
	

	
 

Have constructive thoughts;  
 consoling words; compassionate acts

 
“Milikilah pikiran yang membangun;  

perkataan yang menghibur; perbuatan yang penuh kasih” 
 

 
	

 
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 19 September 2016 
 
Hari ini ada kebencian dan kemarahan dimana-mana. Dimanapun engkau melihat, disana ada 
keinginan, permusuhan, dan ketakutan. Bagaimana engkau mengharapkan menjadi damai? Nyalakan 
pelita kasih di dalam diri. Kemudian ketakutan akan menghilang dan engkau akan memiliki 
pandangan tentang sang Diri. Jika tidak engkau dipastikan akan menderita. Banyak orang melakukan 
beberapa usaha hari ini untuk bisa penuh kebahagiaan. Dimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan? 
Apakah pada benda-benda material, dalam individu atau dalam buku? Tidak, tidak sama sekali! 
Kebahagiaan adalah di dalam diri kita masing-masing. Engkau telah melupakan jati dirimu yang 
sebenarnya yang merupakan sumber dari kebahagiaan dan engkau sedang berjuang keras untuk 
kebahagiaan yang sementara di luar. Bangkitlah pada kenyataan yang ada di dalam hatimu yang 
merupakan tempat duduk semua kebahagiaan. Prinsip kasih muncul dari dalam hatimu dan bukan 
dari dunia. Kembangkan kasih yang tanpa mementingkan diri sendiri semakin besar dan latihlah untuk 
pembatasan keinginan. Engkau dapat bahagia hanya ketika keinginanmu dikendalikan. 
 
(Divine Discourse, Mar 14, 1999) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 20 September 2016 
	

Bagi seseorang yang buta oleh ego dan tidak mampu melihat apapun di sekitarnya, apakah hidup 
akan memberikan mereka rasa manis? Bagi seseorang yang tidak pernah melakukan kebaikan, apakah 
hidup akan menjadi sebuah hal yang mudah? Bagi seseorang yang berjalan di jalan penuh dosa, 
apakah ada kebahagiaan yang akan hadir di jalan mereka di masa yang akan datang? Siapakah Tuhan 
dan siapakah bhakta? Siapakah guru dan siapakah murid? Siapakah penulis dan siapakah aktornya? 
Jika engkau memilih tidak menggunakan pemberian Tuhan berupa intelektual untuk memahami 
jawaban ini, maka ini salah siapa? Dalam hidupmu sehari-hari, engkau sibuk menjalin hubungan 
dengan banyak orang. Diantara mereka, engkau berpikir beberapa adalah temanmu, engkau 
menganggap beberapa sebagai musuhmu, dan menghabiskan waktu dengan yang engkau sukai. 
Ingatlah untuk setiap orang, dirimu yang sejati adalah teman baikmu atau musuhmu yang paling 
buruk.  
 

(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch. 12) - BABA -  
 

Edisi : 114 (19 - 25 September 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 21 September 2016 
 
Dalam perjalanan yang sangat panjang ini yang disebut dengan kehidupan, engkau harus melakukan 
perjalanan dengan sedikit barang bawaan (keinginan). Oleh karena itu kutipan, ‘sedikit barang lebih 
nyaman, membuat perjalanan menyenangkan’. Jadi mulai hari ini, jalankan dan ambil kutipan yang 
luhur dari pembatasan keinginan. Miliki tujuan untuk memotong keinginanmu hari demi hari. Engkau 
telah salah paham bahwa kebahagiaan ada ketika keinginan terpenuhi. Namun pada kenyataannya, 
kebahagiaan mulai muncul ketika keinginan sepenuhnya dihapuskan. Ketika engkau mengurangi 
keinginanmu, maka engkau maju dalam keadaan melepaskan keterikatan duniawi. Engkau memiliki 
banyak keinginan. Apa yang engkau dapatkan dari keinginan itu? Engkau dipastikan menghadapi 
akibat ketika engkau berpikir bahwa sesuatu adalah milikmu. Ketika engkau menyatakan sebidang 
tanah adalah milikmu, maka engkau akan mendapatkan panennya. Naluri ego dan keterikatan akan 
menempatkanmu pada penderitaaan. Engkau akan menjadi penuh kebahagiaan ketika engkau 
melepaskan ego dan keterikatan.  
 

( Divine Discourse, Mar 14, 1999)  - BABA - 
	

	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 22 September 2016 
	
Ketika engkau menyelam di dalam luatan, engkau harus mencari mutiara; ketika engkau pergi ke 
Kalpavriksha (pohon pemberi keinginan) mintalah kebahagiaan yang tertinggi. Jangan minta hal yang 
kecil ketika yang paling luas ada dengan usaha yang sedikit lagi. Ada sebuah permohonan yang alami 
dalam semuanya untuk menjadi satu dengan luas, yang tertinggi dan yang tidak terbatas, karena di 
dalam relung setiap hati disana bersemayam diri yang sejati yang tertinggi. Ketika engkau tenggelam 
dalam kedamaian (ananda) Tuhan maka engkau juga penguasa dari kebahagiaan yang lebih rendah. 
Namun kebahagiaan ini harus diarahkan pada bentuk kegiatan yang bermanfaat. Nilai dari air dapat 
diketahui hanya ketika ada kelangkaan air dan bukan ketika semua keran mengeluarkan banyak air 
dan memenuhi ember. Ketika tangki dan sumur mengering, manusia memohon dengan kuat untuk 
secangkir air. Begitu juga dengan kebahagiaan ini. Kumpulkan, simpan, kembangkan, dan sirami hati 
yang kering dengan kebahagiaan ini ketika engkau bisa.  
  
(Divine Discourse, Feb 20, 1966) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 23 September 2016 
 
Mereka yang menghormati kita dan ideal kita, mereka yang memiliki perhatian pada kesejahteraan 
kita maka kita menganggap mereka sebagai kerabat dan teman kita. Bagi mereka yang berseberangan 
dengan harapan kita dan mereka yang menyebabkan penderitaan dan kerugian maka kita 
menganggapnya sebagai musuh. Pada suatu keadaan Kabir telah mengatakan bahwa kita seharusnya 
berteman dengan mereka yang memperlakukan kita dengan kasar. Alasan dari hal ini bahwa 
walaupun kita melakukan beberapa dosa, orang-orang yang menunjukkan dosa kita yang akan 
menghilangkan dosa kita dengan perlakuan kasar mereka  kepada kita. Dalam konteks ini, kita berkata 
bahwa jika seseorang mengejek kita, maka hal ini akan menghilangkan dosa kita. Dalam 
kenyataannya, mereka yang menolong kita dalam melenyapkan dosa kita sebagai teman kita. Mereka 
yang meningkatkan dosa kita sebagai musuh kita. Jadi, mereka yang memperlakukan kita dengan 
kasar dan mengejek kita dianggap sebagai teman kita karena mereka melepaskan ketidaksempurnaan 
kita. Ide yang muncul dalam pikiran kita adalah penyebab dari menganggap sesuatu itu baik atau 
buruk.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 12) - BABA -  
 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 24 September 2016 
 
Miliki kerinduan kepada Tuhan, sama halnya seekor anak sapi yang merindukan induknya! Bawalah 
seeekor anak sapi di sebuah tempat dimana ada ribuan sapi dan kemudian lepaskan. Anak sapi itu 
akan dapat menemukan kembali induknya – setiap anak sapi akan melakukannya dengan benar! 
Begitu juga, engkau harus mengetahui darimana engkau mendapatkan semua makanan dan 
dukungan. Setiap makhluk hidup mendapatkan bantuan dari Tuhan sendiri yang mana merupakan 
asalnya. Ambillah jalan spiritual dengan sangat mendesak karena kematian sedang menunggu untuk 
merenggut hidup darimu! Lupakan semua keinginan yang remeh. Jangan bersuka ria dan menyia-
nyiakan saat yang sangat berharga dalam kesenangan yang hampa. Alasan engkau melakukannya 
hanya karena engkau mengidentifikasikan dirimu dengan badan. Badan hanyalah tempat tinggal saja, 
sebuah kendaraan dan pembungkus. Lihatlah dirimu sendiri sebagai penghuni dari tempat tinggal itu, 
dan hampir secara langsung maka kesedihanmu akan lenyap. Engkau akan menjadi berkurang egonya 
dan merasakan pertalian keluarga dengan yang lainnya yang sama seperti dirimu yang merupakan 
penghuni dari dalam tubuh mereka.  
 
(Divine Discourse, Feb 20, 1966) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 25 September 2016 
	

Tanpa menghilangkan perbudakan pada indra dan tubuh kita, kita tidak bisa maju dalam kehidupan. 
Oleh karena itu kita harus mengendalikan indra kita. Untuk bisa mendapatkan hasil yang efektif kita 
harus melakukan usaha untuk meningkatkan kasih sayang, welas asih, dan pengorbanan. Ketika hati 
kita diisi dengan ketiga kualitas ini maka hati ini akan mekar menjadi sebuah kebun yang indah 
dengan bunga yang mekar (Nandanavana). Sebaliknya, jika kita mengisinya dengan sifat seperti 
kebencian, cemburu, dan kemarahan maka hati ini akan menjadi kolam yang berbau busuk. Setiap 
orang seharusnya memeriksa dan memutuskan apakah kita ingin hati kita menjadi sebuah 
Nandanavana atau menjadi tidak bersih, kolam yang berbau busuk. Semua dari kita harus melakukan 
setiap usaha untuk mengisi hati kita dengan kualitas yang suci. Ketika kita melihat pada orang yang 
bahagia, kita harus bahagia atas  kebahagiaan mereka. Ketika kita melihat pada mereka yang 
menderita dan mengalami masalah, kita juga harus berbagi penderitaan mereka. Sikap ini disebut 
dengan maitri-bhava. Buatlah semua usaha untuk meningkatkan welas asih dan kebaikan.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 12) - BABA - 
 

 

 

	
	

Isilah hatimu dengan pelita kasih (Prema) sehingga 
sifat-sifat buruk dari kebencian, ketamakan, dan 

kesombongan tidak memiliki tempat 
	

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)	


