
	  

	  
	  

All the actions we perform should 
contribute to purify of thoughts 

Soft speech is the expression of genuine love 
“Semua tindakan yang kita lakukan hendaknya  

memberikan kemurnian pada batin” 
	  

	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 4 Mei 2015 
	  

Orang-orang begitu dalam melibatkan hidup mereka yang kadang-kadang menghabiskan waktu 24 
jam dalam sehari kelihatan begitu pendek. Minum, makan, membaca, berjalan, duduk, membenci, 
bermimpi, membual, memuji, menangis, tertawa, memohon dan berharap – semua hal ini mengisi 
hari-harimu. Semua kegiatan ini secara kuat melekat di dalam pikiranmu. Jadi hidupmu merupakan 
kumpulan dari keinginan yang dibawa sejak lahir (samskaras), yang mana akan memberikan pengaruh 
yang kuat pada karaktermu. Dua bentuk peristiwa yang terjadi di dalam hidupmu yaitu baik dan buruk 
yang mungkin engkau telah lupakan karena ada peristiwa lainnya yang terjadi – sebenarnya 
meninggalkan bekas dari hasil kejadian itu di dalam pikiranmu. Ketika engkau mencoba untuk 
mengingatnya kembali pada waktu tidur, engkau hanya dapat mengingatnya sebagian saja – dan 
tidak semuanya. Ketika kejadian itu hanya terjadi satu hari saja, apa yang dapat disampaikan pada 
kejadian di dalam hidup beberapa bulan atau tahun? Ketika masa hidupmu di dunia akan berakhir, 
engkau hanya akan mengingat sangat sedikit kesan yang sangat mendalam. Oleh karena itu, disiplin 
dan berusaha dengan keras dalam seluruh kehidupan adalah sangat mendasar bagi penyempurnaan 
yang menggembirakan.  
 
( Prema Vahini, Ch 26) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 5 Mei 2015 
	  

	  Setiap orang ingin bahagia. Keinginan seperti ini adalah alami dan ini muncul dari sebuah kenyataan bahwa 
sifat sejatimu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah Tuhan namun entah bagaimana orang-orang tidak 
memilikinya! Engkau lahir dari kebahagiaan (ananda), dasar dari hidupmu adalah ananda, dan tujuanmu juga 
harus ananda. Ketahuilah, tidak sulit untuk mengetahui apa dasar dan tujuan dari hidup seharusnya. Prahlada 
telah mendapatkannya! Ia menyadari bahwa Tuhan ada dimana-mana dan melihat kesatuan dalam 
keanekaragaman. Ia dengan jelas dapat merasakan Narayana sebagai dasar dari segala sesuatu di dalam ciptaan 
dan dengan bahagia menyerahkan diri kepada-Nya. Ayahnya yang bernama Hiranyakasipu bertentangan 
dengannya. Hiranyakasipu melihat keanekaragaman di dalam kesatuan dan menjadi tertipu oleh berbagai jenis 
bentuk di dalam ciptaan yang mana setiap bagian memiliki namanya masing-masing. Dengan jelas engkau 
harus mengerti bahwa engkau berasal dari Tuhan dan kekuatan yang menopang hidupmu adalah Tuhan dan 
tujuan akhir hidupmu juga adalah Tuhan. Kebahagiaan seharusnya menjadi tujuan di dalam hidupmu dan 
carilah kebahagiaan ini dengan penuh kesungguhan.  
 
( Divine Discourse, May 21 2000) - BABA -  

Edisi : 42 (4 – 10 Mei 2015) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 6 Mei 2015 
 

Dalam Weda dinyatakan, “Mathru devo bhava: Hormatilah ibumu sebagai Tuhan.” Engkau harus 
menghormati ibumu yang telah membesarkanmu dengan kasih sayang, sangat peduli dan berkorban 
untukmu. Jika hati seseorang terlalu keras sehingga tidak luluh pada permohonan dari ibu mereka 
maka mereka tidak layak mendapatkan apapun selain hanya cemohan saja. Selalu, selalu, sayangi dan  
hormati ibumu, ibu pertiwimu, bahasa ibumu dan ikuti kebudayannya. Jangan pernah 
mengembangkan kebencian terhadap yang lain, bahasa atau budaya mereka. Pelihara dan pupuklah 
bahasa ibu dan ibu pertiwimu dengan semua energy yang engkau miliki dan kembangkanlah 
sebanyak yang kamu bisa, dan tanpa adanya keraguan. Jagalah dirimu tetap mantap untuk hal ini 
dengan menggunakan sebaik-baiknya kesempatan yang ada. Kembangkanlah karaktermu dan juga  
kecerdasan dan kesehatanmu. Sumber yang dapat engkau andalkan ada di dalam dirimu dan bukan 
pada uang, kerabat atau kekuatan phisik, namun ada di dalam dirimu – yaitu jiwa (Atman). Ketahuilah 
tentang Atman, galilah lebih dalam tentang Atman, dapatkanlah dukungan darinya dan kemudian 
lihatlah Atman di dalam   semuanya dan layanilah Atman yang ada di dalam semuanya.  
 

( Divine Discourse, 27 Nov 1965)  - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 7 Mei 2015 
	  

Tuhan adalah kebijaksanaan. Tuhan bersemayam di dalam semua makhluk hidup. Tuhan disebut 
dengan banyak nama dan dari begitu banyak nama, nama yang terbesar dan yang paling tepat adalah 
Satchitananda. Sat mengandung makna yang tidak mengalami perubahan dalam tiga periode waktu – 
masa lalu, masa kini dan masa depan. Dengan taat menjunjung tinggi kebenaran akan memungkinkan 
bagimu untuk bisa mengalami Sat. Chit berarti kesadaran total atau pengetahuan yang sempurna; hal 
ini memungkinkan bagi seseorang untuk dapat merasakan keilahiaan di dalam semua aspeknya. Sekali 
Sat dan Chit dapat dialami, maka Ananda atau kebahagiaan akan datang secara otomatis. Tubuh 
manusia bersifat sementara; kesenangan yang didapat juga cepat berlalu. Adalah tidak ada gunanya 
mencari kebahagiaan yang kekal dengan menggunakan sarana yang tidak kekal. Tubuh hanya 
memberikan hal yang sementara saja, kesenangan badan, dan pikiran dapat memberikan yang terbaik 
hanya pada kepuasan batin dalam waktu sebentar saja. Maka dari itu engkau harus mencari sesuatu 
yang bersifat kekal - Kebahagiaan. Tuhan adalah kebenaran, Tuhan adalah kebahagiaan. Oleh karena 
itu carilah Tuhan dan hiduplah dalam kebahagiaan.   
 

( Sutra Vahini, Ch 2) - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 8 Mei 2015 
 

Keinginan yang dibawa sejak lahir (samskara) di dalam hidup adalah hasil dari beberapa 
kecenderungan yang lebih kuat daripada yang lainnya dan menonjol. Perasaan yang menguasai pada 
saat kematian bekerja lebih hebat dengan kekuatan yang sangat besar pada kehidupanmu yang akan 
datang. Maka dari itu, arahkan semua daya di dalam kehidupan   ke arah pencapaian dalam 
kecondongan mental (samskara) yang membuat akhir hidupmu mendapatkan penyatuan yang indah 
dengan Tuhan. Kebenaran ini harus menuntunmu dalam perjalanan di dalam hidup ini juga, karena 
keinginan yang dibawa sejak lahir adalah alat yang diperlukan juga untuk perjalanan pada kehidupan 
selanjutnya. Maka dari itu mulai dari sekarang, selalulah melihat kematian yang tidak bisa dihindari 
dalam ingatan kita. Dengan pendekatan ini libatkan dirimu di dalam hidup ini dengan memiliki 
harapan yang baik kepada semuanya, menjunjung tinggi kebenaran, selalu mencari pergaulan yang 
baik, dan dengan pikiran yang selalu tertuju kepada Tuhan. Hindari perbuatan yang jahat, pikiran 
penuh dengan kebencian dan keterikatan pada duniawi. Jika engkau hidup seperti ini maka akhir-
akhir hayatmu akan menjadi suci, indah dan terberkati. (Prema Vahini, Ch 27) 
 

(Prema Vahini, Ch 27) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 9 Mei 2015 
 
Di dalam Taittiriya Upanishad, Dewa Varuna memerintahkan putranya yaitu Bhrigu untuk menjalankan 
latihan spiritual yang pada akhirnya nanti akan mengungkapkan kebenaran. Brighu, dengan penuh 
keyakinan dengan perkataan ayahnya, membenamkan dirinya dalam kosentrasi sepenuhnya pada 
latihan spiritual. Ketika ia datang kembali setelah menjalani latihan spiritual dan berkata bahwa ia 
telah mengetahui bahwa makanan adalah Brahman, ayahnya mengatakan bahwa jawabannya adalah 
tidak benar. Jadi Brighu melanjutkan kembali latihan spiritualnya dan datang kembali lagi dengan 
jawaban yang lebih dalam, ia mengatakan bahwa udara yang sangat vital atau Prana adalah Brahman, 
kemudian pikiran dan selanjutnya adalah intelek (Vijnana) adalah Brahman. Namun setiap jawaban 
yang disampaikannya maka ayahnya meminta Bhrigu untuk mencari jawaban yang lebih dalam. 
Setelah menjalani latihan spiritual bagian yang kelima, ia menyadari bahwa kebahagiaan spiritual 
(ananda) adalah Brahman. Brighu tinggal dalam kebahagiaan akan kesadaran itu dan tidak pernah 
memerlukan nasehat ayahnya lagi. Ayahnya kemudian mencari Bhrigu dan memberikan ucapan 
selamat untuknya sambil berkata, “Putraku! Engkau telah menyatu dengan pandangan itu.” Setiap 
makhluk harus melangkah menuju pada tujuan itu mulai dari makanan menuju pada kebahagiaan.  
 
( Sutra Vahini, Ch 2) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 10 Mei 2015 
	  

Adalah proses yang sulit bagi orang-orang untuk menyadari 'Yang Esa' yang merupakan inti mereka. 
Badan kasar merupakan produk dari makanan yang dikonsumsi. Tetapi di dalamnya, ada kekuatan 
halus, getaran batin yang disebut udara (prana). Pikiran (manas) berada di dalamnya, dan lebih dalam 
dan lebih halus dari pikiran adalah intelek (vijnana). Melampaui intelek, orang-orang memiliki 
selubung yang paling halus yaitu kebahagiaan spiritual (ananda). Ketika seseorang menyelidiki 
wilayah  kebahagiaan spiritual ini, realitas, Brahman, atau Yang Esa dapat dialami. Kesadaran inilah 
yang paling diinginkan. Dalam Taittiriya Upanishad, saat mengajar anaknya Brighu perwujudan 
Brahman, Varuna mengatakan, "Anakku! Brahman tidak dapat dilihat melalui mata. Ketahuilah bahwa 
Brahman adalah yang memungkinkan mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Dia bisa 
diketahui hanya melalui kerinduan yang mendalam pada pikiran yang murni dan penuh konsentrasi. 
Tidak ada cara lainnya yang bisa membantu.  
 
( Sutra Vahini, Ch 2) - BABA - 
	  

	  
 
	  

Tidak ada kualitas yang lebih mulia di dunia ini 
selain cinta-kasih.  

Cinta kasih adalah kebijaksanaan, kebajikan, 
kebenaran, dan kesejahteraan 

	  

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)	  


