
	

	
 

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, 12 September 2016 
 
Shankaracharya, pada abad kelima melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dari Kerala ke Kashi, 
Badri, Kashmir, Kedarnath, Kailash, Puri, Sringeri, dsb! Dan beliau hanya hidup sampai usia 32 tahun! 
Bayangkan pekerjaan yang sangat hebat yang telah beliau lakukan – menulis, menguraikan, 
menyebarkan, mendirikan, mengatur, menginspirasi, mengajar – semuanya ini dilakukan sekitar 14 
atau 15 tahun masa-masa produktifnya! Kegiatan adalah syarat mutlak dari kehidupan. Jadilah aktif, 
sambutlah perbuatan – itulah pesan yang Tuhan berikan pada manusia saat lahir. Nafas 
mengajarkanmu Soham sepanjang waktu, 'so' ketika menarik nafas dan 'ham,' ketika menghembuskan 
nafas. Pilihlah kegiatan yang berguna bagi kemajuan spiritualmu, nilailah dirimu sendiri di level mana 
engkau berada saat sekarang. Tidak ada yang tinggi atau rendah dalam kegiatan. Mata harus melihat, 
telinga harus mendengar dan tangan harus memegang. Itu adalah kewajiban mereka (Dharma). Jadi 
begitu juga setiap orang darimu harus menuntun dirimu sesuai dengan kewajibanmu sendiri dan 
maju secara spiritual. 
 
(Divine Discourse, Feb 21, 1971) - BABA -  
	

	

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

Setiap hari adalah hari yang suci ketika engkau melantunkan nama Tuhan, merindukan kedekatan 
dengan-Nya dan mengelami kebahagiaan dari rahmat-Nya di dalam dirimu. Kualitas yang tertinggi 
dari Maharaja Bali adalah semangat berserah diri dan berkorbannya. Maharaja Bali menyerahkan 
dirinya sendiri sepenuhnya kepada Tuhan. Dibawah pemerintahannya, seluruh rakyatnya senang dan 
dituntun pada kehidupan illahi. Merasa sedih oleh pikiran karena harus pergi meninggalkan rakyatnya, 
ia berkata kepada semuanya, "Rakyatku yang terkasih! Saya tidak bisa hidup tanpamu dan juga kalian 
tidak bisa hidup tanpaku. Setiap tahun saya akan muncul dihadapan kalian dan memberikan kalian 
semua suka cita." Onam adalah hari dimana Maharaja Bali memenuhi janjinya. Orang-orang akan 
bangun lebih awal di pagi hari, mandi, memakai pakaian baru, dan memuja Tuhan serta ikut serta 
dalam pesta untuk menandai perayaan Onam. Apa makna dari menggunakan pakaian baru (wasthra)? 
Wasthra juga berarti ‘hati’. Memakai pakaian baru (wasthra) berarti menyucikan hati. Tuhan 
bersemayam di hati yang suci. 
 

(Divine Discourse, Sep 5, 1995) - BABA -  
 
 

Edisi : 113 (12 - 18 September 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 14 September 2016 
 
Sepanjang seseorang memiliki wujud, adalah alami bahwa mereka memikirkan tentang wujud itu; 
namun saat wujud itu dilupakan untuk beberapa hari, adalah baik untuk memusatkan perhatian pada 
yang tertinggi yang tidak berwujud dan melepaskan keterikatan pada wujud. Wedanta mengajarkan 
kepada kita filsafat dari tanpa keterikatan (vairagya) untuk membantu dalam proses konsentrasi pada 
kekuatan yang tertinggi yang tidak berwujud dimana ada dibalik setiap wujud. Adalah tidak dapat 
dielakkan bahwa jiwa akan meninggalkan tubuh. Tubuh ini adalah seperti gelembung air di 
permukaan air. Gelembung air ini adalah muncul dari air, ada di dalam air, bertahan di air, dan pada 
akhirnya akan hancur di dalam air. Dengan memikirkan bahwa seseorang itu penuh dengan 
kelemahan adalah tidak benar. Sikap yang benar adalah menganggap Tuhan adalah tidak berwujud 
dan tanpa sifat. Kita seharusnya menerima bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Itu yang seharusnya 
menjadi sikap yang benar.  
 

(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 11)  - BABA - 
	

	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 15 September 2016 
	
Hari ini setiap orang diganggu dengan kecemasan dan kekhawatiran. Tidak ada saat dimana engkau 
bebas dari rasa cemas. “Lahir adalah kecemasan, hidup di dunia adalah kecemasan; dunia adalah 
penyebab dari kecemasan, dan kematian juga adalah alasan untuk cemas; seluruh masa anak-anak 
adalah cemas dan juga masa tua; hidup adalah kecemasan; semua perbuatan dan kesulitan 
menyebabkan kecemasan; bahkan kesenangan juga adalah kecemasan yang misterius”, disebutkan 
dalam puisi Telugu! Keterikatan pada tubuh adalah penyebab utama dari semua kecemasan. Adalah 
tidak mungkin untuk mengalami kebahagiaan tanpa mengalami kesulitan dan kecemasan. 
Kesenangan adalah sebuah interval diantara dua penderitaaan. Engkau melakukan berbagai jenis 
kegiatan yang mana beberapa adalah baik dan beberapa adalah buruk. Pikiranmu (sankalpa) adalah 
akar penyebab dari dualitas ini. Pikiran yang baik menuntun pada perbuatan yang baik dan juga 
sebaliknya. Engkau adalah perwujudan dari keputusan dan penyangkalan (sankalpas dan vikalpas). 
Latihan spiritual yang sesungguhnya ada dalam pengendalian pikiran dan sikap/tindakan yang 
berlainan.  
  
(Divine Discourse, Sep 10, 2002) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 16 September 2016 
 
Sebuah pohon pisang raja memiliki banyak kegunaan: daunnya bisa digunakan sebagai alas untuk 
makan, bunganya untuk memasak, dan batangnya sangat berguna untuk mengikat dan mengemasi 
benda sebagai satu kesatuan, namun kegunaan utamanya adalah menghasilkan buah pisang! Engkau 
mengambil semua masalah dalam menanam dan menumbuhkan pohon untuk mendapatkan buah 
pisang dan bukan untuk daunnya, tali, bagian intinya yang lembut atau untuk bunganya. Begitu juga, 
kegunaan utama dari tubuh manusia adalah menyadari keillahian sedangkan yang lainnya hanyalah 
bersifat sebagai tambahan saja. Engkau mungkin mengatakan, ‘oh tangan memiliki banyak hal yang 
harus dikerjakan!’ Walaupun engkau menggunakan tangan untuk banyak kegiatan, namuan tujuan 
utamanya adalah untuk berdoa, memuja Tuhan, memegang kaki Tuhan. Telinga diciptakan untuk 
mendengarkan kemuliaan Tuhan, dan mata untuk menyaksikan ciptaan-Nya! Lidah sering salah 
dipergunakan untuk membicarakan skandal atau memuji! Gunakan lidah seperti yang dikehendaki 
Tuhan yaitu untuk melantunkan kemuliaan Tuhan.  
 
(Divine Discourse, Feb 21, 1971) - BABA -  
 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 17 September 2016 
 
Perwujudan Kasih! Melalui kekuatan perkataan maka engkau dapat menaklukkan kerajaan. Melalui 
perkataan engkau juga dapat kehilangan semua kekayaanmu. Manusia mendapatkan kerabat dan 
teman melalui perkataan dan kehilangan mereka juga dengan kata-kata. Melalui perkataan lagi, 
engkau bahkan bisa kehilangan hidupmu. Kata-kata adalah akar penyebab dari semua keadaan ini. 
Ingatlah, perkataan adalah baju besimu yang penting apakah engkau mengalami kerugian atau 
keuntungan, kesejahteraan atau kemalangan, rasa sakit atau kesenangan. Engkau diberikan dengan 
banyak hadiah. Hidupmu adalah benar-benar sangat berharga. Waktu adalah sangat penting. Hatimu 
adalah sangat lembut. Pikiranmu adalah milikmu yang sungguh luar biasa. Dengan diberkati semua 
hal yang sangat berguna ini, mengapa engkau menjalankan hidupmu dalam kebodohan dan 
menyedihkan? Jangan lupakan sifat illahimu yang alami, dengan membenamkan dirimu sendiri dalam 
lumpur kesenangan dan keinginan duniawi. Jangan mengeraskan hatimu yang mana adalah lembut 
dan welas asih menjadi hati seperti batu. Nilai kemanusiaan seharusnya secara spontan mewujudkan 
nilainya dari dalam hatimu dan meluap dengan kasih sayang.  
 
(Divine Discourse, March 31,1996) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 18 September 2016 
	

Orang-orang yang muda harus melakukan perjalanan yang panjang dalam kereta api ini yang disebut 
dengan masyarakat. Orang yang lebih tua yang ada dalam kereta api ini akan turun di stasiun dalam 
perjalanan. Jadi orang-orang yang muda seharusnya dipersiapkan untuk mengambil langkah yang 
diperlukan untuk memperbaiki cacat dalam kereta api ini. Engkau juga harus memperbaiki kesalahan 
yang ada tanah airmu dan menanamkan ide-ide yang mulia dan luhur di dalam pikiranmu. Hari ini jika 
engkau berpikir bahwa sebuah perbuatan tertentu yang dilakukan oleh orang yang lebih tua adalah 
tidak benar, engkau seharusnya tidak melakukan hal yang sama ketika engkau tumbuh besar nanti. 
Ketika engkau menjadi orang yang lebih tua, engkau harus melakukan perbuatan yang mana sekarang 
engkau berpikir bahwa perbuatan dari mereka yang lebih tua adalah baik. Apa yang engkau anggap 
sebagai dosa seharusnya dijauhkan dan engkau seharusnya tidak pernah ikut di dalamnya. 
Keselarasan dari perkataan yang engkau katakan, perbuatan yang engkau lakukan dan pikiran yang 
engkau miliki adalah pengendalian dirimu yang sejati dalam kehidupan sehari-hari.  
 
(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)	


