
	  

	  
 

A peaceful mind is the abode of Love 
 

“Sebuah pikiran yang penuh kedamaian adalah tempat 
kediaman cinta-kasih” 

 
 
 
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 28 Maret 2016 
	  
Setiap orang harus menghadapi akibat dari tingkah lakunya yang salah pada suatu hari nanti karena 
setiap perbuatan memiliki sebuah reaksi, gema dan pantulan. Kesadaran akan kenyataan ini bagi 
setiap orang akan membawa kedamaian dan keharmonisan yang berlimpah. Manusia diberkati 
dengan kekuatan yang tiada akhir. Tubuhmu sebenarnya adalah sebuah generator yang sangat besar. 
Wajahmu adalah seperti televisi dengan ekspresi yang hidup. Namun manusia telah kehilangan nilai 
mereka di dunia saat sekarang. Adalah manusia yang memberikan nilai pada sebuah berlian. Adalah 
manusia yang menggali dan menemukan sebuah batu yang kasar dan merubahnya menjadi berlian 
yang tidak ternilai harganya setelah mengalami proses dan pemolesan. Walaupun manusia telah 
mampu merubah sebuah batu yang murah menjadi berlian yang tidak ternilai, namun manusia sendiri 
memilih untuk tidak memiliki nilai yang sebenarnya sekalipun telah memberikan begitu banyak nilai 
tambahan pada berlian. 
 
(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains, 1996, Ch 1) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 29 Maret 2016 
	  
Dalam Gita dijelaskan: Shraddhavan labhate jnanam (peminat spiritual yang tekun mendapatkan 
kebijaksanaan). Hal ini berarti bahwa tanpa ketekunan dan kesungguhan maka tidak ada keberhasilan 
yang dapat diraih. Engkau harus mengembangkan ketertarikan dan mencurahkan perhatian pada 
jalan yang telah diperlihatkan oleh para sesepuh dan pada pengetahuan yang diajarkan oleh naskah-
naskah suci. Engkau harus memberikan perhatian terhadap apa yang dikatakan oleh para sesepuh. 
Jika engkau tidak memiliki kesungguhan (shraddha) maka engkau tidak akan bisa mencapai apapun 
juga, walaupun dengan kualifikasi duniawi. Meskipun usia dari evolusi dan kemajuan yang besar 
dalam pengetahuan ilmiah, manusia tidak mampu membuat kemajuan yang berarti menuju pada 
Tuhan karena tidak adanya usaha yang kuat dalam bidang spiritual. Mempelajari naskah suci dan 
mengulang-ulang nama Tuhan mungkin perbuatan yang baik bagi diri mereka sendiri. Namun jika 
tidak ada cinta kasih pada Tuhan dari dalam yang merupakan dasar dari semua latihan spiritual 
(sadhana), betapapun banyaknya mengulang-ulang, mendengarkan, atau membaca naskah suci 
adalah tidak ada gunanya. 
 
( Divine Discourse, Feb 5, 1984) - BABA -  
 
 

Edisi : 89 (28 Maret – 3 April 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 30 Maret 2016 
 
Tidak ada cinta kasih diantara suami dan istri sebelum mereka menikah. Tidak ada kasih sayang 
diantara ibu dan anak sebelum kelahiran anak itu. Sang anak, walaupun ia menyayangi ibunya dengan 
sepenuh hati, ia tetap akan menaruh tubuh ibunya pada tumpukan kayu bakar yang menyala dan 
menyerahkan ibunya pada api tanpa ada rasa kasihan setelah meninggal. Bagaimana kasih sayang itu 
dapat disebut dengan kasih sayang yang sejati? Semua hubungan itu dapat dikatakan sebagai 
keterikatan dan bukan cinta kasih. Keterikatan datang di pertengahan dan menghilang di 
pertengahan juga. Namun kasih Tuhan ada bahkan sebelum kelahiran dan akan tetap ada bahkan 
setelah kematian. Keterikatan adalah seperti awan yang berlalu yang melayang begitu cepatnya. Kasih 
yang sejati adalah murni, tidak kotor, tidak palsu, tidak tercemar, kekal, abadi, suci, dan tidak ternoda. 
Hanya kasih Tuhan yang tidak ternoda oleh kepentingan diri sendiri dan ada sebelum kelahiran dan 
juga setelah kematian. Semua jenis kasih yang lainnya dinodai oleh kepentingan diri sendiri.  
 

(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains, 1996, Ch 1)  - BABA - 
 
 
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 31 Maret 2016 
	  
Tanpa keyakinan pada Tuhan, maka semua kepemilikan kita adalah sia-sia. Lihatlah contoh dari 
Duryodhana, yang merupakan putra mahkota kerajaan. Keduanya yaitu Duryodhana dan Arjuna pergi 
untuk menemui Sri Krishna sebelum peperangan di Kurukshetra. Duryodhana hanya menginginkan 
pasukan Krishna ada bersamanya. Arjuna merasa sangat bersyukur bisa memiliki Krishna saja di 
sisinya. Ini adalah sudah cukup untuk bisa mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Semua 
pasukan dari Duryodhana menjadi tidak ada artinya sama sekali. Duryodhana bergantung pada 
kepintaran meracik strategi yang dimiliki oleh pamannya yaitu Shakuni. Ia tidak memiliki keyakinan 
pada kecerdasan illahi dalam diri Sri Krishna. Pelajaran dari hal ini adalah setiap orang seharusnya tidak 
bergantung pada kepintaran mereka namun pada tuntunan dari kecerdasan yang lebih tinggi yang 
melebihi kemampuan argumentasi dan berpikir biasa. Mereka harus mencari dukungan dari Tuhan 
yang menopang segala sesuatu di dalam ciptaan. Taruhlah keyakinanmu pada Tuhan.  
  
( Divine Discourse, Feb 5, 1984) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 1 April 2016 
 
Belajar yang sesungguhnya adalah seperti sinar X dalam kamera, yang memperlihatkan rincian 
terdalam dengan ketepatan yang sempurna. Pikiran kita harus seperti sinar X dengan cinta kasih 
sebagai filmnya, sehingga sinar X ini dapat menangkap seluruh kepribadian seseorang dengan 
keakuratan. Mesin sinar X tanpa film adalah tidak ada gunanya, karena tidak ada yang bisa direkam 
kemudian. Cinta kasih harus kekal dan abadi. Namun saat sekarang cinta kasih pada manusia adalah 
sementara dan sebentar saja, dan mungkin saja berakhir pada suatu waktu. Ini sama sekali tidak layak 
disebut dengan cinta kasih. Cinta kasih yang sejati bertahan dari cobaan dan pergolakan, kehilangan 
dan penderitaan serta melebihi setiap keadaan yang susah. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam 
keadaan apapun juga, bagaimanapun kesulitan yang mungkin ada. Cinta kasih kita kepada Tuhan 
harus tetap bertahan dalam setiap serangan. Kita harus menolak dengan keras semua bentuk 
perbuatan yang merusak dan kesulitan hidup. Cinta kasih kita seharusnya tidak berubah dan 
melayang dengan setiap angin yang berlalu. Kehidupan dari bhakta yang agung memperlihatkan 
kepada kita akan betapa kuat dan teguhnya bhakti yang seharusnya kita miliki.  
 
(Summer Showers Ch1, May 20, 1996) - BABA -  
 
	  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 2 April 2016 
 
Engkau menghabiskan begitu banyak waktu yang berharga untuk mendapatkan benda-benda materi 
atau yang lainnya. Berapa banyak waktu yang engkau persembahkan untuk memikirkan Tuhan? 
Engkau meneteskan air mata sedalam-dalamnya untuk mengalami sebuah kesenangan yang 
berkaitan dengan indera. Apakah engkau meneteskan air mata untuk mengalami Tuhan? Bagaimana 
engkau bisa menyadari Tuhan? Saat sekarang Bhakthi telah menjadi sebuah produk pabrik yang 
diproduksi secara massal. Namun apakah bhakta menjalankan apa yang mereka katakan? Tanpa 
dijalankan, dapatkah buah dari bhakti menjadi disadari? Syair ke 12 dari Bhagavad Gita dengan jelas 
menjelaskan kualitas dari seorang bhakta yang sejati. Keutamaan yang utama adalah tidak adanya 
kebencian kepada setiap makhluk hidup: tingkatkan cinta kasih Universal (Advesta-sarva-bhutanam). 
Menjauhlah dari menyakiti yang lainnya. Jangan berbicara buruk pada siapapun juga. Lepaskan 
kesombongan dan egoisme. Tingkatkan kesucian dalam pikiran, perkataan dan tindakan. Spiritual 
adalah tidak terpisah dari aspek kehidupan yang lainnya. Spiritual meresapi segalanya.  
 
(Divine Discourse, Feb 5, 1984) - BABA -  
	  

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

Hidup dari Prahlada adalah sebuah surat wasiat dari bhakti yang sejati kepada Tuhan. Walaupun 
dengan siksaan yang sangat berat oleh ayahnya yang bernama Hiranyakashipu, namun Prahlada tetap 
tidak bergeming seperti halnya batu karang, mantap dalam bhaktinya kepada Sri Wishnu. Pada usia 
yang masih muda, Prahlada menempatkan Tuhan di dalam hatinya dengan tidak tergoyahkan dan 
bertahan dari setiap badai dan tekanan. Penderitaan fisik tidak memberikan pengaruh padanya dan 
tidak mengurangi rasa bhaktinya. Pikiran yang tenggelam dalam kasih kepada Tuhan adalah 
melampaui goncangan dan ketegangan seperti halnya seorang pasien yang dibius dan lupa dengan 
goresan yang dibuat oleh peralatan dari dokter bedah. Hanya jenis kasih ini yang pada akhirnya dapat 
meraih kemenangan. Namun saat sekarang, bhakti dari manusia bergoyang dalam setiap keadaan 
yang susah. Ketika harapan kita dipenuhi, kita menaruh banyak gambar Tuhan untuk dipuja; dan 
ketika harapan kita tidak dipenuhi, kita menurunkan semua gambar Tuhan itu. Penderitaan adalah 
bagian dari hidup dan harus diterima betapapun sulitnya. Kesenangan adalah sebuah interval diantara 
dua penderitaan.  
 
(Summer Showers Ch1, May 20, 1996) - BABA - 
 

	  

	  
	  

Tuhan akan dekat hanya pada mereka yang  
pikiran, idealisme, dan perbuatannya 

sesuai dengan 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)	  


