
	

	
 

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, 24 Oktober 2016 
 
Ketika bulan bersinar di atas langit, engkau dapat melihatnya secara langsung. Engkau tidak 
memerlukan bantuan senter atau lampu atau cahaya buatan. Dasar bagi kita bisa melihat bulan adalah 
karena cahaya bulan itu sendiri. Dalam hal yang sama, jika engkau ingin lebih dekat dan menyayangi 
Tuhan atau mengerti Tuhan yang merupakan perwujudan dari kasih, ini akan memungkinkan 
dilakukan hanya dengan sarana kasih yang merupakan sifat Tuhan itu sendiri. Tuhan yang merupakan 
perwujudan kasih, tidak dibatasi oleh satu tempat atau negara. Tuhan ada dimanapun juga, dalam 
setiap sudut belahan dunia. Oleh karena itu setiap orang termasuk pemuda harus mengasihi 
semuanya dan melihat bahwa mengasihi semua makhluk adalah sebagai menyayangi Tuhan, karena 
Tuhan bersemayam dalam setiap makhluk. Karena Tuhan adalah tidak mementingkan diri sendiri, 
engkau harus juga menjalankan pelayanan dengan tanpa mementingkan diri sendiri.  
 
( Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch. 14) - BABA -  
	

	

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

Ketika engkau bersuka ria dalam perenungan pada kemuliaan Tuhan, tidak ada material yang dapat 
menarikmu lagi. Segala sesuatu yang diberikan di dunia ini kelihatannya akan menjadi hal yang 
remeh. Hanya pergaulan dengan yang baik dan rendah hati akan dinikmati. Para orang-orang suci 
yang hebat telah melantunkan rahmat Tuhan serta telah menyadari Tuhan di dalam altar hati mereka 
sendiri. Cinta kasih dan bhakti yang tidak ternoda, mereka pancarkan melalui lagu-lagu dan telah 
memupuk jutaan hati bhakta yang sangat kering. Melantunkan nama Tuhan dan mengamati latihan 
spiritual yang mereka lakukan telah memungkinkan banyak peminat spiritual untuk mampu 
mendapatkan kasih Tuhan dengan cepat dan mendalam. Jadi begitu kuat dan mendalam kasih serta 
bhakti mereka dimana tidak ada rasa kecewa yang dapat menggoyahkan keyakinan mereka. Ramdas, 
Tukaram, Meera, dan banyak yang lainnya lagi adalah teladan yang hebat dan mereka telah 
membangun jalan yang megah terkait bhakti bagi seluruh umat manusia. Ini merupakan 
kewajibanmu sekarang untuk hidup sesuai dengan warisan yang diserahkan kepadamu untuk 
perkembanganmu oleh nenek moyangmu yang mulia.  
 

( Divine Discourse, Mar 17, 1966) - BABA -  
 

Edisi : 119 (24 – 30 Oktober 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 26 Oktober 2016 
 
Jika engkau mengikatkan dirimu pada Tuhan melalui jalan kasih (prema), akan mungkin untuk bisa 
menyadari-Nya. Kasih Tuhan adalah seperti lautan yang tanpa batas dan tidak terhingga. Karena kasih 
Tuhan adalah tidak terhingga dan tanpa akhir maka engkau tidak bisa membawa semuanya 
denganmu. Apa yang dapat engkau bawa adalah tergantung dari ukuran wadah yang engkau bawa. 
Jadi hal pertama yang dilakukan adalah memperbesar ukuran wadahmu dan hal ini bisa dilakukan 
melalui latihan spiritual (sadhana). Langkah pertama dalam Sadhana adalah menghormati ibumu. 
Bhakti kepada ibu seharusnya seperti bagaimana engkau mengetahui kasih dan cinta yang begitu 
besar yang ibumu berikan untuk membesarkanmu. Engkau harus memberikan rasa terima kasih 
kepada ibumu dalam bentuk kasih atau bhakti. Ibu juga akan memperlihatkan bhakti dalam bentuk 
vatsalya (kasih ibu kepada anaknya), sebagai balasan dari kasih anaknya. 
 

(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch. 14)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 27 Oktober 2016 
	
Untuk menyalakan sebuah pelita, engkau memerlukan empat unsur – sebuah wadah, minyak, sumbu 
dan korek api. Jika salah satu dari keempat ini tidak ada maka engkau tidak bisa menyalakan pelita. 
Cahaya dari pelita ini hanya dapat menghilangkan kegelapan yang ada di luar diri. Bagaimana engkau 
menghilangkan kegelapan yang ada di dalam hati? Ini dapat dihilangkan hanya dengan menyalakan 
pelita kebijaksanaan (Jnana Jyoti). Bagaimana menyalakan pelita spiritual, pelita kebijaksanaan? Hal ini 
juga memerlukan empat unsur. Tanpa keterikatan (Vairagya) adalah sebagai wadah. Bhakti adalah 
sebagai minyaknya. Fokus pada satu titik (Ekagrata) adalah sumbunya. Pengetahuan tentang 
kebenaran yang tertinggi (Jnana) adalah korek apinya. Tanpa keempat ini maka tidak akan bisa 
menyalakan pelita spiritual. Diantara keempatnya, prasyarat pertama adalah semangat tanpa 
keterikatan (Vairagya). Tanpa keterikatan artinya tidak adanya keterikatan pada badan jasmani. Ego 
perasaan yang membuat seseorang berpikir ‘aku’ sepanjang waktu harus dilepaskan. Tanpa adanya 
unsur tanpa keterikatan maka pengetahuan naskah suci adalah tidak ada gunanya.  
  
(Divine Discourse, 9 Nov 1988) - BABA - 
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 28 Oktober 2016 
 
Ketika Sri Krishna sedang tumbuh lebih dewasa, salah satu Gopala datang kepada Beliau dan berkata, 
“Krishna yang terkasih, tolong menyanyi dan nyanyikanlah pada isi dari hati hamba. Ambillah intisari 
dari Weda dan tuangkanlah melalui seruling-Mu dan mainkan sebuah lagu yang indah untuk 
menggelorakan hati hamba.” Para Gopala menganggap bahwa Sri Krishna adalah lautan kasih sayang 
dan mereka sendiri adalah tetesan air yang datang dari lautan kasih ini. Tujuan mereka satu-satunya 
adalah untuk membawa hidup mereka dan menyatu dengan lautan kasih yang tidak terhingga. 
Selama kita memegang tetesan air itu di dalam tangan kita maka ini akan tetap menjadi tetesan air; 
namun jika mencampurkan tetesan air ini ke dalam lautan maka tetesan air itu tidak ada lagi karena 
tetesan air itu sudah kehilangan kepribadiannya dan menyatu dengan lautan. Apa lagi tujuan yang 
lebih baik di dalam hidup selain menginginkan untuk menyatu dengan Tuhan?  
 
(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 14) - BABA -  
 
 
	

 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 29 Oktober 2016 
 
Dalam perayaan suci kita seharusnya menjalankan dengan semangat yang benar, dengan sebuah 
pemahaman dari makna perayaan tersebut. Penghancuran dari raksasa Narakasura melambangkan 
penghancurkan kejahatan dan mengembalikan kembali kebaikan. Lihatlah perayaan Deepavali 
sebagai hari untuk membuang semua sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Banyak para Gopika yang 
dipenjara oleh raksasa Narakasura dibebaskan oleh Sri Krishna pada waktu itu. Hal ini menyatakan 
secara tidak langsung bahwa kita harus membebaskan sifat-sifat baik yang terpenjara di dalam diri kita 
dan membuat semuanya muncul dan bersinar. Selama masih ada sifat jahat di dalam diri manusia 
maka mereka akan terbenam di dalam kegelapan. Sifat-sifat dan pikiran buruk harus dihilangkan 
semuanya. Ketika engkau menyadari tubuh dan juga semua pengalaman indra adalah tidak tahan 
lama, engkau akan mendapatkan tanpa keterikatan (vairagya). Jalankan kewajibanmu, perlakukan 
tubuh sebagai sarana serta hadiah dari Tuhan untuk tujuan ini.  
 
(Divine Discourse, 9 Nov 1988) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 30 Oktober 2016 
	

Hidup adalah sebuah permainan dengan api; engkau harus bisa mendapatkan kehangatan tanpa 
menjadi terbakar. Jadi engkau harus secara terus-menerus bertarung di dalam diri untuk 
menggunakan indra dan kecerdasan dengan bijak agar mendapatkan kebebasan dan bukannya 
terjerat dalam tipu muslihat dari indra dan kecerdasan itu. Deepavali memperingati kemenangan yang 
sangat menyenangkan dari pengaruh yang jahat, kebajikan melawan sifat buruk, sebagai simbol 
kemenangan dari Sri Krishna melawan Narakasura. Hidupmu di dunia adalah perjuangan yang tidak 
ada hentinya melawan rangsangan yang menyeretmu ke bawah dan juga meningkatnya rangsangan. 
Narakasura di dalam dirimu dapat dihancurkan dengan secara terus menerus merenungkan Tuhan di 
dalam pikiran seperti yang diceritakan dalam Bhagavata. Hanya ketika keenam musuh di dalam diri 
(nafsu, amarah, ketamakan, kesombongan, dan iri hati), yang menyeretmu ke bawah dapat dikalahkan 
maka cahaya kebijaksanaan dapat bersinar dengan jelas dan terang. Untuk memperlihatkan hal itu 
saat sekarang maka lampu (deepa) dinyalakan berjejer di setiap rumah. 
 
(Divine Discourse, Nov 11, 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)	


