
	

	
 

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, 26 September 2016 
 
Jika kita mengembangkan welas asih dan kebaikan (maitri), Tuhan akan kelihatan dekat dengan kita. 
Apakah kita dalam sakit atau senang, dalam penderitaan atau masalah, sepanjang waktu kita harus 
mengembangkan hati kita seperti itu sehingga kita mampu menerima kasih Tuhan (Paramatma 
Prema). Sebaliknya, jika kita mempunyai sifat yang jahat seperti ingin melakukan dosa atau 
mendengarkan sesuatu yang seharusnya tidak kita dengarkan, atau menyakiti yang lainnya, kemudian 
keadilan, kebaikan dan kejujuran tidak akan pernah dekat dengan kita. Maka dari itu, engkau harus 
mengembangkan sifat yang suci. Para Pandava adalah orang-orang yang mulia, itulah sebabnya 
mendapatkan kedekatan dengan Tuhan. Bagi para Pandawa, Sri Krishna adalah pemberi nafas 
kehidupan, dan bagi Krishna tubuh Beliau adalah para Pandawa. Bagi para Pandawa, tidak ada setiap 
moment dimana Krishna tidak hadir. Apapun yang mereka lihat dan lakukan, itu hanya dorongan dan 
kekuatan yang mereka dapatkan dari Krishna.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 12) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 27 September 2016 
	

Perwujudan kasih! Tidak perlu mencari Tuhan kemanapun juga, disebutkan dalam kitab suci. Hari ini 
manusia mencari Tuhan. Mengapa engkau mencari Tuhan ketika Tuhan ada dimana-mana? Engkau 
adalah Tuhan. Semua latihan spiritual (sadhana) akan menjadi sia-sia jika engkau tidak mengetahui jati 
dirimu yang sejati. Daripada bertanya kepada yang lainnya, “Siapakah kamu?” adalah lebih baik untuk 
menanyakan siapa dirimu, “Siapakah saya?” “ini adalah buku saya”, kita berkata. Kemudian siapakah 
‘saya’? Perasaan dari ‘milik saya’ adalah khayalan (maya). Ketahuilah siapa dirimu. Semuanya ini adalah 
materi dan bersifat negatif. Engkau adalah penguasa dari dunia materi ini. Kuasailah pikiran dan 
jadilah penguasa pikiran. Buatlah setiap usaha untuk mengetahui jati dirimu yang sejati. Untuk 
mengetahui hal ini engkau pertama harus melepaskan keterikatan pada badan. Manusia adalah 
pahlawan dalam melakukan percobaan di laboratorium, namun pecundang dalam pengalaman. 
Sebaiknya jadilah pahlawan dalam bidang praktik. 
 

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

Edisi : 115 (26 September – 2 Oktober 2016) 
 



 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 28 September 2016 
 
Dasar dari seluruh dunia adalah kasih (prema) dari Tuhan. Walaupun jika seseorang mampu belajar 
dengan hati intisari dari semua kitab suci, dan mampu menyusun puisi dengan penuh daya tarik, 
namun jika seseorang tidak memiliki kemurnian hati maka ia adalah orang yang tidak berguna. Apa 
kebenaran yang lebih tinggi yang dapat Aku sampaikan kepada kalian hari ini? Pendidikan saat 
sekarang bukanlah pendidikan yang sebenarnya. Ini kelihatan bahwa pendidikan saat sekarang hanya 
melulu untuk memungkinkanmu mencari nafkah. Sementara mengejar jalan seperti itu yang 
memungkinkanmu untuk mencari nafkah, engkau juga meningkatkan sifat mementingkan diri sendiri. 
Tujuan dari pendidikan yang sejati seharusnya pengembangan karakter. Jenis pendidikan itu yang 
mana tidak ada kesucian dan karakter adalah tidak berguna. Apakah gunanya mendapatkan berbagai 
jenis pendidikan? Engkau harus mencoba untuk belajar kebijaksanaan itu yang dapat melepaskanmu 
dari kematian.  
 

(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 13)  - BABA - 
	

	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 29 September 2016 
	
Seseorang mungkin telah mendapatkan banyak pengetahuan dan menghabiskan seluruh hidupnya 
dalam pendidikan namun apakah gunanya ini jika kualitas utama seseorang tidak terbuka. Engkau 
mungkin menghabiskan banyak waktu dan belajar banyak hal namun ini hanya membuatmu menjadi 
suka berdebat. Dengan pendidikan seperti itu, engkau tidak akan pernah mendapatkan kebijaksanaan. 
Hari ini seluruh hidup banyak orang didedikasikan dengan meniru yang lainnya. Banyak pelajar 
sedang menghancurkan ide mereka sendiri dan ciri khasnya dan sangat kecanduan dalam proses 
meniru yang lainnya. Divyatma Swarupa, jika engkau ingin keamanan dan kesejahteraan negerimu 
maka adalah mendasar bagimu untuk mengembangkan tiga hal yaitu: melayani bangsa, berkorban 
tanpa mementingkan diri sendiri, dan berbhakti pada spiritual. Merupakan kebutuhan yang sangat 
mendesak untuk melatih anak muda yang memiliki keteguhan hati yang kuat dalam hal ini.  
  
(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 13) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 30 September 2016 
 
Apa kualitas yang utama dari manusia? Yaitu berbicara kebenaran. Berbicara ketidakbenaran dan tidak 
bertanggung jawab tidak sesuai sebagai seorang manusia. Jika engkau terlibat dalam pembicaraan 
yang tidak berguna dan sembarangan, bagaimana ini dapat disebut kebenaran? Sejatinya, kebenaran 
harus menari di atas lidahmu. Sebelum engkau berbicara sesuatu, engkau harus mencari tahu apakah 
ini adalah kebenaran atau tidak. ‘Kebenaran adalah satu dan bukan dua.’ Jika ada dualitas maka ini 
tidak bisa disebut dengan kebenaran. Kita harus berbicara hanya kebenaran yang muncul dari dalam 
hati kita. Seluruh dunia telah muncul dari kebenaran dan segala sesuatu menyatu ke dalam kebenaran. 
Awan bergerak di atas langit kadang-kadang menutupi matahari. Adalah tidak mungkin melenyapkan 
awan karena awan hanya datang dan pergi. Sekali awan menjauh maka gemerlapan matahari terlihat 
sepenuhnya. Sama halnya, hanya ketika awan gelap kebingungan di dalam hati kita di bersihkan maka 
kebenaran akan mewujudkan dirinya.  
 
(Divine Discourse Sep 29, 2006) - BABA -  
 
 
	

	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 1 Oktober 2016 
 
Kebahagiaan dan kedamaian tidak dapat ditemukan dalam kekayaan, jabatan atau kekuasaan. Semua 
hal ini hanya membangkitkan ketakutan dan kecemasan dan bukan kedamaian dan kebahagiaan. Hari 
ini bahkan seseorang yang berpendidikan tinggi tidak menyadari kebenaran ini, namun berlagak 
sebagai seorang bhakta. Hiranyakashipu telah mencoba semua metode yang memungkinkan untuk 
mengalihkan putranya yaitu Prahlada dari berbhakti kepada Tuhan. Prahlada diperlakukan dengan 
penuh siksaan dan cobaan berat. Tidak merasa takut dan mengabaikan ayahnya yang jahat, Prahlada 
memegang kuat pada Tuhan dan bhaktinya pada Tuhan menyelamatkan hidupnya. Prahlada 
menyatakan, "Ia sendiri adalah ayah yang sejati yang menuntun anak untuk menyadari Tuhan." Tidak 
ada yang hebat dengan menjadi seorang ayah. Tidak ada ayah yang harus bergembira ketika anaknya 
lahir. Hanya ketika orang-orang memuji kebaikan dari anaknya baru seorang ayah gembira akan 
kelahiran anaknya. Seorang anak yang baik akan menyelamatkan dirinya dan keluarga. Sejatinya, 
hanya mereka yang merupakan orang tua yang baik yang mendidik anak-anak yang mulia.  
 
(Divine Discourse, 6 May 1992) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 2 Oktober 2016 
	

Gandhi, yang merupakan orang biasa telah mampu meraih kebesaran dan  kemashyuran dunia karena 
pelajaran tentang tingkah laku yang baik yang ia pelajari dari ibunya. Ibunya melakukan tirakat: ia 
akan membuka puasa hanya setelah burung tekukur bernyanyi di pagi hari. Saat Gandhi masih kecil, 
sang ibu sedang menunggu lama untuk mendengar suara nyanyian burung tersebut. Melihat hal ini, 
Gandhi pergi keluar rumah dan menirukan suara burung tersebut dan kembali masuk ke rumah dan 
mengatakan kepada ibunya bahwa burung tekukur telah berbunyi dan ibu boleh menikmati 
makanan. Sang ibu yang mengetahui tipu daya putranya menampar pipinya dan berkata, "engkau 
adalah orang yang jahat! Apa dosa yang telah ibu lakukan dengan memiliki anak sepertimu ini?” sang 
ibu merasa sangat sedih. Kesedihan ibunya telah menyentuh hati Gandhi. Mulai dari saat itu Gandhi 
mengambil sumpah untuk tidak pernah berbicara bohong lagi.  
 
(Divine Discourse, 6 May 1992) - 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)	


