
	

	
 

God is omnipresent and is within you.  
The primary requisite to find Him within 

you is having pure and selfless love 
 

“Tuhan ada dimana-mana dan di dalam dirimu.  
Syarat utama untuk menemukan-Nya dalam dirimu adalah 

memiliki kasih yang murni dan tanpa pamrih” 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 11 April 2016 
	
Suatu hari, seorang teman dari Michelangelo (pemahat yang terkenal dari Italia) menanyakannya, 
"Mengapa engkau bekerja begitu keras dengan memahat batu cadas yang besar ini? Mengapa engkau 
tidak pulang ke rumah dan istirahat saja?" Michelangelo menjawab: "Saya ingin mengeluarkan 
keillahian yang ada di dalam batu ini." Jika pemahat itu bisa menciptakan bentuk dari Tuhan yang 
hidup dari benda mati seperti batu, tidak bisakah manusia hidup dengan kehidupan dan mewujudkan 
keillahian yang bersemayam di dalam dirinya? Ketika pakaianmu menjadi kotor, maka engkau akan 
menggantikannya karena engkau merasa malu tampil dengan pakaian kotor. Jika rumahmu kotor 
maka engkau membersihkannya sehingga tamu yang datang tidak mendapatkan kesan yang tidak 
baik. Namun ketika pikiran dan hatimu tercemar, namun engkau tidak merasa malu. Bukankah hal ini 
menjadi aneh bahwa engkau begitu peduli dengan kebersihan pakaian atau rumahmu namun tidak 
peduli pada kesucian dari hatimu yang mana memberikan dampak pada seluruh hidupmu?  
 
(Divine Discourse, 2 Apr 1984) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 12 April 2016 
	
Pada suatu hari Narayana mengatakan kepada Resi Narada, “Narada, ada banyak bhakta yang seperti 
dirimu. Engkau bisa menemukan mereka di setiap rumah dan tempat. Mereka akan memuja dan 
memuliakan nama-Ku. Namun ini bukanlah bhakti yang sejati. Bhakti yang sejati dapat dilihat dalam 
bentuk ekspresi dari setiap pikiran, perkataan, dan tindakannya. Sebagaimana makanan yang dimakan 
dan dicernakan di dalam perut dan sari makanan diedarkan ke seluruh bagian tubuh, begitu juga 
ketika engkau mengisi hatimu dengan nama Tuhan maka dampaknya akan menyebar pada mata, 
telinga, tangan, kakimu, dsb. Ketika dampak suci dari nama Tuhan menyebar pada matamu maka 
engkau akan mengembangkan pandangan yang suci. Sama halnya perkataanmu akan menjadi suci 
dan engkau hanya akan mendengar kata-kata yang suci. Tanganmu akan melakukan perbuatan yang 
suci dan kakimu akan membawamu pada tempat-tempat yang suci. Jadi bhakta yang sejati akan 
menyucikan setiap bagian tubuhnya dengan kegiatan-kegiatan yang suci.”  
 
(Divine Discourse, Apr 13, 2002) - BABA -  
 

Edisi : 91 (11 – 17 April 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 13 April 2016 
 
Perwujudan kasih, Tuhan ada dalam diri setiap orang. Tuhan bersemayam di dalam setiap hati. Jadi 
jangan membatasi Tuhan pada sebuah tempat suci saja. Dimana ada manusia maka disana ada Tuhan. 
Tuhan mengambil wujud manusia (Daivam manusha rupena). Karena engkau lupa dan tidak 
menyadari kenyataan yang penting ini maka engkau menurutkan kesenangan diri dalam mengeritik 
yang lainnya. Siapa yang sedang engkau kritik? Siapa yang engkau puja? Tanyakan hal ini pada dirimu 
sendiri. Tuhan adalah hadir dalam semuanya. Jika engkau mengeritik yang lain itu berarti engkau 
mengeritik Tuhan. Siapapun yang engkau berikan penghormatan, maka itu akan mencapai Tuhan 
(Sarva jeeva namaskaram Keshavam prati gacchati) dan siapapun yang engkau hina atau tertawakan 
maka itu juga akan mencapai Tuhan! (Sarva jeeva thiraskaram Keshavam prati gacchati). Mulai dari 
saat sekarang, mulailah pada hidup yang baru dengan melepaskan pikiran buruk dan sifat-sifat yang 
jahat. Sucikan hatimu. Biarkan pikiran, perkataan, dan perbuatanmu suci. Hanya dengan demikian 
hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan.  
 

( Divine Discourse, Apr 13, 2002)  - BABA - 
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 14 April 2016 
	
Seperti halnya tubuh manusia yang dibuat oleh sel darah merah, Ramayana juga disusun oleh sel-sel 
yang suci dan luhur. Hidup manusia terpenuhi dengan berada dalam kesucian dari Ramayana. Seperti 
halnya tubuh manusia akan jatuh ketika tanpa adanya tulang belakang, begitu juga hidup manusia 
akan tenggelam tanpa adanya moralitas dan spiritual. Tulang belakang dibuat dari tiga puluh tiga 
cincin dan tulang belakang ini menopang seluruh tubuh manusia. Sama halnya, prinsip-prinsip moral 
dan spiritual menyusun tulang belakang dari kehidupan manusia. Harapaan-Ku yang sesungguhnya 
adalah para pelajar menunjukkan perhatian yang kuat dalam prinsip-prinsip moral dan spiritual dari 
Ramayana dan mendapatkan manfaat penuh dari ini. Untuk mereka yang sudah dewasa juga harus 
membentuk hidup mereka selaras dengan moralitas dan spiritual. Bukan kekayaan dan juga bukan 
kesarjanaan yang dapat memberikanmu kebahagiaan. Hanya kasih kepada Tuhan yang dapat 
memberikanmu kebahagiaan. Hal ini tidak hanya memberikanmu kebahagiaan namun memberikan 
kekuatan yang besar sekali. 
 
(Summer Showers Ch1, May 20, 1996) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 15 April 2016 
 
Nama Rama adalah intisari dari naskah suci (Weda); Cerita tentang Sri Rama adalah lautan susu yang 
suci dan sangat ampuh. Ramayana adalah epos yang menjabarkan tentang inkarnasi dari Sri Rama 
merupakan sebuah naskah yang suci, dengan penuh hormat diceritakan oleh para sarjana dan juga 
mereka yang bodoh, mereka yang kaya dan juga oleh mereka yang miskin. Nama Sri Rama 
membersihkan semua kejahatan dan merubah yang pendosa; ini juga mengungkapkan wujud yang 
mempesona yang dilambangkan dengan nama. Ramayana harus dibaca bukan sebagai catatan dari 
riwayat hidup manusia namun sebagai sebuah kisah kedatangan dan kegiatan inkarnasi Tuhan 
(Avatar). Engkau harus berusaha dengan keteguhan hati untuk menyadari melalui pengalamanmu 
sendiri ideal yang diungkapkan dalam kisah itu. Tuhan adalah maha mengetahui, meresapi segalanya, 
dan maha kuasa. Kata-kata yang Beliau sampaikan ketika dalam wujud manusia, perbuatan yang 
Beliau lakukan selama persinggahan-Nya di dunia - semuanya ini adalah tidak dapat dimengerti dan 
sungguh sangat berarti. Sumber mata air yang berharga dari pesan-pesan yang Beliau sampaikan 
memudahkan jalan dalam pembebasan umat manusia.  
 
(Ramakatha Rasavahini, Ch 1) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 16 April 2016 
 
Jangan melihat Rama sebagai keturunan dari dinasti surya, atau putra dari raja Dasaratha. Bentuk 
hubungan ini hanyalah tambahan dan kebetulan. Sebuah kesalahan yang dilakukan karena kebiasaan 
oleh para pembaca modern dimana mereka hanya memberikan perhatian pada hubungan pribadi 
dan pertalian diantara karakter yang ada di dalam cerita yang mereka baca tanpa mempelajari nilai 
yang mereka tunjukkan dan tampilkan. Seperti halnya orang-orang memeras sari dari tebu yang 
berserat dan meminum rasa manisnya, seperti halnya lebah yang menghisap nektar dari bunga tanpa 
menghiraukan bentuk simetri dan warna bunga, begitu juga para peminat spiritual (Sadhaka) harus 
merindukan untuk meminum ungkapan dari kehalusan budi, rasa kasihan, dan welas asih yang sarat 
terkandung dalam Ramayana, tanpa mengindahkan hal-hal yang lainnya. Bagi mereka yang 
mendambakan ungkapan dari welas asih dalam Ramayana harus memusatkan lebih pada inti cerita 
daripada uraian panjang lebar yang membumbui atau membebaninya. Dengarkan Ramayana dengan 
perasaan yang seperti itu; itulah bentuk yang terbaik dari mendengarkan wacana rohani (Shravana).  
 
(Ramakatha Rasavahini, Ch 1) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 17 April 2016 
	

Harapan-Ku yang sepenuhnya adalah dimana para pemuda menunjukkan perhatian yang kuat 
terhadap prinsip-prinsip moral dan spiritual dalam Ramayana dan mendapatkan manfaat sepenuhnya 
dari ini. Mereka yang lebih dewasa juga harus membentuk hidup mereka sesuai dengan moralitas dan 
spiritual. Bukan kekayaan dan juga bukan kesarjanaan yang dapat memberikanmu kebahagiaan. 
Hanya kasih kepada Tuhan yang memberikanmu kebahagiaan yang tanpa akhir kepadamu, dan tidak 
hanya memberikan kebahagiaan namun juga memberikan kekuatan yang luar biasa. Engkau harus 
mencari pelajaran yang memberikan keabadian. Apa itu keabadian? Menghilangkan kejahatan adalah 
keabadian. Kehidupan manusia pastinya akan hancur pada satu atau di lain hari nanti. Oleh karena itu 
kita harus berusaha untuk moralitas yang mana tidak terhancurkan. Kemuliaan dari moral adalah yang 
diperlukan oleh alam semesta saat sekarang. Ini merupakan harapan-Ku dimana para pelajar harus 
meningkatkan kemuliaan moral dan bekerja keras bagi kesejahteraan dan mengangkat alam semesta, 
khususnya pada saat ketika kepentingan diri sendiri begitu merajalela.  
 
(Summer Showers Ch1, May 20, 1996) - BABA - 
 

 

	
	

Praktikkanlah keheningan, kebersihan, dan kesabaran.  
Dalam keheningan, engkau akan dapat mendengar suara Tuhan.  

Melalui kebersihan engkau mendapatkan kemurnian.  
Dengan kesabaran, engkau memupuk cinta-kasih.  

Rasakanlah bahwa setiap saat adalah langkah menuju Beliau. 
	

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)	


