
	

	
 

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, 18 April 2016 
	
Rama adalah yang bersemayam di dalam diri setiap orang. Beliau adalah Atma-Rama - Rama (sumber 
dari kebahagiaan) dalam diri setiap individu. Rahmat-Nya naik dari sumber yang di dalam dan akan 
memberikan kedamaian dan kebahagiaan. Beliau sesungguhnya adalah perwujudan dari kebajikan, 
semua dari kaidah moralitas yang menjaga umat manusia bersama-sama dalam kasih dan kesatuan. 
Cerita dari Sri Rama, ‘Ramayana’, mengajarkan kepada kita dua pelajaran: nilai dari tanpa keterikatan 
dan perlunya untuk menjadi sadar akan keillahian dalam diri setiap makhluk. Keyakinan pada Tuhan 
dan tanpa keterikatan pada pengejaran objek duniawi adalah kunci untuk kebebasan umat manusia. 
Melepaskan kesadaran pada objek dan engkau akan mendapatkan Rama. Ibu Sita (permaisuri Rama) 
melepaskan kemewahan dari istana Ayodhya sehingga beliau dapat bersama dengan Rama dalam 
masa-masa pembuangan. Ketika ibu Sita menaruh perhatiannya pada kijang emas dan sangat 
menginginkannya maka beliau kehilangan kehadiran Rama. Tanpa keterikatan menuntun pada suka 
cita; keterikatan membawa pada kesedihan. Tetaplah berada di dunia, namun tidak untuk dunia. 
Buatlah hatimu menjadi suci dan kuat, renungkanlah kemuliaan dari Ramayana.  
 
(Ramakatha Rasavahini, ‘The Inner Meaning’) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 19 April 2016 
	
Empat saudara dalam Ramayana adalah perwujudan dari empat Weda. Rig Weda adalah perwujudan 
dari kata-kata (vaak); Yajur Weda adalah perwujudan dari pikiran (manas); Sama Weda adalah prinsip 
hidup (prana); dan Atharvana Weda adalah kecerdasan (buddhi). Jadi empat Weda berjalan dengan 
Dasaratha sebagai Rama, Lakshmana, Bharatha, dan Shatrughna. Kita tidak akan mendapatkan banyak 
manfaat jika kita membiarkan diri kita sendiri didominasi oleh kesalahan dugaan bahwa Rama adalah 
perwujudan dari keillahian dan Beliau adalah diluar jangkaun kita. Kita seharusnya menyadari 
kenyataan bahwa Tuhan turun ke dunia untuk memperlihatkan ideal kepada manusia. Oleh karena itu 
setiap umat manusia seharusnya membentuk diri mereka sendiri sesuai dengan teladan yang luar 
biasa yang telah ditetapkan oleh Rama. Sri Rama tinggal di dalam hati setiap manusia sebagai prinsip 
yang memikat, sebagai Tuhan sendiri di dalam diri. Tidak ada di dunia ini dimana diri yang sejati tidak 
ada. Oleh karena itu prinsip Rama ada dalam diri setiap orang.  
 
(Summer Showers Ch2, May 20, 1996) - BABA -  
 

Edisi : 92 (18 – 24 April 2016) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 20 April 2016 
 
Bayangkan bahwa setiap saudara laki-laki dan perempuan, sahabat, rekan, dan teman sejawat dari 
Rama sebagai sebuah teladan yang diliputi dengan kebajikan (dharma). Dalam Ramayana, Dasaratha 
adalah hanya bersifat mewakili fisik saja dengan sepuluh indria. Sedangkan tiga sifat (guna) - 
ketenangan, kegiatan, dan kebodohan (satva, rajas, dan tamas), adalah tiga permaisuri. Empat tujuan 
hidup yaitu purushartha - kebajikan, kesejahteraan, pemenuhan keinginan, dan kebebasan adalah 
empat putra. Lakshmana adalah lambang dari kecerdasan; Sugriva adalah lambang kemampuan 
membedakan (viveka); Vali adalah keputusasaan; dan Hanuman adalah perwujudan dari keberanian. 
Jembatan dibangun diatas lautan khayalan. Tiga pemimpin Raksasa yaitu, Ravana, Kumbhakarna, dan 
Vibhishana, adalah perwujudan dari sifat aktif (rajasik), kebodohan (tamasik), dan kesucian (sattvik). 
Sita adalah kesadaran dari keillahian yang bersifat Universal (Brahma-jnana), yang mana seseorang 
harus raih dan dapatkan kembali ketika sedang bekerja keras dalam ujian kehidupan. Mantaplah 
dalam keyakinan bahwa Tuhan (Rama) adalah kenyataan yang sejati di dalam keberadaan hidupmu 
sehari-hari.  
 

(Ramakatha Rasavahini, ‘The Inner Meaning’)  - BABA - 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 21 April 2016 
	
Ravana (penjahat dalam Ramayana) mencari kekayaan dan kepuasan dari keinginannya dan 
sepenuhnya melanggar prinsip dari dharma. Ravana adalah seorang sarjana yang sangat hebat dan 
telah menguasai enam puluh empat pengetahuan sedangkan Rama menguasai hanya tiga puluh dua 
pengetahuan. Namun Rama menjalankan semua pengetahuan-Nya dan dengan cara demikian 
menyelami isinya, sedangkan Ravana gagal menyelami isi dari pengetahuannya. Ketidaksanggupan 
menyelami isi dari pengetahuan dari Ravana muncul dalam wujud keinginan (kama), yang mana pada 
akhirnya menghancurkan dirinya. Sedangkan Rama adalah perwujudan dari Dharma, dan Ravana 
masih sebagai perwujudan dari kama. Jadi disana muncul pertentangan diantara kebajikan dan 
kejahatan. Rama merubah diri-Nya sendiri menjadi perwujudan dari sathya (kebenaran), karena Beliau 
mengikuti prinsip-prinsip dari dharma. Karena Ravana melanggar dharma, maka ia menjadi 
perwujudan dari asathya (ketidakbenaran). Ada sebuah peperangan yang kekal diantara kebajikan dan 
kejahatan, kebenaran dan ketidakbenaran. Merupakan kewajibanmu untuk mengikuti dan 
menjalankan dua prinsip kembar yaitu kebenaran dan kebajikan.  
 
(Summer Showers Ch2, May 20, 1996) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 22 April 2016 
 
Banyak usaha untuk menjabarkan sifat-sifat dari Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhan adalah seperti 
ini dan itu; namun semuanya itu hanyalah tebakan mereka sendiri saja dan pantulan dari kegemaran 
dan pilihan mereka sendiri. Siapa yang dapat memastikan bahwa Tuhan adalah seperti ini dan itu? 
Siapa yang dapat memastikan bahwa Tuhan bukanlah wujud ini atau dengan sifat-sifat ini? Tuhan 
tidak dapat dimengerti. Tuhan tidak dapat disadari dalam dunia luar yang bersifat objektif; Tuhan 
adalah ada di dalam hati setiap makhluk. Batu permata harus dicari jauh di bawah tanah; batu permata 
tidak mengambang di atas tanah. Carilah Tuhan di kedalaman dirimu sendiri, dan bukan dalam 
keadaan yang menggiurkan, atau pada alam yang cepat berubah. Tubuh diberikan kepadamu adalah 
untuk tujuan yang tinggi ini; namun engkau sekarang sedang menyalahgunakannya, seperti 
seseorang yang memasak makanannya setiap hari di dalam wajan yang bertahtakan permata emas 
yang merupakan pusaka warisannya. Manusia memuliakan Tuhan sebagai Beliau yang ada dimana-
mana, Maha Tahu, dan Maha Kuasa, namun manusia mengabaikan kehadiran Tuhan di dalam dirinya 
sendiri!  
 
(Divine Discourse, 19 June 1974) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 23 April 2016 
 
Karena Aku bergerak dengan bebas diantara manusia, berbicara, dan bernyanyi dengan manusia, 
bahkan para intelektual tidak mampu mendapatkan kebenaran-Ku, kekuatan-Ku, kemuliaan-Ku, atau 
tugas-Ku yang sejati sebagai Awatara. Aku dapat memecahkan persoalan apapun walaupun betapa 
rumitnya. Aku adalah melampaui pencapaian dari penyelidikan yang paling intensif dan pengukuran 
yang paling teliti. Hanya mereka yang telah mengetahui kasih-Ku dan mengalaminya dapat 
menyatakan bahwa mereka telah melihat kenyataan-Ku. Jangan berusaha untuk mengetahui-Ku 
melalui mata fisikmu. Ketika engkau pergi ke tempat suci dan berdiri di depan wujud Tuhan, engkau 
berdoa dengan memejamkan mata, bukan? Mengapa? Karena engkau merasa bahwa hanya mata 
batin yang dapat mengungkapkan-Nya padamu. Maka dari itu jangan mencari-Ku dari objek-objek 
yang bersifat sementara; namun carilah Aku dari dalam dirimu, dan engkau akan diberkati. Jalan kasih 
adalah jalan yang megah yang dapat menuntun manusia kepada-Ku. Rahmat-Ku adalah selalu ada 
bagi bhakta yang telah memiliki kasih dan keyakinan yang kokoh.  
 
( Divine Discourse, 19 June 1974) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 24 April 2016 
	

Ingatlah makna dari nama ‘Sai Baba’. ‘Sa’ berarti illahi; ‘ai’ atau ‘ayi’ berarti ibu, dan ‘Baba’ berarti ayah. 
Orang tuamu di dunia memperlihatkan kasih sayang dengan sebuah dosis kepentingan diri sendiri; 
namun orang tua illahimu yaitu Sai, menaburimu dengan kasih sayang atau teguran hanya untuk 
menuntunmu pada kemenangan dalam perjuangan untuk kesadaran diri. Sai turun sebagai Awatara 
untuk mencapai tugas yang tertinggi dalam menyatukan seluruh umat manusia sebagai satu keluarga 
melalui ikatan persaudaraan, dengan menyatakan, dan menerangi kenyataan Tuhan (atma) dalam 
setiap makhluk. Keillahian adalah dasar dari seluruh kosmos dan misi-Ku adalah untuk mengajarkan 
semuanya untuk menyadari warisan keillahian bersama yang mengikat satu orang dengan yang 
lainnya, sehingga engkau dapat melepaskan dirimu dari sifat binatang dan bangkit menuju Tuhan! 
Aku menginginkan bahwa engkau memusatkan pikiran pada bagian ini dan dapatkanlah suka cita dan 
terinspirasi untuk menjalankan disiplin spiritual yang Aku berikan untuk menuju pada tujuan 
kesadaran Sai yang bersinar di dalam hatimu.  
 
(Divine Discourse, 19-June 1974) - 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)	


