiva). 
 
(Prema Vahini, Ch 43) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 29 Desember 2015 
	  
Dapatkah seekor keledai yang membawa minyak wangi atau seikat kayu cendana dapat menjadi 
seekor gajah? Keledai dapat mengukur beratnya namun tidak pada wanginya! Gajah tidak 
memberikan perhatian pada berat; namun gajah menghirup bau yang harum, betul bukan? Begitu 
juga dengan para peminat spiritual atau bhakta yang hanya mengambil kebenaran yang murni, 
intisari yang murni dari perbuatan baik, keillahian, dan naskah-naskah suci. Sebaliknya, seseorang 
yang membantah hanya untuk menunjukkan kesarjanan, pengetahuan, dan perdebatan hanya akan 
mengetahui nilai pada takaran logika dan kehilangan keharuman dari kebenaran itu! Banyak orang di 
dunia menggunakan pengetahuan mereka yang luas dalam perdebatan dan mempercayai kehebatan 
mereka; ini adalah kesalahan yang besar sekali. Jika mereka benar-benar terpelajar maka mereka akan 
mengambil jalan hening sebagai jalan yang terhormat. Bagi mereka yang mencari intisarinya maka 
beban tidak menjadi pertimbangan. Jika hanya alasan yang ditanyakan maka tidak ada hal yang 
berharga yang bisa didapatkan. Kasih sayang adalah satu sarana yang besar untuk secara terus 
menerus mengingat Tuhan. Dengan menjaga sarana ini tetap baik dan kuat maka tidak memerlukan 
adanya peralatan lain selain sarung dari kemampuan membedakan (Viveka).  
 
(Prema Vahini, Ch 44) - BABA -  
 
	  

Edisi : 76 (28 Desember 2015 – 3 Januari 2016) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 30 Desember 2015 
 
Orang-orang saat sekarang mencari kesenangan materi dan kemewahan (bhoga). Dari bhoga, engkau 
hanya akan mendapatkan penyakit (rogha)! Pahamilah bahwa uang tidak membantu dalam 
mengembangkan sifat-sifat yang baik. Hanya pengorbanan saja yang dapat mengembangkan sifat 
luhur di dalam dirimu. Sejatinya melalui pengorbanan (thyaga), engkau bisa mendapatkan 
kebahagiaan dan suka cita yang kekal (yoga). Banyak orang pindah ke kota untuk mengejar 
kesenangan dan kemewahan, namun mendapatkan diri mereka dalam kesulitan dan penderitaan 
yang banyak. Ini adalah pilihan mereka sendiri. Sejatinya, kehidupan di kota merusak kebudayaan 
yang sesungguhnya dalam berbagai cara dan engkau tidak akan pernah mendapatkan kesenangan 
dari kesenangan (Na sukhat labhyate Sukham). Adalah hanya melalui penderitaan engkau bisa 
mendapatkan kesenangan. Untuk membuat hidupmu menyenangkan maka engkau harus melakukan 
pelayanan yang tanpa mementingkan diri sendiri. Kebudayaan kuno banyak dipelihara di desa 
daripada di perkotaan. Oleh karena itu, cari tahu kebutuhan mereka dan ringankan penderitaan 
mereka. Tangan yang melayani  selalu lebih suci daripada bibir yang berdoa.  
 
(Divine Discourse 1 Jan 2004)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 31 Desember 2015 
	  

Ada dua musuh utama dari setiap peminat spiritual: kesombongan (bahwa engkau mengetahui 
semuanya) dan keragu-raguan (apakah ini atau bukan). Hanya putuskan untuk mantap pada 
kenyataanmu yang sejati. Jika itu adalah suci maka segala sesuatunya adalah suci. Jika itu adalah benar 
maka segala sesuatunya adalah benar. Jika engkau memakai kaca mata warna biru maka engkau 
hanya akan melihat warna biru walaupun alam gemerlapan dengan banyak warna warni. Begitu juga, 
jika dunia kelihatan bagimu sebagai penuh dengan perbedaan, itu disebabkan hanya karena 
kesalahan yang ada di dalam dirimu. Jika semua kelihatan sebagai satu kasih, itu juga hanya karena 
kasihmu saja. Perasaan yang ada di dalam dirimu adalah penyebab dari kedua situasi ini. Pertanyaan 
yang mungkin muncul kemudian adalah apakah Tuhan memiliki kesalahan, karena Tuhan juga 
mengenali kesalahan. Tuhan hanya mencari kebaikan dalam diri bhakta, bukan pada kesalahan dan 
dosa. Penilaianmu kepada Tuhan adalah tergantung dari perasaanmu. Tuhan mencurahkan rahmat 
pada mereka yang diwarisi dengan kebajikan tanpa melihat suku, kekayaan, dan jenis kelamin.  
 
(Prema Vahini, Ch 46) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 1 Januari 2016 
 
Hari ini setiap orang begitu sangat semangat dengan tahun baru. Untuk seorang bhakta yang sejati, 
setiap hari adalah sebuah perayaan. Anggaplah setiap menit, setiap hari sebagai hal yang baru dan 
hiduplah dalam suka cita. Semua orang yang hebat telah menyucikan hidup mereka hanya dengan 
melayani umat manusia. Hanya dengan pelayanan, dapat membantu manusia dalam kesulitan. Setiap 
bagian dari badan manusia dianugerahkan oleh Tuhan adalah untuk karmopasana (memuja Tuhan 
melalui pelayanan). Karmopasana adalah satu-satunya sarana yang dapat menyucikan kehidupan 
manusia. Jadi lakukanlah pelayanan yang tanpa mementingkan diri sendiri dan ketika engkau 
melakukan perbuatan yang baik maka engkau akan menikmati hidup yang damai. Tingkatkanlah sifat-
sifat baik dan persiapkan dirimu untuk pengorbanan. Dengan pengorbanan akan memberikan 
kebahagiaan yang kekal. Bagilah pendidikan dan kekayaanmu dengan sesamamu. Sejatinya, Tuhan 
adalah pemilik dari semua penghasilanmu. Ketika Tuhan mempercayakanmu maka gunakan 
penghasilanmu dengan sepatutnya. Secara tanpa henti teruslah merenungkan Tuhan dengan 
keyakinan bahwa Beliau selalu bersamamu dan raihlah kemenangan dari sifat-sifat jahatmu.  
 
(Divine Discourse 1 Jan 2004) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 2 Januari 2016 
 
Apakah semua orang beruntung yang memiliki kekayaan, emas, dan kenyamanan memiliki 
kedamaian? Apakah semua orang yang sangat terpelajar atau mereka yang sangat cantik atau mereka 
yang memiliki kekuatan badan yang begitu besar berada dalam kedamaian dalam diri mereka dan di 
dunia? Tidak! Alasan dari kurangnya kedamaian dalam banyak hal adalah karena mereka melupakan 
Tuhan sebagai dasar dari ciptaan. Semua kehidupan dimana hidup tanpa keyakinan dan bhakti 
kepada Tuhan yang tertinggi adalah kehidupan yang tercela; mereka semuanya menyia-nyiakan 
kesempatan. Ini merupakan sesuatu yang benar-benar aneh! Dasar dari dirimu yang sejati, sumber dari 
suka citamu, yang menjadi prinsipmu yang paling penting (paramartha), semuanya ini telah menjadi 
tidak ada gunanya lagi dan tidak diinginkan; sebaliknya, dunia dengan kemilauannya yang tidak 
berharga telah menjadi penting dan sangat diinginkan. Bahkan rumah yang paling nyaman yang 
dilengkapi dengan semua kemewahan dan menumpuk kekayaan yang manusia cari, adalah tidak 
berharga untuk bisa memberikanmu kedamaian. Kedamaian bisa didapat hanya dengan berserah 
kepada Tuhan yang merupakan inti dari setiap makhluk hidup, dan juga sebagai sumber yang utama 
dari semua hidup dan kehidupan.  
 
(Dharma Vahini, Ch 12) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 3 Januari 2016 
	  

Apa yang penting adalah bukan pada perolehan dalam kemahiran berdebat namun perolehan pada 
pemusatan pikiran, ketenangan hati, dan bebas dari perasaan suka dan tidak suka. Mengapa 
seseorang menjalankan disiplin spiritual ini seperti mengulang nama Tuhan, meditasi, kebhaktian, 
dsb? Bukankah semuanya ini untuk bisa mendapatkan keterpusatan pikiran dan satu kemanunggalan? 
Sekali keterpusatan pikiran bisa didapatkan maka usaha manusia menjadi tidak perlu; dan makna yang 
terkandung di dalam kehidupan akan terungkap. Jadi, mereka yang berhasrat menjadi peminat 
spiritual seharusnya tidak terlibat dalam perdebatan dan sanggahan. Mereka seharusnya tidak tertarik 
oleh tipu muslihat dari perasaan buruk. Mereka seharusnya melihat kesalahan di dalam diri mereka 
sendiri dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Mereka juga harus menjaga dan melindungi 
keterpusatan pikiran yang telah mereka dapatkan dengan mata tetap tertuju pada tujuan mereka, 
mengabaikan sebagai sampah apapun kesulitan, kekalahan, dan gangguan yang mereka hadapi 
dalam perjalanan mereka. Mereka juga harus membicarakan pelajaran secara panjang lebar yang akan 
memberikan semangat dan suka cita, dan tidak menyia-nyiakan waktu yang berharga dengan 
membangun keraguan pada semua hal baik itu hal yang besar atau kecil.  
 
(Prema Vahini, Ch 45) - BABA - 
	  

	  

	  
 

	  

Penebusan dosa yang sebenarnya bukannya 
hidup menjadi pertapa di hutan 

namun memuja Tuhan 
dalam pikiran, perkataan, & perbuatan  

	  

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)	  


