
	

	
 

Fill your day with constructive thoughts, 
 consoling words and compassionate acts

 
“Isilah harimu dengan pikiran yang membangun, kata-kata 
yang menghibur, dan perbuatan yang penuh welas asih” 

 
 

	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 5 September 2016 
 
Hari ini adalah perayaan suci Ganesh Chaturthi. Ga melambangkan kecerdasan (buddhi), Na berarti 
kebijaksanaan (vijnana). Jadi Ganapati adalah pemimpin dari buddhi dan vijnana. Ganapati akan 
memberkatimu dengan kecerdasan yang baik dan melimpahkan kebijaksanaan. Vinayaka juga disebut 
dengan ‘Vighneshwara’ (menghilangkan halangan). Tidak ada halangan yang dapat datang pada jalan 
seseorang yang berdoa pada Vinayaka. Memuja Vinayaka memberikan keberhasilan dalam spiritual 
dan juga usaha duniawi. Ganapati juga disebut dengan ‘Mooshika Vahana’ (Beliau yang menggunakan 
tikus sebagai wahana-Nya). Engkau mungkin heran bagaimana tikus yang kecil dapat membawa 
kepribadian yang besar dan kuat seperti Vinayaka. Dalam hal ini mooshika tidak berarti hanya seekor 
tikus. Ini adalah melambangkan kegelapan dari kebodohan karena tikus hidup dalam kegelapan. Oleh 
karena itu nama ‘Mooshika Vahana’ mengacu pada seseorang yang menundukkan kebodohan dan 
menghilangkan kegelapan. Berikan waktu untuk memahami makna yang mendalam dari prinsip 
Ganapati dan memuja Vinayaka pada hari yang suci ini dan menerima rahmat-Nya.  
 
(Divine Discourse, Sep 10, 2002) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 6 September 2016 
	

Hari ini manusia tidak menggunakan pikiran, usaha, posisi, dan kekayaan mereka dengan baik (mati, 
gati, sthiti, and sampatti). Sebagai hasilnya, manusia kehilangan energi yang suci yang Tuhan sudah 
berikan dan juga mengalami penderitaan dan kesedihan karena sifat-sifat jahat seperti keinginan, 
kemarahan, dan ketamakan (kama, krodha, dan lobha). Engkau sepenuhnya tidak memiliki kendali 
pada keinginanmu. Ketika keinginan seseorang terpenuhi, maka engkau akan menginginkan yang 
lainnya! Kemarahan adalah sifat jahat lainnya yang menghancurkan manusia. "Seseorang dengan 
amarah tidak akan berhasil dalam usaha apapun. Mereka akan melakukan dosa dan ditertawakan oleh 
semuanya," kutipan dalam bahasa Telugu. Kebencian adalah lebih berbahaya daripada kemarahan. 
Kebencian akan memunculkan banyak sifat-sifat jahat yang mana akan menghadang jalan menuju 
keillahian. Jangan menjadi binatang buas dengan mengizinkan sifat-sifat jahat ini menguasai dirimu. 
Secara terus menerus ingatkanlah dirimu sendiri bahwa engkau adalah manusia dan tetap periksa 
kecenderungan binatang di dalam dirimu.  
 

(Divine Discourse, Sep 10, 2002) - BABA -  
 
 

Edisi : 112 (5 - 11 September 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 7 September 2016 
 
Saat ini, kebanyakan orang, terutama pelajar dan youth (pemuda), menghancurkan hidup mereka 
karena mereka tidak memiliki dasar yang kuat dari Brahmacharya (membujang). Ketika orang tua 
menyarankan mereka untuk duduk dan melantunkan doa untuk setidaknya lima menit, mereka 
mengatakan mereka tidak punya waktu untuk melakukan hal tersebut, tetapi mereka memiliki semua 
waktu di dunia untuk berkubang dalam kualitas buruk dan kebiasaan buruk. Lakukanlah segala upaya 
untuk membangun pondasi yang kuat dari Brahmacharya. Tetap membujang bukanlah 
Brahmacharya; kontemplasi yang konstan pada Tuhan (Brahma) adalah Brahmacharya yang 
sesungguhnya. Senantiasa memikirkan Tuhan dan menchantingkan nama-Nya dalam semua keadaan. 
Menjalani kehidupan yang murni. Mendedikasikan hidupmu dengan prinsip cinta. Maka kehidupanmu 
akan aman dan bahagia. Di sebuah rumah besar, engkau melihat dinding rumah dirancang dengan 
indah, atap dan seluruh bangunan megah, tetapi engkau tidak melihat pondasi-nya. Pondasinya 
tersembunyi di bawahnya. Jadi ingatlah, keamanan rumah yang cukup besar yang terlihat dari luar 
terletak pada pondasinya yang tak terlihat.  
 

(Divine Discourse, Sep 10, 2002)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 8 September 2016 
	
Jika kita mengambil bola dan melemparkannya pada tanah yang keras, bola itu akan memantul jauh 
ditentukan oleh seberapa keras kita memukul bola ke tanah. Jika kita melempar bola ini pada tanah 
berlumpur yang lembut bukan pada permukaan yang keras, bola tidak akan memantul, tetapi akan 
terjebak dan terperangkap di lumpur. Demikian pula, jika aspek murni ketuhanan mengenai hati yang 
suci, ia akan memantul. Di sisi lain, jika kita memiliki hati yang berlumpur dan tidak murni, bahkan 
ketika ketuhanan mengenai hati ini, maka ia akan terjebak dan terjerat. Oleh karena itu, kemurnian 
pikiran dan keteladanan hidup sangat penting. Kebenaran dan kejujuran harus dianggap sebagai dua 
mata kita. Sebaliknya, jika mata ini dikenai penyakit egoisme, maka kita tidak bisa memiliki hati yang 
murni dan bersih. Para pemuda harus memiliki kemurnian pikiran. Mereka harus menjaga dengan baik 
kebenaran dan kejujuran.  
  
(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 11) - BABA - 
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 9 September 2016 
 
Untuk mengalami kasih Tuhan tidak perlu untuk berlatih berbagai jenis meditasi, ibadah, atau ritual. 
Cinta-kasih tanpa pamrih (Prema) dapat diperoleh hanya dengan menyerap penuh spiritualitas. Untuk 
alasan inilah Sri Krishna menyatakan dalam Gita: "Pasrahlah kepada-Ku, melampaui semua aturan 
(Sarva Dharman Parityajya)" Demikian juga, Yesus juga menyatakan:. "Aku adalah Jalan" Buddha, 
menyampaikan arti yang sama, "Pasrahkanlah semuanya" (Sarvam Sharanam Gachchami). Pernyataan-
pernyataan ini jelas menyampaikan bahwa esensi dari semua agama, akar dari semua kitab suci, 
tujuan dari semua kebajikan, adalah mengalami kesatuan spiritual (Sarvatmika Bhavam). Para Gopika 
telah mencontohkan semangat pasrah dan kesatuan yang benar. Para Gopika melambangkan pikiran. 
Radha melambangkan kombinasi dari semua pikiran dalam jiwa. Jadi semua pikiran, keinginan dan 
aspirasi, serta pikiran kita menyatu pada Sri Krishna, diwakili oleh Prajna dalam diri manusia. Kesadaran 
yang Constant ( Prajna) pada Tuhan adalah makna pernyataan Vedanta, 'Prajnanam Brahma.' 
 
(Divine Discourse, Aug 21, 1992) - BABA -  
 
	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 10 September 2016 
 
Weda mengajarkan kita bahwa hati kita adalah seperti langit dan di langit hati kita maka pikiran 
adalah bulannya, mata dan kecerdasan adalah seperti matahari. Di langit hati kita maka perlakukan 
pikiranmu seperti halnya awan yang berlalu. Jika langit hati kita ada jutaan nama Tuhan yang bersinar 
seperti halnya bintang dan pikiranmu bersinar seperti halnya bulan maka engkau pada tempat yang 
benar untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan adalah penyatuan dengan Tuhan. Latihlah 
pikiranmu untuk seperti bulan purnama dan membersihkan hatimu. Sri Krishna menginginkanmu 
untuk menjaga pikiranmu tetap suci dan menerima kebenaran dan kejujuran sebagai prinsip hidupmu 
yang mendasar. Tingkah laku kita yang bertanggung jawab bagi kerusakan atau penuaan dari tubuh 
kita. Keinginan kita mengarahkan pada tingkah laku kita. Jangan hidup di dunia hanya untuk 
memenuhi keinginanmu saja. Rasa sakit dan kesenangan adalah seperti awan yang berlalu yang akan 
bergerak di dalam hati kita. Jadi perlakukan semuanya itu seperti itu dan tidak lebih daripada itu.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 11) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 11 September 2016 
	

Tanpa mengetahui tentang rasa sakit, kesenangan tidak akan dapat dinikmati. Tanpa penderitaan, 
engkau tidak akan pernah memahami makna dari kebahagiaan. Walaupun dua aspek ini selalu ada, 
kita seharusnya mencoba dan meningkatkan kebahagiaan. Di dalam tubuh kita ketika darah yang 
bersih mengalir di satu sisi maka secara bersamaan darah yang kotor juga mengalir di sisi yang 
lainnya. Bahkan di dalam rumah kita, kita melihat bahwa air bersih dialirkan melalui pipa dari satu sisi 
dan air yang kotor juga dibuang pada pipa yang lainnya. Keduanya itu ada di dalam rumah kita. Sama 
halnya, di desa dan di kota, ketika air bersih dialirkan melalui saluran tertentu maka disampingnya ada 
saluran yang membuang air kotor; kadang-kadang secara eksternal keduanya kelihatan sama. Begitu 
juga, di dalam pikiran kita selalu ada dua aliran yang mengalir. Satu aliran dari pikiran yang baik 
sedangkan aliran yang lain adalah pikiran yang tidak suci, namun keduanya mengalir bersama-sama. 
Engkau harus melakukan setiap usaha untuk menerima yang baik dan menolak yang tidak baik.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 11) - BABA - 
 

 

 

	
	

Kemarahan menutupi dan menipu pikiran;  
khayalan menutupimu dari dirimu yang sejati;  

indria adalah akar dari kemarahan 
	

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)	


