
	

	
 

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, 17 Oktober 2016 
 
Setiap orang darimu memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri, kekurangan dan ketakutan, 
keahlian dan ketidakmampuan, jadi tidak ada satupun yang dapat disarankan untuk semuanya. 
Engkau harus melangkah maju dari dimana engkau saat sekarang, dengan kecepatanmu sendiri, 
sesuai dengan cahaya batinmu di dalam. Namun, selama seseorang telah mendapatkan pandangan 
sekilas pada kenyataan Atma, yaitu sumber darimana seseorang muncul dan tujuan seseorang harus 
menyatu, maka tujuan dari perjalanan akan dapat diraih cepat atau lambat. Dayat tarik yang sangat 
kuat dari tubuh dan indra yang mendominasi perjalanan ini, dan dunia yang memberikan makanan 
pada indra dan juga pesona dari petualangan kesombongan dalam pencarian ketenaran dan 
kekayaan  - semuanya ini akan menjadi tidak ada artinya dan menghilang, sekali saat engkau 
menerima pandangan sekilas kenyataan Atma atau melalui rahmat atau melalui seorang guru atau 
melalui sarana yang lainnya. Seseorang kemudian bukan lagi memiliki deha-bhranti (keterikatan 
tubuh) yang sekarang menyiksanya namun kerinduan untuk mengetahui dan berada dalam Dehi, 
Tuhan yang bersemayam di dalam.  
 
(Divine Discourse, Mar 16, 1966) - BABA -  
	

	

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

Banyak yang tidak siap untuk menghormati orang tua mereka. Engkau mungkin menanyakan sebuah 
pertanyaan tentang mengapa seseorang harus menghormati orang tuanya? Selalu, apapun perbuatan 
yang engkau lakukan, maka reaksinya akan datang padamu di masa yang akan datang. Merupakan 
kewajibanmu untuk menghormati orang tuamu terhadap semua yang orang tuamu telah lakukan 
untukmu. Jika hari ini, engkau memperlihatkan rasa hormat kepada orang tua, maka anak-anakmu 
akan menghormatimu ketika engkau semakin menua. Jika engkau membuat orang tuamu menderita 
sekarang, anak-anakmu akan melakukan hal yang sama kepadamu; dan air mata akan menetes dari 
matamu. Jika seorang pelajar ingin mendapatkan hidup yang aman dan bahagia di masa yang akan 
datang, maka ia harus menjalankan hidup yang baik sekarang. Adalah keindahan hatimu yang 
penting. Ini sama sekali bukan keindahan tubuh luar. Ketika engkau memiliki sebuah hati yang suci 
dan bersih, engkau akan memiliki kekuatan untuk membersihkan dunia. 
 

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

Edisi : 118 (17 – 23 Oktober 2016) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 19 Oktober 2016 
 
Aku memberikanmu pesan yang akan memberikan kekuatan, kedamaian, harapan, dan pemenuhan. 
Hal ini mungkin tidak menyenangkan (priya), namun ini pastinya akan berguna (hitha)! Seorang pasien 
harus minum obat dan mengatur cara hidupnya yang mana bermanfaat baginya; ia tidak boleh 
meminta hanya obat yang manis dan cara hidup yang menyenangkan baginya. Dokter mengetahui 
apa yang terbaik bagi seorang pasien! Berbicara sebenarnya, perlakukan tubuhmu seperti halnya luka 
yang perlu untuk dibersihkan, dibalut, dan diobati tiga atau empat kali sehari. Itulah tujuan yang 
sebenarnya dari makanan dan minuman. Untuk menghilangkan sakit haus maka air adalah obatnya. 
Makanan adalah obat untuk menghilangkan penyakit lapar. Tanpa keterikatan adalah obat untuk 
menyembuhkan penyakit yang mengharapkan kesenangan. Untuk kerinduan yang murni untuk 
Tuhan dan pengejaran yang didorong oleh hal ini, langkah awal yang diperlukan adalah memeriksa 
diri dengan teliti untuk menghilangkan semua kebiasaan, kecenderungan, dan kualitas jahat dari 
dalam diri.  
 

(Divine Discourse, Mar 16, 1966)  - BABA - 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 20 Oktober 2016 
	
Inkarnasi Tuhan sebagai Avatara adalah Guru yang sejati, yang jauh lebih unggul dan penuh kasih 
daripada semua guru. Guru yang sejati dapat menganugerahkan penyempurnaan tertinggi dari 
kehidupan spiritual hanya dengan pernyataan dari kehendak-Nya. Bahkan yang paling jahat dari yang 
jahat bisa mendapatkan kebijaksanaan yang tertinggi dalam sekejap mata. Begitulah kekuatan dari 
Guru dari semua Guru. Seorang Guru yang sejati akan mencuri hatimu dan bukan kekayaanmu. Ketika 
perwujudan Tuhan yang sepenuhnya datang ke dunia sebagai manusia, engkau juga harus 
mengembangkan kekuatan untuk menarik pemberi pencerahan untuk memberikan rahmat-Nya 
kepadamu. Engkau harus memusatkan pikiran untuk pelayanan pada Guru dan merenungkan ajaran-
Nya. Engkau harus berhasrat untuk menerjemahkan ajaran-Nya ke dalam kehidupan sehari-hari dan 
dalam praktek yang sesungguhnya. Engkau harus mengisi hatimu dengan bhakti dan mendedikasikan 
seluruh keahlianmu untuk aktualisasi nasehat dari Guru. Hanya orang yang seperti itu yang layak 
mendapat sebutan murid (sishya).  
  
(Sathya Sai Vahini, Ch. 13) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 21 Oktober 2016 
 
Manusia tidak hanya ciptaan dengan tangan dan kaki, mata dan telinga, kepala dan tubuh; engkau 
adalah jauh lebih dari seluruh dari bagian organ-organ ini. Bagian-bagian ini sejatinya hanyalah 
gambaran yang paling sederhana yang muncul dari pertiwi. Engkau kemudian harus diasah, digesek, 
dipoles, disempurnakan dan dilembutkan melalui intelek. Kemudian engkau akan menjadi calon yang 
ideal untuk keillahian, yang mana merupakan takdirmu yang sejati. Dorongan hati akan dibuat 
menjadi murni dan niatmu akan dingkat pada tingkat lebih luhur hanya jika engkau memutuskan 
untuk mendedikasikan semua perbuatan, perkataan, dan pikiranmu kepada Tuhan. Untuk mencapai 
hal ini, keyakinan pada kecerdasan yang tertinggi yang mana menciptakan, menjaga dan melebur 
alam semesta ini adalah bersifat mendasar. Selanjutnya adalah untuk diyakinkan akan 
ketidakberdayaan dan kesulitanmu pada duka citamu sendiri. Kemudian engkau akan dengan mudah 
mencapai rasa berserah diri pada kecerdasan yang tertinggi itu. Maka dari itu tingkatkanlah keyakinan 
dan berserah diri. Rahmat kemudian secara alami akan mengalir melaluimu dalam setiap 
perbuatanmu!  
 
(Divine Discourse, Mar 17, 1966) - BABA -  
 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 22 Oktober 2016 
 
Untuk memungkinkan bagi kita mendapatkan rahmat dari Tuhan, ada begitu banyak jalan yang 
berbeda. Jalan kebijaksanaan (jnana), perbuatan (karma), dan yoga adalah lebih sulit daripada jalan 
bhakti. Bhakti akan membantu kita mencapai Tuhan, menjadi dekat dengan Tuhan, dan mengerti 
Tuhan dan mukjizat-Nya. Diantara semua jalan yang lainnya, maka jalan yang paling pendek dan 
gampang adalah jalan kasih. Tuhan adalah perwujudan dari kasih. Untuk mencapai Tuhan dan 
mengerti keillahian-Nya, jalan kasih adalah pendekatan yang terbaik. Kasih illahi (prema) bukanlah 
sesuatu yang ditetapkan baik oleh individu, masyarakat, atau objek tertentu. Kasih adalah sangat luas, 
tidak mementingkan diri sendiri dan terus berkembang. Hanya ketika kita mengembangkan kasih kita 
dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, kita akan mampu mengerti dan mengalami kasih yang suci 
yang datang dari Tuhan.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch. 14) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 23 Oktober 2016 
	

Ketika engkau mengembangkan keyakinan dan berserah diri, engkau akan tidak memiliki perhatian 
tentang akibat dari perbuatanmu. Semua pikiran dan perbuatanmu akan menjadi suci, penuh dengan 
kasih, dan mendatangkan kedamaian, karena perbuatanmu tidak lagi menjadi milikmu karena semua 
perbuatan itu adalah milik-Nya dan engkau akan bebas. Maka dari itu, bersihkan hatimu dan buatlah 
sebening kaca sehingga Tuhan dapat dipantulkan di dalamnya dengan penuh kemegahan dan 
keagungan. Keinginan yang melekat pada pikiran adalah cacat cela yang menodai kesadaran 
seseorang. Kendalikan indramu. Jangan menyerah pada permintaan yang secara terus menerus untuk 
kepuasan. Ketika sebuah mayat ditempatkan di atas tumbukan kayu bakar dan dibakar maka mayat 
dan kayu bakar keduanya akan berubah menjadi abu. Begitu juga ketika indra ditiadakan maka pikiran 
juga lenyap. Ketika pikiran lenyap, khayalan akan mati dan kebebasan bisa didapatkan. Ingatlah, 
keyakinan pada Tuhan adalah bala bantuan yang terbaik untuk mendapatkan kemenangan spiritual. 
 
(Divine Discourse, Mar 17, 1966) - 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)	


