
	  

	  
 

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, 4 Januari 2016 
	  
Banyak manusia modern yang dungu kebingungan pada tujuan dari semua bangunan dan keadaan, 
aturan, serta adat istiadat yang berlaku di sekitar tempat ibadah. Mereka tidak bisa mengerti makna 
dari setiap jawaban karena jawaban ini melampaui dari pemahaman mereka yang terbatas. Seorang 
pasien yang menderita demam yang tinggi akan merasakan pahit bahkan pada makanan yang manis; 
begitu juga, bagi mereka yang menderita demam tinggi dari keduniawian tidak akan pernah bisa 
merasakan rasa manis yang sesungguhnya dari kebenaran. Demam itu harus disembuhkan terlebih 
dahulu; baru mereka dapat menghargai nilai dari hal-hal yang bersifat kerohanian. Sama halnya jika 
engkau menyangkal dirimu sendiri dari kebahagiaan yang didapat dari penyerahan diri total kepada 
Tuhan dan sangat suka jalan kemana-mana untuk mencari tempat suci, orang suci, dan sungai suci, 
lantas bagaimana engkau dapat ditolong? Tingkatkanlah satu ons bhakti yang suci! Ini adalah cukup 
bagimu untuk bisa dibangunkan dari khayalan ini! Bhakti akan mengajarkanmu bahwa engkau dapat 
meraih kedamaian hanya dengan kembali pulang ke rumah asalmu yaitu Tuhan yang bersemayam di 
dalam dirimu. Sebelum kembali ke Tuhan, kerinduan akan kampung halaman akan menghantui!  
 
(Dharma Vahini, Ch 12) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 5 Januari 2016 
	  
Tempat suci adalah undangan dan papan petunjuk untuk mengarahkan manusia ke rumah illahi 
mereka. Tempat suci dimaksudkan untuk memerintahkan manusia dalam cara melepaskan selubung 
keterikatan yang menutupi hati mereka. Itulah sebabnya mengapa Tyagaraja menangis di tempat suci 
di Tirupathi, “Lepaskanlah selubung di dalam diri saya yaitu selubung kesombongan dan kebencian.” 
Kabut khayalan (maya) meleleh ketika disentuh oleh cahaya rahmat kasih Tuhan. Kemudian ia 
melantunkan gambaran dari pesona Tuhan dalam kidung, “Sivudavo Madhavudavo”; ia mereguk 
dalam-dalam rasa manis dari wujud Tuhan itu. Dari hatinya yang diaduk dengan rumusan suci Tuhan 
menghasilkan percikan kebijaksanaan (jnana), dan kemudian berkobar menjadi nyala api kesadaran. 
Pada satu kesempatan, Sri Ramachandra berkata: “fajar menyingsing dan senja tiba. Bersamaan 
dengan fajar, ketamakan mulai bangun dalam diri manusia; pada saat senja tiba, nafsu syahwat 
menguasai manusia. Apakah ini menjadi tujuan dan cara hidupmu? Dengan berlalunya hari maka 
engkau sedang mendekat satu langkah menuju gua kematian dan kehilangan kesempatan yang 
sangat berharga. Apakah engkau pernah merasa cemas karena telah menyia-nyiakan waktu?” 
 
(Dharma Vahini, Ch 12) - BABA -  
 

Edisi : 77 (4 – 10 Januari 2016) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 6 Januari 2016 
 
Manusia adalah penuh dengan kasih sayang (prema). Hati mereka adalah mata air dari belas kasihan. 
Manusia diberkati dengan perkataan yang benar. Kedamaian adalah ciri dari pikiran manusia. Ini 
merupakan kualitas bawaan dari pikiran. Jangan mencari kedamaian di luar diri. Seperti halnya emas 
dan perak yang tersimpan di bawah perut bumi serta batu karang terdapat di bawah laut, maka 
kedamaian dan suka cita terdapat dalam aktifitas pikiran. Jika engkau berkeinginan untuk 
mendapatkan harta karun yang terpendam itu, maka menyelamlah lebih dalam dan bawalah aktifitas 
mentalmu ke dalam diri, engkau akan menjadi penuh dengan kasih sayang. Hanya seseorang yang 
telah mengisi dirinya dengan kasih sayang dan ia yang tinggal dalam cahaya kasih itu layak disebut 
dengan manusia. Bagi mereka yang sama sekali tanpa adanya kasih adalah iblis dan monster. Dalam 
diri setiap manusia, sifat kasih yang suci, selalu ada tanpa adanya perubahan. Kasih itu adalah satu dan 
tidak dapat terpisahkan. Mereka yang dipenuhi dengan kasih sayang tidak mampu untuk dendam, 
mementingkan diri sendiri, tidak adil, salah, dan jahat.  
 
(Prema Vahini, Ch 47)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 7 Januari 2016 
	  

Sri Krishna bersabda di dalam Gita, “diantara pengorbanan suci (yajna), Aku adalah pengulangan nama 
Tuhan (nama-yajna).” Untuk melenyapkan kesedihan dan mendapatkan suka cita, tempat suci dimana 
nama Tuhan dapat diingat adalah sangat mendasar. Mengingat nama Tuhan (smarana) memberikan 
kebahagiaan; tidak ada yang lebih berfaedah, lebih mempesona, dan lebih membahagiakan daripada 
kegiatan ini! Resi Vyasa bertanya, “dengan memiliki nama Tuhan yang sungguh luar biasa dan mudah 
diucapkan, lidah yang selalu siap sedia, dan tempat suci dimana wujud-Nya yang menawan hati 
dipasang sehingga banyak orang dapat melantunkan kemuliaan-Nya dengan suara yang syahdu... 
mengapa manusia harus bergegas memasuki gerbang neraka?” Begitu juga, guru suci Tulsidas, yang 
selalu tinggal di tempat suci dan menyanyikan kebahagiaan hati yang dirasakannya, meratapi, “Aduh! 
Ketika manusia meninggalkan nama Tuhan dan tempat suci serta mencari kedamaian dan kesenangan 
di tempat lain, saya diingatkan oleh kebodohan mereka yang meninggalkan hidangan serba lezat dan 
bergizi di atas piring mereka dan menengadahkan tangan sambil mengemis untuk sisa-sisa makanan 
orang lain!”  
 
(Dharma Vahini, Ch 12) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 8 Januari 2016 
 
Apapun yang engkau kerjakan maka pertama engkau harus memahami makna yang sebenarnya. 
Kemudian, engkau harus meningkatkan hal ini setiap hari untuk kebaikanmu. Dengan cara ini, 
kebijaksanaan akan berkembang dan kebahagiaan yang kekal bisa didapatkan. Ada dua hal yang 
setiap orang harus super jelas yaitu dharma dan karma (tindakan). Kebajikan (Dharma) tidak memiliki 
prasangka atau sikap memihak; dharma sarat dengan kebenaran dan keadilan. Jadi, jika engkau 
memilih untuk menjunjung tinggi dharma, engkau harus melihat bahwa engkau tidak pernah 
bertentangan dengan dharma. Adalah salah jika menyimpang dari dharma. Jalan dharma 
mengamanatkan bahwa engkau harus melepaskan kebencian kepada sesama dan memupuk 
kerukunan dan persahabatan. Melalui kerukunan dan persahabatan, dunia akan berkembang hari 
demi hari menjadi sebuah tempat yang diliputi kebahagiaan. Jika praktek ini dijalankan dengan baik, 
dunia akan bebas dari kegelisahan, ketidakdisiplinan, kekacauan, dan ketidakadilan. Orang yang 
bijaksana yang tidak berat sebelah dan tidak berprasangka dan telah memutuskan untuk mengikuti 
Dharma, harus berjalan di jalan kebenaran (sathya).  
 
(Dharma Vahini, Ch 13) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 9 Januari 2016 
 
Manusia adalah mereka yang menganggap kasih sayang sebagai satu-satunya sifat yang harus 
dikembangkan dan menjauh dari sifat-sifat rendahan seperti jika mereka adalah ular berbisa. Tingkah 
laku yang tidak baik mengubah sifat welas asih dari manusia. Hati yang dipenuhi dengan nektar welas 
asih menunjukkan sifat manusia yang sejati. Kasih sayang yang sejati adalah tidak tercela, tidak 
mementingkan diri sendiri, tanpa adanya kotoran dan tidak ada hentinya. Perbedaan antara manusia 
(manava) dan setan (danava) hanyalah pada huruf ‘ma’ dan ‘da’! Huruf ‘ma’ adalah melambangkan 
lembut, manis dan kekal, sedangkan suara ‘da’ adalah tidak ada belas kasihan, anarkis, dan membakar. 
Apakah mereka manusia yang tidak memiliki keindahan di dalam diri mereka dan yang berusaha 
untuk menindas keinginan untuk keabadian? Sifat mereka ini adalah sifat setan walaupun dalam 
wujud manusia! Karena karakternya ini yang menentukan dan bukan wujudnya. Sifat yang baik adalah 
tercermin dari wajah yang bersinar cerah dari manusia yang sejati sebagai kebahagiaan (ananda). 
Namun tanpa adanya kebaikan, bahkan jika mereka tergila-gila akan suka cita maka wajah hanya akan 
menunjukkan api penghancur dari setan; mereka tidak akan memiliki rahmat kebahagiaan spiritual. 
 
(Prema Vahini, Ch 47) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 10 Januari 2016 
	  

Banyak yang tidak menyediakan waktu untuk memahami kesucian dan nilai dari kebudayaan mereka 
sendiri. ‘Kebudayaan’ berarti yang menyucikan dunia, yang mempertinggi keutamaan dan 
memuliakan sebuah bangsa, dan yang membantu mengangkat individu dan masyarakat pada tingkat 
yang lebih tinggi dari sebuah keberadaan. Ketaatan moralitas dalam kehidupan sehari-hari, 
menyucikan semua tindakan dan pikiran terkait dalam kehidupan, dan kesetiaan pada teladan yang 
sempurna - semuanya ini yang mendasari kebudayaan. Kebudayaan memberikan sumbangsih untuk 
perbaikan kehidupan. Proses perbaikan atau perubahan adalah mendasar untuk meningkatkan 
kegunaan dari objek apapun. Sebagai contoh, padi harus digiling dan sekamnya harus dilepaskan 
sebelum beras layak untuk dimasak. Proses ini disebut dengan Samskriti atau perubahan. Ini berarti 
membuang unsur-unsur yang tidak diinginkan dan menjaga unsur-unsur yang diinginkan. Berkaitan 
dengan manusia, Samskriti (kebudayaan) berarti membuang sifat-sifat buruk dan meningkatkan 
kebajikan. Seseorang yang berbudaya adalah seseorang yang memiliki pikiran dan perbuatan yang 
baik. 
 
(Divine Discourse, 14-Jan-1990) - 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)	  


