
	

	
 

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, 28 Nopember 2016 
 
Keluarlah dari sumur ego untuk menuju pada lautan jiwa yang universal yang mana engkau adalah 
bagian darinya. Paksa pikiranmu untuk meniupkan suasana yang agung dari keabadian dengan 
mengingatkannya pada Tuhan dan kemuliaan-Nya, setiap detik dalam setiap tarikan nafas ketika 
engkau mengulang-ulang salah satu dari banyak nama-Nya. Atau melibatkan dirimu dalam berbagai 
pekerjaan yang mana akan mengeluarkanmu dari diri yang sempit menuju pada kemegahan yang 
luas, dimana engkau mendedikasikan buah dari perbuatanmu (karma) kepada Tuhan, dimana engkau 
mengabdikan waktumu dan energimu untuk berbagi suka cita, keahlian atau pengetahuan dengan 
sesamamu. Atau tetap membuat dirimu dikelilingi oleh orang-orang yang berbhakti pada kehidupan 
yang lebih mulia – mereka yang akan mendorongmu untuk bergerak maju pada tujuan. Melalui sarana 
ini akan mencapai Chitta Suddhi (kesucian pikiran) dan kebenaran yang akan tercermin jelas di 
dalamnya.  
 
(Divine Discourse, 27 Mar 1966) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 29 Nopember 2016 
	
Para pemuda dan pelajar seharusnya pergi ke empat penjuru negeri, bersihkan tempat dan jaga agar 
tidak pergi ke dokter dengan menjaga diri tetap bersih. Jika tujuannya adalah untuk melakukan 
kebaikan bagi yang lainnya maka Tuhan sendiri akan menjaga tujuan berbuat baik yang tanpa 
mementingkan diri sendiri itu. Ini adalah intisari dari 18 purana dari Wyasa. Untuk mampu melakukan 
kebaikan bagi yang lainnya adalah sebuah kebajikan yang sungguh luar biasa (punya) dan mampu 
menjauh dari menyakiti yang lainnya adalah juga sebuah kebaikan. Maka dari itu, bahkan jika engkau 
tidak mampu berbuat baik, cukup duduk diam dan menjaga ketenangan; namun jangan menyakiti 
yang lainnya. Engkau harus tetap menjaga agar semua lima organ tidak tercemar dan ternoda. Engkau 
seharusnya tidak melihat keburukan apapun juga dengan matamu. Engkau seharusnya tidak 
mengatakan apapun juga yang tidak berguna dengan mulutmu; dan engkau seharusnya tidak 
menyentuh apapun yang tidak bersih. Engkau seharusnya tetap menjaga semua lima organ dalam 
keadaan suci (sathwik).  
 
(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 15) - BABA -  
 
 

Edisi : 124 (28 Nopember – 4 Desember 2016) 
 



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

Bergaul dengan orang yang baik (Satsanga) menuntunmu secara teratur untuk menarikmu dari 
keterlibatan dalam kegiatan duniawi. Ketika batu bara yang dingin ditempatkan di tengah-tengah 
bara api yang hangat dan ketika api dihembuskan maka batu bara itu juga akan berpijar dengan api. 
Api kebijaksanaan (Jnana agni) bekerja dengan cara yang sama. Usaha individu dan karunia Tuhan 
keduanya saling tergantung. Tanpa adanya usaha, maka tidak akan ada curahan karunia; tanpa karunia 
maka tidak akan ada  rasa di dalam usaha. Untuk bisa mendapatkan karunia yang begitu berharga dari 
Tuhan, semua yang engkau perlukan hanyalah keyakinan dan kebajikan. Engkau tidak perlu untuk 
memuji-Nya untuk bisa mendapatkan hati-Nya. Pujian hanya memberikan bahan bakar bagi egoisme 
dan mengaburkan keyakinan yang murni. Tuhan tidak suka pada pujian luar yang bersifat verbal saja 
dan persembahan jenis ini. Beliau adalah milikmu dan engkau adalah milik-Nya. Seluruh umat manusia 
adalah keluarga Tuhan. Ketuklah pintu dengan keyakinan: pintu karunia akan terbuka. Bukalah 
pintumu! Maka cahaya matahari yang sedang menunggu di luar akan masuk secara tenang dan 
menerangi kamarmu dengan cahaya.  
 

(Divine Discourse, Mar 27 1966)  - BABA - 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 1 Desember 2016 
	
Hati manusia adalah sangat lembut ketika masih muda dan memberikan tanggapan pada kesedihan 
dan penderitaan sesamanya. Ini merupakan teladan yang diberikan oleh yang lebih tua, pelajaran 
yang mereka terima dari orang tua, pergaulan yang mereka masuki dan latihan yang mereka dapatkan 
di sekolah serta masyarakat membuat hati mereka menjadi keras seperti batu. Tetap jaga hati mereka 
lembut. Bagilah dengan yang lainnya kesedihan dan suka cita mereka. Jangan menjadi cemburu ketika 
yang lainnya lebih senang dan lebih dihargai atau diberikan penghargaan.  Berusaha menyamai atau 
melebihi sifat kerja keras mereka, mengharapkan untuk kecerdasan yang lebih tinggi atau ingatan 
yang lebih tajam, namun jangan pernah memberikan ruang untuk iri hati dan kedengkian di dalam 
hatimu. Iri hati adalah racun yang mematikan, hal ini akan mencemarkan karaktermu, menghancurkan 
kesehatanmu, dan merampas kedamaianmu. Seperti rumput liar yang menghancurkan tanaman yang 
sedang tumbuh, iri hati masuk dengan malu-malu dan menyebar dengan cepat menyebabkan 
kerusakan yang besar. Jadi, bahkan untuk hal yang kecil, waspadalah untuk memastikan bahwa 
engkau tidak jatuh sebagai mangsa bagi iri hati. Jadilah tidak terpengaruh dengan iri hati (anasuya) 
dan engkau dapat menyenangkan Tuhan.  
  
(Divine Discourse, Apr 18, 1966) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 2 Desember 2016 
 
	Seseorang dinilai dari perbuatannya. Perbuatan yang baik mengungkapkan orang yang baik dan 
perbuatan buruk mengungkapkan orang yang jahat. Sifat dan perbuatanmu adalah saling tergantung 
karena perbuatanmu mengungkapkan sifat dalam dirimu dan sifat dalam dirimu menentukan 
perbuatanmu. Berusahalah untuk memperbaiki dirimu sendiri dengan mengembangkan sifat-sifat 
yang baik. Hanya melulu dengan mendengarkan wejangan spiritual atau tinggal di tempat yang suci 
atau dalam pergaulan yang suci adalah tidak ada gunanya, kecuali sebuah usaha dilakukan untuk 
menjalankan beberapa ajaran yang mulia. Sifat seperti kesabaran (kshama), welas kasih, kebenaran, 
kasih, dan empati tidak dibatasi pada bangsa, ras, dan keyakinan tertentu. Ini adalah sifat-sifat spiritual 
dan bersifat mendasar untuk manusia dimana saja dan sepanjang waktu. Perkembangan dari 
kebajikan (dharma) tidak berarti menyebarkan pengetahuan tentang sesuatu yang tidak diketahui. 
Pengetahuan tentang dharma diperoleh hanya untuk meningkatkan penerapannya dan hanya 
mereka yang menjalankan kebajikan yang layak untuk menyebarkannya. Dengan menjalankannya 
dalam kehidupan sehari-hari saja, engkau belajar kualitas yang sebenarnya dan menyadari nilainya 
secara penuh. 
 

(Divine Discourse, Jan 7, 1988) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 3 Desember 2016 
 
Merupakan kewajiban yang paling utama bagi setiap orang untuk merubah setiap kegiatan dalam 
hidup mereka menjadi satu kekuatan dan keindahan. Namun sangat disayangkan, sistem pendidikan 
saat sekarang gagal untuk memelihara sifat baik, kesatuan dan kasih, yang mana merupakan tanda 
dari pendidikan yang sejati. Semua darimu seharusnya menyadari bahwa masa hidupmu adalah 
begitu cepat meleleh seperti halnya es, apakah engkau peduli untuk meningkatkan dirimu sendiri atau 
tidak. Banyak orang merasa bahwa pemerolehan makanan, pakaian, tempat perlindungan, kekayaan, 
kesenangan, dan kenyamanan merupakan tujuan dari hidup. Hidup akan tetap menjadi sebuah 
tragedi selama manusia masih terperangkap dalam khayalan ini. Banyak yang buta dengan tujuan 
hidup, beberapa bahkan tidak merasakan penderitaan dengan menjadi tidak peduli tentang hal ini. 
Hanya satu diantara sejuta yang berusaha keras menyadari hal ini. Usaha ini adalah sebuah batu 
loncatan untuk penyadaran dari tujuan hidup. Hari dimana seseorang menyadari tujuan hidupnya 
maka mereka mengalami sebuah perubahan yang total mulai dari penderitaan (vedana) pada 
kebebasan dari rasa sakit (nirvedana).  
 
(Ch 1, Summer Roses on Blue Mountains 1996) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 4 Desember 2016 
	

Diantara kualitas yang diperlukan untuk menyadari keillahianmu, maka yang utama adalah ‘Kshama’, 
kesabaran atau memaafkan. Ini adalah mendasar bagi setiap manusia. Ini adalah tertinggi diantara 
kebaikan. Kesabaran adalah kebenaran, kebajikan, welas asih, dan tanpa kekerasan; Kshama meliputi 
setiap kualitas yang lainnya. Kesucian pikiran harus dijalankan untuk bisa mendapatkan Kshama. 
Kesucian pikiran membutuhkan pelepasan sepenuhnya pada keterikatan dan antipati yang ada dalam 
pikiran. Kebencian dan iri hati seharusnya tidak ada tempat lagi. Saat sekarang manusia tidak bisa 
tahan melihat yang lainnya bahagia atau sejahtera; ini adalah tanda dari tercemarnya pikiran. Untuk 
menjadi manusia yang sesungguhnya, engkau harus memiliki pikiran yang suci dan tidak ternoda. 
Engkau harus meningkatkan kedermawanan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan dan tidak 
menyebabkan penderitaan bagi siapapun juga dalam keadaan apapun juga. Ini adalah tanda dari 
pikiran yang suci. Menyadari bahwa keillahian yang sama – kesucian jiwa yang sama yang 
bersemayam dalam dirimu dan kekuatan yang menghidupkanmu – adalah hadir sama dalam diri 
setiap manusia.  
 
(Divine Discourse, Jan 7, 1988) - 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)	


