
	  

	  
 

The thought of God, the contemplation of 
God, and the grace of God – these alone 

can confer the purity we need 
 

“Pikiran tentang Tuhan, merenungkan Tuhan, dan berkat 
Tuhan – hanya inilah yang dapat memberikan kesucian yang 

kita perlukan” 
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 27 Juli 2015 
	  

Tempat kediaman Tuhan dijelaskan dengan berbagai nama seperti Waikuntha, Kailasa, dsb. Semua 
nama itu adalah khayalan saja. Dimanakah tempat tinggal Tuhan? Tuhan bersabda kepada Narada: 
"Aku bersemayam dimanapun bhakta-Ku melantunkan kemuliaan-Ku." Tuhan bersemayam di dalam 
hati bhakta-Nya; ini adalah alamat-Nya yang utama. Semua tempat yang lainnya adalah ‘kantor 
cabang!’ Berbagai jenis doa yang dikumandangkan kepada Tuhan sebagai penghuni di dalam hatimu 
adalah pastinya akan mencapai Tuhan. Apakah makna dari Ekadashi? Hal ini tidak boleh dianggap 
sebagai tempat atau waktu yang spesial. Bentuk dari Ekadasa Rudra dibuat oleh lima organ persepsi, 
lima organ tindakan dan pikiran. Rudra adalah penghuni dari tubuh manusia yang sepenuhnya diliputi 
oleh banyak potensi keillahian. Ingatkan dirimu hari ini dan setiap harinya bahwa potensi yang spesial 
ini termasuk Tuhan sendiri bersemayam di dalam relung hatimu. 
 
( Divine Discourse, 1 Jan 1996) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 28 Juli 2015 
	  

Arahkan cinta kasih yang muncul dari dalam dirimu kepada Tuhan. Persembahkan ragamu kepada 
Tuhan. Inilah tanda yang sesungguhnya dari pendidikan. Ada tiga unsur pokok di dalam diri setiap 
manusia: Pikiran, kemampuan berbicara dan badan fisik. Ketiga unsur pokok ini disebut dengan 
Trikarana – tiga alat penting yang aktif. Ketika semua ketiga bagian penting ini digunakan untuk 
tujuan yang suci maka hidupmu akan dimuliakan. Semuanya memerlukan bhakti. Setiap orang harus 
meningkatkan semangat ini, tanpa tergantung dengan keyakinan seseorang. Hanya dengan spiritual 
yang dapat menyucikan dan memurnikan hati dan pikiran manusia. Persyaratan yang kedua adalah 
moralitas. Moralitas membantu dalam menyucikan perkataan (Vaak). Yang ketiga disebut dengan 
Dharmikam. Semua perbuatan baik dilakukan dengan bantuan badan atau tangan yang mana dapat 
menyucikanmu. Melalui spiritual, moralitas, dan kebajikan maka ketiga alat yang penting ini bisa 
disucikan. Hanya seseorang yang telah mendapatkan kesucian dalam ketiganya akan dapat menyadari 
Tuhan. Jika ada salah satu dari ketiga alat penting yang tidak suci maka engkau tidak akan mampu 
menyadari Tuhan.  
 

( Divine Discourse, Jan 1, 1996) - BABA -  
 
	  

Edisi : 54 (27 Juli – 2 Agustus 2015) 
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 29 Juli 2015 
 

Di dunia ini engkau dengan mudah melihat bagaimana beberapa keluarga menjadi makmur karena 
adanya kesatuan sedangkan keluarga yang lainnya menderita karena adanya perpecahan di dalam 
keluarga. Hari ini alam semesta dengan mati-matian memerlukan adanya kesatuan. Dengan keyakinan 
kepada Tuhan maka kesatuan dapat ditingkatkan. Lihatlah keanekaragaman dari orang-orang yang 
ada di dalam hall Puttaparthi! Mereka datang dari keyakinan, bangsa, dan kebudayaan yang berbeda, 
namun semuanya menyatu dalam kesetiaan mereka bersama Bhagawan. Dengan perasaan satu 
keyakinan pada Tuhan, kesatuan akan dapat diraih. Semua dari kalian adalah perwujudan Tuhan. 
Engkau adalah perwujudan cinta-kasih dan kedamaian dari keilahian; kembangkanlah keyakinan yang 
kuat ini. Dengan kekuatan dari Tuhan dalam memelihara engkau, maka tidak ada yang tidak bisa 
dicapai. Karna dan Rahwana adalah contoh dari manusia yang hebat yang dapat dihancurkan oleh 
karena mereka tidak memiliki kekuatan dari Tuhan. Para Pandawa diselamatkan karena keyakinan 
mereka kepada Tuhan dan kesatuan yang mereka miliki.  
 
( Divine Discourse, 1 Jan 1996)  - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 30 Juli 2015 
	  

 Pohon yang tumbuh di tanah kembali ke tanah; individu yang berasal dari Brahman (Divinity) kembali 
pada Brahman - kebenaran ini tidak mudah dirasakan dan itulah misteri penciptaan yang 
mengagumkan ini. Perwujudan Brahman! Ketika benih ditaburkan di bumi, benih tersebut akan 
tumbuh menjadi pohon muda dan pada waktunya akan menjadi pohon besar. Pada pohon; cabang, 
daun, bunga, dan buah-buahan, semuanya muncul berbeda satu sama lain dan masing-masing 
memiliki tujuan tertentu. Tetapi semuanya tersebut merupakan bentuk yang berbeda dari tanah dari 
mana mereka berasal. Melihat tali dari kejauhan, seseorang menduga tali itu sebagai ular, sehingga 
menimbulkan rasa takut lalu menjerit ketakutan. Segera seseorang datang dan meyakinkan bahwa itu 
bukan ular tapi tali. Saat itu seseorang menyadari bahwa rasa takut menjadi sirna. Selama fase ini, tali 
hanyalah tali. Tali adalah Brahman, engkau keliru sehingga tali menjadi ular. Kemudian datang jnani 
(orang yang bijaksana) yang mengungkapkan bahwa semua yang engkau lihat sesungguhnya 
Brahman. Semua yang engkau lihat di seluruh alam semesta adalah manifestasi dari Brahman.  
 
( Divine Discourse, 30-Jul-1996) - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 31 Juli 2015 
 

Arti sebenarnya dari Guru adalah, 'Orang yang berada di luar/melampaui atribut dan wujud, Yang 
Tertinggi (Brahman)'. Ketika Sang Diri (Atma) ini dalam dirimu, di mana kebutuhan untuk mencari 
Guru? Seorang guru yang mengajar orang lain telah memiliki guru sendiri. Orang yang tidak memiliki 
Guru di atasnya adalah Guru sejati. Bait sansekerta menunjukkan guru sebagai Brahma, Wisnu, dan 
Maheshwara dan sebagai Parabrahman disalahtafsirkan. Pendekatan yang tepat adalah menyadari 
Brahma, Wisnu, dan Maheshwara sebagai Guru. Ketiganya ini dilambangkan dengan ketiga guna atau 
atribut: Brahma adalah Rajas, Wisnu adalah Satwa, dan Siwa mewakili Tamas. Seluruh kosmos didasari 
oleh ketiga guna dan guna ada dalam dirimu. Trinitas ada dalam bentuk ketiga guna dalam setiap hati 
manusia. Oleh karena itu, engkau adalah guru bagi dirimu sendiri. Engkau tidak perlu mencari-Nya di 
tempat lain. Engkau harus merasa setiap saat, sifat ketuhanan melekat pada dirimu, yang juga ada 
dalam diri setiap orang. Ketika engkau membantu atau memberi makan seseorang, maka engkau 
harus merasakan bahwa Tuhan yang ada dalam dirimu-lah yang sedang memberi makan pada Tuhan 
yang ada pada orang lain.  
 

( Divine Discourse, 30-Jul-1996) - BABA -  
 
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 1 Agustus 2015 
 
Cinta-kasih adalah Tuhan. Engkau harus mengasihi semuanya. Lebih daripada itu, berikanlah cinta-
kasihmu bahkan kepada mereka yang kurang memiliki cinta-kasih. Cinta-kasih dapat diibaratkan 
seperti kompas yang dipakai oleh marinir. Kemanapun engkau mengarahkannya maka kompas itu 
hanya mengarah kepada Tuhan. Di dalam setiap tindakan, dalam kehidupan sehari-hari wujudkanlah 
cinta-kasih yang tulus. Keilahian akan muncul dari cinta-kasih yang tulus. Inilah jalan yang paling 
mudah untuk bisa mendapatkan kesadaran akan Tuhan. Namun mengapa orang-orang tidak 
mengambil jalan ini? Ini karena mereka dimasuki konsep yang salah tentang sarana untuk mengalami 
keilahian. Mereka memandang Tuhan sebagai wujud yang sangat jauh dan hanya dapat diraih melalui 
latihan spiritual yang sulit. Tuhan ada dimana-mana. Tidak perlu mencari Tuhan kemana-mana. Semua 
yang engkau lihat adalah manifestasi dari Tuhan. Semua umat manusia yang engkau lihat adalah 
wujud dari keilahian. Perbaikilah pandanganmu yang tidak sempurna dan engkau akan mengalami 
Tuhan dalam segala hal. Kekuatan dari cinta-kasih tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, kembangkan 
dan jalankan perasaan kesatuan spiritual dalam semua makhluk.  
 
( Divine Discourse, July 5, 1996) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 2 Agustus 2015 
	  

Bawalah pikiranmu mengarah kepada Tuhan maka engkau akan mengalami kebahagiaan Illahi. Untuk 
alasan ini, Swami memberikanmu nasehat dari waktu ke waktu seperti apa yang seharusnya engkau 
lakukan dan apa yang seharusnya engkau hindari. Semuanya ini bukanlah untuk kepentingan-Ku 
namun untuk kebaikanmu sendiri dan membuatmu mengambil jalan kesadaran Tuhan serta 
mengajarkanmu kebenaran yang tertinggi tentang Brahman dan membuat hidupmu yang suci 
menjadi sesuatu yang ideal. Shirdi Baba biasanya meminta dua rupee dari bhakta-Nya yang datang 
kepada-Nya. Uang dua rupeee adalah simbol dari Shraddha (kesungguhan) dan Bhakti. Inilah dua 
kualitas yang Beliau harapkan dari bhakta-Nya. Kombinasi dari keduanya ini adalah bersifat mendasar 
bagi kemajuan spiritual. Hanya dengan demikian kebahagiaan akan muncul seperti sebuah tanaman 
yang muncul dari sebuah benih. Setiap orang harus berusaha keras untuk menjadi manusia yang ideal. 
Hal ini berarti bahwa setiap orang seharusnya membuktikan tentang keillahiannya. Bayangkan betapa 
bahagianya setiap orang jika seluruh dunia dipenuhi dengan ideal yang besifat suci, mulia, dan murni 
ini.  
 
(Divine Discourse, July 30, 1996) - BABA - 
	  

	  
	  

Janganlah menginginkan pengakuan atau 
penghormatan dari orang lain;  

lebih baik memenangkan berkat Tuhan  
	  

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)	  


