
	

	
 

Be always attentive to the signs of  
His Glory, His Mercy and His Omnipresence 

 

 
“Selalulah penuh perhatian pada tanda kemuliaan-Nya, 

kemurahan hati-Nya dan kehadiran-Nya” 
 
 

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 21 Nopember 2016 
 
Para pelajar! Perwujudan kasih! Dimana ada enam kualitas seperti semangat, determinasi, keberanian, 
kecerdasan, kemampuan, dan kepahlawanan, maka disana bantuan Tuhan akan terwujud! Dalam 
bidang apapun, pada saat kapanpun, bagi siapapun juga yang diberkati dengan semua keenam sifat 
yang berharga ini maka keberhasilan pasti dapat diraih, selain itu keenam sifat itu memastikan 
kesejahteraanmu. Bagaimanapun juga sifat-sifat ini menghadapi berbagai kesulitan dari waktu ke 
waktu. Seperti halnya seorang pelajar menghadapi berbagai jenis ujian untuk bisa lulus, sifat-sifat 
yang mulia ini adalah juga mengalami percobaan. Percobaan itu seharusnya dianggap sebagai batu 
loncatan untuk pencapaian seseorang yang lebih tinggi. Percobaan ini ada dalam bentuk kerugian, 
masalah, rasa sakit, penderitaan, dan fitnah. Engkau harus mengatasi masalah-masalah ini dengan 
berani dan percaya diri dan tetap maju. Tanpa rasa percaya diri maka keenam sifat itu tidak akan dapat 
diraih. Para pelajar seharusnya mengembangkan rasa percaya diri dan memulai perjalanan kehidupan 
dengan yakin kepada Tuhan.  
 
(Divine Discourse, Jan 14, 1997) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 22 Nopember 2016 
	

Pendidikan adalah sebuah perhiasan bagimu, ini adalah harta rahasiamu yang memberikan 
kesejahteraan dan kemashyuran. Pendidikan adalah kerabat yang sejati dalam perjalanan ke luar 
negeri. Melebihi dari kekayaan, pendidikan memberikan penghormatan dari penguasa. Pendidikan 
adalah dasar dalam menjalani hidup yang berguna di dunia, dalam alam pikiran dan masyarakat. 
Pendidikan melengkapimu dengan kekuatan mental dan ketabahan dalam menghadapi tantangan 
hidup dan memahami beribu-ribu manifestasi di alam. Hanya ketika engkau mengerti kekuatan dari 
pikiranmu, engkau dapat menyadari hubungan diantara dunia dan masyarakat. Pendidikan 
seharusnya memajukan kemampuan membedakan dan kerendahan hati, dan memungkinkan bagimu 
untuk menyadari kewajibanmu kepada orang tuamu dan yang lainnya yang telah membuatmu jadi 
hari ini. Rasa syukur adalah kebajikan yang tertinggi. Beryukurlah kepada orang tuamu. Perluaslah 
pandanganmu. Menyadari keillahian yang melekat dalam diri setiap makhluk. Tingkatkan semangat 
kasih dan isilah hidupmu dengan suka cita.  
 

(Divine Discourse, Nov 22 1988) - BABA -  
 
 

Edisi : 123 (21 - 27 Nopember 2016) 
 



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

Perwujudan kasih Tuhan! Setiap orang mengharapkan kebahagiaan dan ingin menghindari kesedihan. 
Namun di dunia ini, kebenaran dan ketidakbenaran, kebajikan dan kejahatan, keadilan dan 
ketidakadilan akan berlalu serta berubah sesuai berjalannya waktu. Seseorang harus memiliki 
keyakinan pada prinsip yang tertinggi terlepas dari keduanya yaitu munculnya kebaikan dan 
kejahatan. Setiap hari seseorang mengalami kebahagiaan dan kesedihan, menerima kasih sayang dan 
rasa tidak suka dan mengundang kecemasan dan penderitaan. Bagaimana seseorang mendapatkan 
kedamaian dalam keadaan seperti ini? Manusia yang sejati adalah seseorang yang percaya pada 
ketenangan hati – dengan cara yang sama ketika seseorang menerima kebahagiaan maka ia 
seharusnya juga mampu menerima kesedihan. Engkau harus percaya pada Tuhan dan mengalami 
kasih-Nya di dalam hatimu. Jika engkau ingin dihormati oleh setiap orang, engkau harus menghormati 
setiap orang. Apakah mereka kaya atau miskin, mulia atau hina, karena setiap orang memiliki rasa 
harga diri. Seseorang harus berusaha untuk menjaga harga dirinya. Seseorang yang memiliki rasa 
harga diri yang sejati maka ia akan menghargai semuanya. Tidak ada yang baru yang dapat Aku 
katakan kepadamu hari ini. Setiap orang seharusnya mencapai kebahagiaan dan menaklukkan 
kesedihan; kembangkan kasih yang sejati dan mengalami keillahian. Ini adalah pesan utama-Ku 
kepadamu hari ini.  
 

(Divine Discourse, Nov 23, 2001)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 24 Nopember 2016 
	
Ingatlah, tidak ada kebaikan khusus yang disebut dengan latihan spiritual. Setiap perbuatan dalam 
hidupmu sehari-hari harus disucikan dengan menjalankan perbuatan itu sebagai persembahan 
kepada Tuhan. Seorang petani mengerjakan ladangnya seharusnya merasakan bahwa ia sedang 
mengerjakan ladang hatinya. Ketika sedang menyemai benihnya, ia seharusnya menyemai benih dari 
perbuatan baik di dalam hatinya. Ketika sedang mengairi ladangnya, ia seharusnya berpikir bahwa ia 
sedang mengairi ladang hatinya dengan kasih. Dengan cara seperti ini, setiap orang harus mengejar 
jalan spiritual tanpa bantuan dari tasbih atau pergi ke dalam hutan. Tanpa tergantung dengan 
perbedaan fisik dan ideologis, prinsip keillahian (Atma) adalah sama untuk semuanya. Engkau harus 
menyadari bahwa setiap makhluk di alam semesta ini adalah terkait utuh pada masyarakat, sepertinya 
halnya organ yang berbeda di dalam tubuh. Umat manusia sendiri adalah sebuah bagian dari alam 
dan alam adalah bagian dari Tuhan. Jika hubungan yang utuh ini dipahami maka dimana tempat 
untuk kebencian? Oleh karena itu jalankan hidupmu agar dapat diteladani.  
  
(Divine Discourse, Nov 23, 1992) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 25 Nopember 2016 
 
 Engkau harus membuat suara hatimu aman, dan engkau harus memiliki kepercayaan dalam dirimu 
sendiri. Suara hatimu adalah penuntunmu dan ini seharusnya menentukan tingkah lakumu. Baik untuk 
kebaikan atau untuk kejahatan maka suara hatimu yang bertanggung jawab. Rasa bersalah dalam 
dirimu menyebabkan kesukaran; kekuatan dan kepercayaanmu menjadi keharusan, jadi lakukan 
sesuatu hal yang akan menaikkan suara hatimu dalam dirimu. Itulah sebabnya mengapa Aku telah 
mengatakan kepadamu berulang kali, bahwa engkau harus mengikuti empat ‘F’. “Ikuti sang guru” dan 
itu merupakan suara hatimu. Yang kedua adalah “Menghadapi kejahatan”. Yang ketiga adalah 
“Bertarunglah sampai akhir”. Kemudian engkau harus “Menyelesaikan permainan”. Jika engkau 
mengingat semua bagian nasehat ini sehingga keempat bagian ini bergema setiap saat dalam dirimu, 
maka tidak akan ada yang lebih suci daripada hal ini di dalam hidupmu. 
 

( Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 15) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 26 Nopember 2016 
 
Engkau memiliki sebuah rumah dan tinggal di dalamnya. Engkau merawatnya dengan luar biasa agar 
rumah itu kelihatan nyaman, mempesona, dan keren. Engkau menjadi marah ketika beberapa poster 
ditempelkan di dinding! Kemudian suatu hari engkau menjual rumah itu. Dan rumah itu bukan lagi 
objek yang membuatmu terikat. Bahkan, ketika petir menyambar rumah itu, namun engkau tetap 
tidak terganggu! Sekarang uang yang engkau dapatkan menjadi milikmu; engkau menyimpannya di 
bank dan menjadi terikat pada buku tabungan yang dikeluarkan oleh bank. Engkau menyimpan buku 
tabungan itu di brankas besi dan membaca setiap halaman dengan senang. Uang yang engkau 
simpan di bank dipinjam oleh mereka yang engkau tidak suka, namun engkau tidak peduli. Engkau 
masih menyimpan buku tabungannya. Sekarang, apa yang menjadi milikmu sebenarnya?  Pada apa 
saja engkau sangat terikat begitu dalam? Rumah, uang, atau buku tabungan itu? Engkau diikat oleh 
gengsi, kenyamanan, pamer, dan tamak – hal-hal yang muncul dalam pikiranmu adalah sebagai 
keinginan; pada dasarnya engkau terikat pada egomu sendiri. Itulah hal yang yang menyebabkanmu 
menyatakan hal ini, satu demi satu sebagai milikmu! Setiap orang darimu harus melakukan usaha 
spiritual untuk membersihkan pikiran dari nafsu dan ketamakan, dari benci dan iri hati.  
 
(Divine Discourse, March 27, 1966) - BABA -  
	

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

Hari ini, barang-barang tersedia terbatas dan keinginan adalah tidak terbatas. Ketika keinginan kita 
meningkat melampaui ketersediaan, maka disana akan ada ketidakseimbangan ekonomi di dunia. 
Banyak orang tergoda untuk memperbaiki hal ini dengan meningkatkan ketersediaan barang. Jika 
sebaliknya, manusia belajar untuk mengendalikan keinginan dan hasratnya, tidak ada keperluan untuk 
meningkatkan usaha dan pengeluaran. Aspek ini dalam mengurangi keinginan dan hasrat kita disebut 
dengan ‘Vairagya’ (tanpa keterikatan) di dalam naskah suci. Kata Vairagya tidak berarti bahwa engkau 
harus meninggalkan keluargamu, duduk di dalam hutan, menutup hidungmu, dan menempatkan 
dirimu dalam penyiksaan fisik. Makna yang sebenarnya dari tanpa keterikatan (vairagya) adalah 
engkau harus tinggal di dalam masyarakat, menjalankan kewajibanmu, dan belajar untuk menahan 
hasrat dan keinginanmu. Hidup kita adalah sebuah perjalanan yang panjang. Dalam perjalanan hidup 
yang panjang ini, lakukan usaha untuk menghilangkan keinginan dan hasratmu. Manjalankan 
Vairagya juga terkait dalam makan yang secukupnya dan menghindari pemborosan.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 15) - BABA - 
 

 

	
	

Tubuhmu akan bersinar jika karaktermu bagus. 
Memuja Tuhan dan melayani sesama akan menjaga 

daya tariknya 
	

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)	


