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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Senin, 21 Juli 2014

Setiap orang sangat tertarik tentang masa depan mereka. Apa itu masa depan? Masa depan didasarkan 
pada masa lalu. Janganlah memikirkan masa lalu dan janganlah mengkhawatirkam  masa depan. Masa 
lalu adalah masa lalu. Apa gunanya memikirkan hal itu atau khawatir tentang sesuatu yang sudah mati 
dan sudah pergi? Lupakan saja! Masa kini sangat penting. Jalanilah kehidupan masa kini dan ikutilah 
masa kini. Banyak orang memikirkan masa lalu atau masa depan dan merusak masa sekarang. Banyak 
dari kalian merasa bahagia di masa lalu dan merasa tidak bahagia di masa sekarang. Sejauh mana engkau 
merasakan kebahagiaan itu? Apakah sikapmu berubah karena masa lalu? Apakah kekotoran dalam 
pikiranmu dibersihkan? Percayalah bahwa saat ini engkau merasa bahagia; engkau memiliki kecukupan 
dalam segala hal. Pikiranmu sekarang diberkati. Engkau harus  “Selalu membantu, tidak pernah menyakiti”. 
Bhagawan ingin engkau menghargai pentingnya “masa kini” dan bekerja untuk kemajuanmu, hidup 
di masa sekarang, hidup di saat ini.   

- BABA - (My Dear Students, Vol 2, Ch 14, 22 Aug 2007)

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Selasa, 22 Juli 2014

Hanya Tuhan yang memiliki kekuatan untuk menciptakan sesuatu dan segala sesuatu, baik yang permanen 
dan tidak permanen. Tuhan mengetahui segalanya dan ada di mana-mana. Beliau menciptakan dunia ini 
sesuai dengan kehendak-Nya (Sankalpa). Tuhan adalah dasar dari semua ciptaan. Emas adalah dasar dari 
perhiasan; jika tidak ada emas, maka tidak ada permata. Tanah liat adalah dasar untuk membuat belanga; 
jika tidak ada tanah liat, maka tidak ada belanga yang bisa dibuat. Demikian pula, jika tidak ada Tuhan, 
maka tidak ada penciptaan. Tuhan itu mahakuasa dan ada di mana-mana. Segala sesuatu di sekitar kita 
adalah Tuhan. Orang-orang, dalam ketidaktahuan mereka, melupakan Prinsip Tuhan (Atma) ini. Untuk 
membangunkan manusia dari tidur mereka dalam kebodohan dan keserakahan, para bijaksana yang 
agung dan inkarnasi Tuhan turun ke bumi. Setiap kali ego dan kebanggaan menjadi sifat kedua manusia 
dan kebodohan menguasai manusia, dan ketika sifat manusia yang buruk berada di puncaknya, maka 
inkarnasi Tuhan (Avatar) turun ke bumi untuk mengembalikan kebenaran pada keasliannya. 

- BABA -  (My Dear Students,  Vol 5, Ch 1, Dec 25, 1980)

Mulai harimu dengan Kasih
Isi harimu dengan Kasih
Akhiri harimu dengan Kasih
Inilah jalan menuju Tuhan

-Baba -



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Rabu, 23 Juli 2014

Bahkan hewan-pun bereaksi berdasarkan perasaanmu. Bagaimana perasaannya demikianlah reaksinya. 
Setiap makhluk berjalan dengan tiga hal berikut: reaksi, refleksi, dan gema. Karena kecenderungan sifat-sifat 
buruk dan perasaan buruk di antara manusia yang menyebabkan reaksi liar dari hewan. Dua anak laki-laki 
yang lahir dalam keluarga yang sama senantiasa berkelahi. Apa alasan untuk kebencian tersebut? Pikiran 
mereka sendiri bertanggung jawab untuk temperamen mereka. Janganlah pernah memiliki temperamen 
yang buruk. Engkau harus selalu memupuk dan mengembangkan perasaan mulia. Kalian semua memiliki 
latar belakang yang baik, keluarga yang baik, dan pendidikan yang baik. Engkau harus menjaga nama, 
kehormatan, dan reputasi keluarga dan universitas tempatmu belajar. Untuk mendapatkan nama baik, 
engkau harus memiliki pergaulan yang baik. “Katakan siapa teman-temanmu, Aku akan mengatakan 
siapa engkau” adalah kutipan terkenal. Bagaimana pergaulanmu, demikianlah engkau. Oleh karena itu 
selalulah mencari dan menjaga pergaulan yang baik - itu adalah keberuntunganmu untuk memiliki dan 
berada dalam pergaulan yang baik. 

- BABA - ( My Dear Students, Vol 2, Ch 14, 22 Aug 2007)

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Kamis, 24 Juli 2014

Saat pikiran buruk datang, engkau harus mengajarkan pikiranmu, “Oh pikiran, engkau berada di jalan nilai-
nilai kemanusiaan atau di jalan hewani? Pemikiran ini merupakan pemikiran hewan - engkau bukanlah 
binatang. “Latihlah pikiranmu untuk mengatakan,” Oh pikiran, manusia tidak dimaksudkan hanya 
untuk makan, tidur dan menikmati kesenangan belaka. Lepaskanlah semua kualitas hewani, tinggalkanlah 
kebiasaan sebelumnya dan cara-cara lama. Engkau harus menjauh dari segala keburukan”. Jika engkau 
mengajarkan pikiranmu seperti itu, kecepatan pikiranmu akan berkurang dan aliran pikiran akan berubah. 
Engkau harus konsisten mengajarkan pikiranmu untuk melakukan transformasi, meskipun engkau akan 
menemui kesulitan dalam prosesnya. Tetapi biarlah kesulitan itu muncul - orang yang bekerja keras dan 
melewati kesulitan ini akan menikmati kedamaian yang berlimpah. Tanpa usaha, tidak mungkin ada  
pencapaian atau kebahagiaan. Oleh karena itu janganlah khawatir tentang kesulitan. 

- BABA - (My Dear Students, Vol 5, Ch 2, March 9, 1993)

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

Apakah ada benda di dunia ini tanpa sang pencipta? Bayangkanlah sebuah pengeras suara. Ia memiliki 
kekuatan untuk menyiarkan suara,  jauh melampaui suara setiap individu dan harus menggunakan seseorang 
dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merancang dan memproduksinya. Dia 
mungkin berada di Jerman, Swiss, atau Jepang, dan mungkin engkau tidak mengenalnya! Tanpa orang 
tersebut, apakah loudspeaker ini ada? Tidak! Demikian pula untuk segala sesuatu yang engkau nikmati di 
dunia ini, ada Sang Pencipta. Bintang-bintang yang berkelap-kelip, Matahari dan Bulan yang menerangi 
dunia telah diciptakan oleh Kekuatan  Agung Tak Terbatas. Hal ini jelas bagi kita bahwa bukan orang biasa 
yang dapat membuat benda-benda yang super dan memastikan mereka masih bekerja, setelah miliaran 
tahun. Kitab Suci (Weda) menjelaskan kepada kita bahwa Super Power ini adalah Aprameya (yang tak 
terlukiskan, melampaui semua bukti dan keterbatasan). Tujuan utama dari setiap makhluk di alam semesta 
ini adalah mencari dan memahami Kekuatan yang Tak Terbatas ini. 

- BABA - (My Dear Students, Vol 2, Ch 15,Mar 1, 1981)
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 26 Juli 2014

Jam alarm membangunkan kita dengan dering alarm pada waktu yang tepat. Demikian pula para bijak 
yang agung zaman dahulu membangunkan manusia dari tidur kebodohan, memperingatkan mereka pada 
waktu yang tepat dan dengan cara yang benar. Mereka sering memberi pesan kuat yang memperingatkan 
semuanya untuk tidak mengabaikan Tuhan dan mulai memahami bahwa Tuhan ada dimana-mana. Kata-
kata mereka yang berjiwa agung tersebut harus terus-menerus berdering di dalam hatimu dan membimbing 
serta menerangi kehidupanmu. Yesus Kristus menyatakan bahwa setiap orang adalah perwujudan Tuhan 
dalam bentuk manusia dan setiap makhluk adalah utusan Tuhan. Beliau menunjukkan dalam hidupnya 
bahwa setiap ons badan manusia ini sampai titik darah penghabisan harus didedikasikan untuk 
kepentingan umat manusia. Yesus menyatakan, “Hati yang penuh dengan cinta-kasih dan kasih sayang 
adalah temple/tempat suci yang sesungguhnya dari Tuhan!” Persembahanmu yang sejati pada Tuhan 
hendaknya mengabdikan kehidupanmu untuk mempraktikkan ajaran-ajaran mereka dengan hati dan 
jiwamu. 

- BABA - (My Dear Students, Vol 5, Ch 1, Dec 25, 1980)

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

Ketika engkau berjalan di malam hari dan tiba-tiba menemukan sepotong tali panjang tergeletak di tanah, 
secara naluriah engkau menganggap tali tersebut sebagai ular dan engkau merasa takut! Dari mana rasa 
takut ini berasal? Bagaimana kemudian ia menghilang? Apakah ular berubah menjadi tali karena engkau 
takut lalu menghilang? Tidak! Tali tetap sebagai tali, engkau mengira tali sebagai ular! Efek halusinasi yang 
engkau miliki adalah hasil dari titik pandang duniawi. Sadarilah bahwa seluruh dunia adalah manifestasi 
dari Tuhan (Brahman). Visimu nampak kabur karena ketidaktahuan, ilusi, dan halusinasi, yang 
melihat dunia sebagai objek material, bukan sebagai ciptaan Tuhan. Ketahuilah bahwa semua yang 
engkau lihat di dunia dan berpikir itu sebagai nyata, sebenarnya itu tidak nyata dan palsu. Sudut pandang 
spiritual memperjelas visimu, dan akan membiarkan engkau mengalami kebenaran sebagai kebenaran 
dan akan menghilangkan rasa takut. 

- BABA - (My Dear Students, Vol 5, Ch 1, Dec 25, 1980)

SailenteraSai eraSai era

Love All -  Serve All

Help Ever -  Hurt Never

KATA WASIAT UNTUK MERAIH KEBAHAGIAAN DAN PEMBEBASAN

KASIHI SEMUA - LAYANI SEMUA

SELALU MENOLONG - TIDAK PERNAH MENYAKITI
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Terangi jiwa kita dengan lentera Sai (SAI + LENTERA),  akan hadir struktur bhatin yang tenang, universal, 
damai dan bijaksana (SAILENT + ERA). Inilah jiwa-jiwa yang akan menghiasi era Sai (SAI + ERA).


