
	  

	  
 

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, 11 Januari 2016 
	  
Bharatiya Samskriti (kebudayaan dari Bharat) adalah gabungan dari kesucian, keillahian, keagungan, 
dan keindahan. Gabungan dari semuanya ini dicerminkan dalam olahraga dan permainan. Walaupun 
ada perbedaan diantara bangsa-bangsa dalam makanan dan kebiasaan rekreasi mereka namun 
semangat kerukunan dan kesatuan ditampilkan dalam olahraga merupakan contoh yang memuaskan 
bagi semuanya. Adalah kualitas khusus dari olahraga yang melupakan perbedaan dan mereka yang 
melibatkan diri mereka dalam permainan berada dalam semangat keillahian dari keramahan dan 
persahabatan.  Olahraga membantu pemain tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan mereka 
namun juga mengalami suka cita. Para pelajar, bagaimanapun juga, seharusnya tidak puas dengan 
menyadari keuntungan-keuntungan ini. Hal ini sama mendasarnya untuk meningkatkan kesucian 
dalam pikiran dan mengembangkan ketulusan yang besar. Sifat manusia yang sejati mekar hanya 
ketika badan dan jiwa dikembangkan secara harmonis. Semangat dan usaha yang engkau tampilkan 
dalam olahraga seharusnya juga diwujudkan dalam bidang moralitas dan spiritual.  
 
(Divine Discourse, 14-Jan-1990) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 12 Januari 2016 
	  
Penyakit yang paling berbahaya adalah tidak adanya kedamaian. Ketika pikiran penuh dengan 
kedamaian maka tubuhmu akan sehat. Jadi setiap orang yang mencari kesehatan yang baik harus 
memberikan perhatian pada emosi, perasaan, dan niat yang melandasi mereka. Sama halnya ketika 
engkau mencuci pakaian, engkau juga harus mencuci pikiranmu untuk bebas dari kotoran setiap 
harinya. Untuk membersihkan pikiran, engkau harus bergaul dalam pergaulan yang baik dan menjauh 
dari unsur-unsur yang kotor seperti kebohongan, ketidakdilan, ketidakdisiplinan, kekejaman, 
kebencian, dsb. Kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang - bentuk-bentuk ini akan 
membersihkan unsur-unsur yang ada. Ketika engkau menarik nafas maka udara yang bersih akan 
membersihkan unsur-unsur itu, pikiranmu akan bebas dari kuman yang jahat, dan engkau secara 
mental akan mantap dan secara fisik akan kuat. Seperti yang disampaikan oleh Vivekananda, engkau 
harus memiliki syaraf baja dan otot besi. Engkau harus penuh dalam harapan dan suka cita karena 
keputusanmu telah mantap dan tidak terlihat adanya keputus-asaan dan penolakan. 
 
(Divine Discourse, 21-Sep-1960) - BABA -  
 

Edisi : 78 (11 – 17 Januari 2016) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 13 Januari 2016 
 

Untuk semua perbuatan, yang menginspirasi, yang melakukan dan yang mengalami adalah Dewa 
Surya (matahari). Bagi manusia yang terjebak di dalam kehidupan yang tidak bermakna dan akan 
mengalami perputaran dari perbuatan yang sia-sia dan tanpa henti, Dewa Surya adalah menjadi 
contoh dari pelayanan yang tanpa kenal lelah dan tidak mementingkan diri sendiri. Beliau menikmati 
dengan tidak pernah berhenti dari pekerjaannya. Beliau ada diatas pujian dan celaan. Beliau 
menjalankan kewajibannya dengan penuh ketenangan hati. Segala sesuatu yang beliau lakukan 
hanya untuk kesejahetraan dunia dan tidak menyebabkan kerusakan apapun. Ambillah inspirasi dari 
Dewa Surya (matahari). Dunia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa adanya matahari. Kehidupan di 
bumi hanya dimungkinkan karena adanya matahari. Matahari mengajarkan manusia pelajaran tentang 
pengabdian rendah hati pada kewajiban tanpa adanya kesombongan. Matahari adalah teladan yang 
tertinggi bagi setiap orang bahwa seseorang seharusnya menjalankan kewajibannya dengan penuh 
pengabdian dan dedikasi. Mengerjakan kewajiban adalah yoga yang tertinggi, seperti yang 
disampaikan oleh Sri Krishna dalam Gita. Biarkan perbuatan dan pikiranmu menjadi baik. Engkau 
kemudian akan mengalami kebahagiaan illahi.  
 

(Divine Discourse, 15 Jan 1992)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 14 Januari 2016 
	  

Suatu hari ketika Narada bertanya kepada Sri Rama tentang kualitas dari abdi-Nya dan peminat 
spiritual, Sri Rama menjawab, “Para abdi-Ku adalah penuh dengan kasih; mereka selalu menjunjung 
kebajikan dan kebenaran; hati mereka meleleh dengan kemurahan hati; mereka menghindari dosa 
dan melepaskan semuanya dengan senang hati; mereka makan dengan tidak berlebihan, sibuk 
berbuat baik bagi yang lainnya, dan tidak memiliki keegoisan dan keraguan. Mereka tidak mau 
mendengarkan pujian namun lebih ingin mendengarkan pujian dari kebaikan orang lain. Peminat 
spiritual adalah mereka yang berusaha untuk mendapatkan kualitas dan memiliki karakter yang 
seperti itu. Siapapun yang mengulang-ulang nama Tuhan, memiliki pengendalian diri dan disiplin, 
keyakinan, kesabaran, persahabatan, kebaikan, dan suka cita seperti halnya dengan kasih yang murni 
kepada-Ku – orang yang seperti itu adalah yang Aku sayangi. Siapapun juga dengan kemampuan 
membedakan dan penyangkalan diri, kerendahan hati, dan kebijaksanaan adalah sadar akan 
pengetahuan tentang kenyataan yang sejati; mereka yang tenggelam dalam perenuangan pada 
permainan-Ku (leela), selalu mengingat nama-Ku sepanjang waktu dan menitikkan air mata cinta kasih 
kapanpun nama Tuhan diucapkan oleh siapapun — semuanya ini adalah tanda dari bhakta-Ku yang 
sejati.” Demikian jawaban dari Sri Rama kepada Narada.  
 
(Prema Vahini, Ch 48) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 15 Januari 2016 
 

Perayaan Sankranthi seharusnya diperhatikan sebagai hari dimana seseorang mengarahkan 
pandangannya kepada Tuhan. Hidupmu mungkin dapat dibandingkan dengan sebatang tebu. Seperti 
halnya tebu yang keras dan memiliki banyak simpul dan hidup penuh dengan kesulitan. Kesulitan-
kesulitan ini harus diatasi untuk bisa menikmati kebahagiaan Tuhan, sama halnya dengan tebu yang 
harus diremukkan dan sari tebunya dirubah menjadi gula dan bisa dinikmati rasa manisnya. 
Kedamaian abadi hanya bisa didapat dengan mengatasi cobaan dan kesulitan. Emas tidak akan bisa 
dirubah menjadi berbagai bentuk perhiasan yang menarik tanpa meleburnya dan merubahnya ke 
dalam berbagai bentuk. Ketika Aku menyebut bhakta sebagai Bangaaru (yang seperti emas), Aku 
menganggapmu adalah sangat berharga! Hanya dengan menjalani gelombang perubahan hidup 
dengan ketabahan hati maka engkau menjadi yang paling berharga. Jangan pernah ijinkan dirimu 
sendiri diliputi oleh kesulitan. Kembangkanlah kepercayaan diri dan milikilah keyakinan yang kuat 
pada Tuhan. Dengan keyakinan yang kokoh, dedikasikan dirimu untuk melayani sesama dan jalankan 
hidup yang ideal. 

(Divine Discourse, 15 Jan 1992) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 16 Januari 2016 
 
Ketergantungan pada kebajikan (dharma) akan memastikan dan memperbesar kebahagiaanmu. 
Dharma akan melenyapkan dengki yang timbul terhadap yang lainnya. Dharma tidak akan 
mengijinkanmu untuk berbesar kepala ketika yang lainnya menderita atau sedih. Dapatkah kejahatan 
yang semacam itu memberikan kebahagiaan kepadamu? Ingatlah bahwa engkau dapat bahagia 
hanya ketika semuanya berbahagia! Pikiran dan kesadaran harus tetap dijaga lurus pada jalan 
kesejahteraan bagi semuanya (sarva-manava-sukha). Dharma akan bersinar dan bercahaya hanya 
dalam diri seseorang yang melayani semuanya dan memberikan suka cita bagi semuanya. Orang yang 
seperti itu tidak hanya akan mendapatkan rahmat Tuhan namun juga kesempatan yang spesial dan 
menyatu dengan-Nya. Kapanpun engkau memberi atau mengambil apapun dari siapa saja, ketahuilah 
bahwa engkau jangan sampai melewati batasan dharma. Jangan sampai menentang perintah dharma. 
Ikutilah dharma sepanjang waktu, percayalah ini adalah menjadi kewajibanmu. Isilah setiap bagian 
dari energimu dengan intisari dari dharma dan berusahalah untuk tetap semakin maju di jalan itu 
setiap harinya.  
 
(Dharma Vahini, Ch 13) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 17 Januari 2016 
	  

Tuhan akan melindungi dalam semua jalan dan sepanjang waktu bagi mereka yang memuja-Nya 
dalam bhakti yang sempurna dan murni, seperti halnya ibu yang melindungi bayinya, seekor sapi 
yang menyelamatkan anaknya dari bahaya, dan kelopak mata yang menjaga mata secara otomatis. 
Ketika bayi sudah tumbuh besar menjadi dewasa, sang ibu tidak akan memberikan banyak perhatian 
pada keselamatannya. Begitu juga dengan Tuhan tidak memberikan banyak perhatian kepada 
seseorang yang bijaksana (jnani). Bhakta yang memuja wujud apapun (saguna bhakta), adalah sama 
seperti seorang bayi bagi Tuhan, dimana tidak memiliki kekuatan kecuali kekuatan dari Tuhan. Bagi 
para jiwa yang tercerahkan (jnani), kekuatan mereka sendiri adalah sudah cukup. Maka dari itu, sampai 
seseorang dapat bersandar pada kekuatannya sendiri, maka seseorang harus menjadi bayi di tangan 
Tuhan, seperti halnya seorang bhakta yang memuja wujud Tuhan. Tidak ada seorangpun yang dapat 
menjadi bhakta Tuhan yang tidak berwujud yang tertinggi (nirguna bhakta) tanpa pernah menjadi 
bhakta yang memuja wujud Tuhan.  
 
(Prema Vahini, Ch 48) - 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)	  


