
	

	
 

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, 10 Oktober 2016 
 
Penyelesaian (samaptam) dari sebuah Yajna (korban suci) ditandai dengan persembahan terakhir di 
api suci yang disebut dengan Purnahuti. Persembahan dari setiap orang yang harus dibuat dalam 
Yajna adalah mempersembahkan pikiran buruk, keinginan dan perbuatan. Ini adalah lebih penting 
daripada yang lainnya. Keinginanmu kelihatannya semakin meningkat! Hal ini jelas menandakan 
bahwa semangat pengorbanan (tyaga) belum berkembang pada tingkat yang paling tipis. Setidaknya 
sekarang, bukankah engkau seharusnya mengekang keinginanmu pada tingkat tertentu? Jika tidak 
ada perubahan spiritual dalam cara hidupmu selama beberapa tahun, engkau akan merasa bersalah 
karena telah menghabiskan seluruh energi, waktu, dan kesempatan! Suatu hari nanti setiap orang 
harus melepaskan kepemilikan materi mereka. Pahlawan adalah seseorang yang melepaskan dirinya 
sendiri dari kepemilikannya sebelum ia pergi! Makna yang sebenarnya dari Yajna Samaptam adalah 
kesadaran diri, untuk menyadari diri sejati yang ada dalam diri dan dalam setiap makhluk. 
 
(Divine Discourse, Oct 2, 1987) - BABA -  
	

	

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

Perwujudan kasih! Vijaya Dasami menandai kesimpulan (samapti) dari festival suci Navaratri. Samapti 
menganugerahkan Prapti (deservedness) dalam setiap cara yang mungkin. Hari ini Aku memberkati-
mu dengan sepantasnya untuk mengembangkan cinta-kasih tanpa pamrih. Cinta-kasih mengandung 
semua nilai-nilai kemanusiaan seperti kebenaran, kebajikan, tanpa-kekerasan, dan kedamaian. Apa 
pun yang engkau lakukan, lakukanlah dengan Cinta-kasih. Hati-mu dapat diibaratkan seperti tangki 
besar, dan indera seperti keran. Engkau hendaknya mengisi hatimu dengan air dari Cinta-kasih. Maka, 
engkau akan mengalami Cinta-kasih Ilahi melalui semua indera-mu. Lakukanlah tindakan yang baik, 
mulai dari saat ini. Biarkan semua orang berbahagia. Inti dari semua kitab suci adalah: "Selalulah 
menolong, jangan pernah menyakiti." Janganlah menyakiti bahkan menyakiti serangga, karena Tuhan 
bersemayam dalam setiap mahluk. Berpasrahlah kepada Tuhan dan katakan, "Aku Milikmu," dan 
hiduplah dengan keyakinan yang kuat. Tuhan akan melindungi engkau setiap saat dan dalam semua 
keadaan. Aku memberkati engkau mengalami perasaan yang mulia, menjalin pergaulan yang baik, 
menghentikan kebiasaan buruk, dan mencapai Divinity.  
 

(Divine Discourse, Oct 1, 1998) - BABA -  

Edisi : 117 (10 – 16 Oktober 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 12 Oktober 2016 
 
Pada saat keadaan yang sangat sulit, para Pandawa hanya memikirkan Sri Krishna, hal ini mengajarkan 
kita tentang hubungan dan persahabatan yang sangat mendalam diantara Pandawa dan Sri Krishna. 
Sri Krishna melindungi Pandawa seperti kelopak mata melindungi mata karena cinta kasih yang suci 
yang dimiliki Pandawa untuk Sri Krishna. Sri Krishna berdiri di depan mereka sebagai teman mereka 
sepanjang waktu baik dalam kesulitan dan keberuntungan, bahkan ketika mereka sedang hidup di 
dalam hutan tanpa dikenali selama sepanjang tahun. Ini adalah tanda dari persabahatan yang sejati. 
Jika kita melihat kualitas dari persahabatan di masa sekarang, tidak ada bukti adanya persahabatan 
yang sejati. Ketika sebuah telaga penuh dengan air, katak akan berkumpul banyak disana; dan ketika 
telaga kering, semua katak akan pergi. Begitu juga, ketika engkau makmur dan kaya maka setiap orang 
adalah temanmu, namun ketika kekayaanmu menghilang, maka tidak ada seorangpun di dekatmu. 
Ingatlah, satu-satunya teman sejati yang akan tetap menyertaimu sepanjang waktu adalah Tuhan.  
 

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

	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 13 Oktober 2016 
	
Apakah engkau sadar dengan tujuan besar dari perziarahanmu di dunia? Jangan tersesat pada jalan 
kecil dan salah jalan karena itu akan membawamu hanya pada penderitaan. Engkau terlalu banyak 
menaruh keyakinan pada benda-benda di luar dirimu dan mengharapkan mendapatkan suka cita dari 
dan melalui benda-benda itu. Apakah engkau tidak tahu bahwa semua suka cita hanya muncul dari 
sumbernya yang ada di dalam dirimu? Engkau hanya membungkus hal-hal luar itu dengan suka 
citamu sendiri dan kemudian engkau mengalami suka cita dan merasakan seolah-olah suka cita itu 
berasal dari benda yang lainnya. Mengenali keillahian yang menjadi sifat sejatimu dan juga aturan dari 
kehidupanmu sehari-hari yang sesuai dengan kebenaran itu adalah bintang penuntun bagi setiap 
orang, yang tertangkap dalam arus dan arus perlawanan dari usaha dari mempertahankan hidup. 
Tanpa adanya cahaya penuntun illahi (Atmajnana), hidup akan menjadi pertunjukan lawak yang tidak 
bermakna, olok-olok, sebuah permainan dari orang bodoh. Hidup adalah sebuah pencapaian dari 
kesadaran yang sejati yang akan membuat hidupmu berharga dan berhasil. 
  
(Divine Discourse, Mar 16, 1966) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 14 Oktober 2016 
 
Usia diantara enam belas dan tiga puluh dua tahun adalah usia-usia emas. Adalah kewajiban dari 
setiap pemuda untuk menyadari setiap gagasan atau pikiran buruk yang muncul di dalam pikiran dan 
membasmi pikiran buruk itu sepenuhnya. Pikiran adalah seperti monyet gila dan engkau seharusnya 
tidak menyerah pada hal ini. Segera ketika gagasan muncul di dalam pikiranmu, engkau seharusnya 
menganalisa apakah ini adalah gagasan yang baik atau buruk? Engkau seharusnya mengendalikan 
pikiran dan tetap menjaganya dalam arahanmu. Engkau seharusnya tidak mengalah pada semua 
bentuk keinginan yang muncul dari dalam pikiranmu. Masa muda adalah masa ketika engkau memiliki 
semua kekuatan untuk mengatasi halangan yang muncul di tengah jalanmu, dan mengendalikan 
perbuatan dan pikiranmu. Pada masa ini, jika engkau merasa marah, cemburu atau gembira, gunakan 
seluruh kekuatanmu untuk mengendalikan kecenderungan ini. Jika engkau memilih untuk tidak 
mengendalikan emosimu sekarang, akankah engkau memiliki kekuatan untuk mengatasinya nanti?  
 
(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 13) - BABA -  
 
 
	



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 15 Oktober 2016 
 
Hidup bukanlah sebuah perkara yang mudah! Engkau tidak bisa mendapatkan kebahagiaan (sukham) 
melalui kenyamanan (sukham). Suka cita hanya dapat diraih melalui penderitaan dan cobaan. Dalam 
duka cita maka suka cita menjadi bermakna, sebagai hal yang sangat berharga! Melalui rasa sakit, 
seorang wanita mendapatkan suka cita sebagai ibu. Melalui kerja keras, petani mendapatkan panen 
padi yang didambakan dari sawah. Melalui siang dan malam yang panjang dalam belajar yang tekun 
maka seorang murid bisa lulus ujian dan mencapai gelar sarjana. Dalam gelap gulita yang mendorong 
seseorang mencari cahaya; adalah kematian yang memberikan semangat hidup. Tinggalkan 
kemewahan dan kesenangan hidup, jangan terikat pada apa yang engkau anggap berharga, engkau 
sayangi dan dekat denganmu, hanya karena engkau tidak mengetahui kenyataan yang sejati. 
Berhasrat, berjuang, dan berusaha keras secara terus menerus maka kemudian engkau akan diberkati 
dengan kebahagiaan yang tidak terkatakan dari penyatuan individu dengan universal; engkau 
mendapatkan hadiah penyatuan dengan Tuhan (Sakshathkara).  
 
(Divine Discourse, Mar 16, 1966) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 16 Oktober 2016 
	

Lihatlah pada sehelai kain ini. Sebenarnya kain ini adalah kumpulan dari benang-benang; dan jika 
engkau mengujinya dengan seksama, engkau akan mengatakan bahwa kain ini hanyalah kapas saja. 
Tahap pertama adalah kapas, tahap kedua adalah benang dan tahap akhir adalah kain. Apa yang 
engkau lakukan jika engkau tidak menyukai kain itu? Engkau menarik benangnya satu per satu maka 
kain itu akan tidak ada lagi! Dalam hal yang sama, pikiranmu tidak memiliki wujud tertentu. Pikiran 
hanyalah kumpulan dari keinginan-keinginan. Semua keinginan ini muncul dari gagasan dari 
pikiranmu yang mana dapat disamakan dengan kapas. Jadi dalam perumpamaan ini ketiga tahapan 
itu adalah  kapas atau pikiran, benang atau keinginan dan akhirnya adalah keinginan yang menyusun 
pikiran yang mana adalah kain itu. Jadi engkau harus mencoba untuk mengurangi keinginan ini 
sebanyak mungkin. Keinginan adalah seperti beban yang berat di dalam perjalanan hidupmu. Sedikit 
keinginan akan membuat perjalanan lebih nyaman bagimu!  
 
(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 13) - 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)	


