
	

	
 

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, 25 April 2016 
	
Persembahkan seluruh dirimu dan juga hidupmu kepada-Nya; kemudian pemujaanmu akan berubah 
dan mengubahmu dengan begitu cepat dan sepenuhnya sehingga engkau dan Beliau dapat menyatu 
menjadi diri-Nya. Beliau berpikir, merasakan dan bertindak seperti yang engkau lakukan; engkau 
berpikir, merasakan, dan bertindak seperti yang Beliau lakukan. Engkau akan dirubah seperti halnya 
batu cadas dirubah oleh seorang pemahat menjadi sebuah wujud yang layak untuk dipuja oleh 
generasi selanjutnya dengan penuh kesungguhan. Dalam prosesnya engkau akan harus menanggung 
banyak pukulan martil, banyak luka pahatan, karena Beliau adalah pemahatnya. Beliau hanya 
melepaskanmu dari menjadi batu! Persembahkan hatimu kepada Tuhan dan dengan senang hati 
menerima penderitaan perubahan di tangan-Nya. Jangan mencemarkan waktu, atau tubuh atau 
kesempatan hidup ini, mempergunakan semuanya ini untuk hal yang tidak berharga. Hidupmu adalah 
sebuah perjalanan yang panjang ketika engkau memulainya saat engkau lahir dan mungkin bahkan 
belum selesai perjalanan itu ketika engkau meninggal. Jangan pernah melupakan hal itu. Jadilah suci, 
waspada, dan rendah hati seperti itulah perziarahan seharusnya.  
 
(Divine Discourse, 23 Nov 1968) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 26 April 2016 
	
Jalankan tiga disiplin yaitu keheningan, kebersihan, dan kesabaran. Dalam keheningan suara Tuhan 
bisa didengarkan, dan bukan saat bising. Melalui kebersihan engkau memperoleh kesucian. Dengan 
kesabaran, engkau meningkatkan kasih sayang. Aku adalah milikmu; engkau adalah milik-Ku untuk 
selamanya. Aku ada di dalam dirimu; engkau ada di dalam diri-Ku. Naikkanlah bendera Prasanthi di 
dalam hatimu. Bendera adalah sebagai pengingat akan kewajibanmu bagi dirimu sendiri. Ini 
mengingatkanmu untuk mengatasi dorongan dari keinginan yang bersifat rendahan, kemarahan, dan 
kebencian ketika keinginanmu dihalangi; ini mendesakmu untuk mengembangkan hatimu sehingga 
engkau dapat memeluk semua umat manusia, semua kehidupan dan semua ciptaan; ini 
mengarahkanmu untuk menenangkan gerak hatimu dan dengan tenang bermeditasi pada kenyataan 
sejatimu di dalam diri. Ini juga memastikanmu bahwa ketika engkau menjalankan semuanya maka 
teratai hatimu akan mekar dan dari pusatnya akan muncul cahaya pandangan keillahian yang mana 
menjamin adanya prasanthi (kedamaian tidak terbatas).  
 
(Divine Discourse, 23 Nov 1968) - BABA -  
 

Edisi : 93 (25 – 1 Mei April 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 27 April 2016 
 
Selama seseorang dikuasai oleh indera kenikmatan maka ini tidak dapat dikatakan bahwa kehidupan 
spiritualnya telah dimulai. Sekarang banyak menuntut dengan keras tentang pengalaman dalam 
kebahagiaan spiritual, namun hanya sedikit yang mendapatkannya dan itu karena mereka 
menemukan diri mereka sendiri terlalu lemah untuk dapat menolak dorongan dari indera! Sebuah 
penyelidikan yang sederhana akan mengungkapkan bahwa indera adalah majikan yang jahat; suka 
cita yang diberikannya adalah bersifat sementara dan penuh dengan duka cita. Bhaktimu kepada 
Tuhan dapat diungkapkan dengan cara yang terbaik melalui pengendalian pada indera. Karena indera 
akan lari menuju pada yang bersifat sementara dan berkilauan tapi tidak berharga; jadi indera tersebut 
menodai hati. Aku menghendaki bahwa setiap orang dari kalian bahwa tidak ada persembahan yang 
lebih berharga daripada hati yang telah Aku berikan kepadamu! Berikanlah Aku hati yang semurni 
dengan ketika Aku memberikannya kepadamu, diliputi dengan nektar kasih yang tanpa 
mementingkan diri sendiri! Ujilah semua perbuatan, perkataan, dan pikiranmu pada batu uji ini: 
"Akankah ini akan disetujui oleh Tuhan? Akankah ini memantulkan kembali pada kemuliaan-Nya?"  
 

(Divine Discourse, 23 Nov 1968)  - BABA - 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 28 April 2016 
	
Tanpa adanya pengendalian indriamu maka sadhanamu akan menjadi tidak efektif; hal ini seperti 
mengisi air pada gelas yang bocor! Ketika lidah menginginkan makanan yang lezat, dan engkau 
menegaskan untuk tidak memenuhi keinginannya dan malahan jika engkau tetap memberikan dirimu 
sendiri dengan makanan yang sederhana yang tidak lezat atau panas, namun sangat berlimpah 
dengan gizi, maka lidah mungkin menggeliat beberapa hari, namun lidah segera akan menerimanya. 
Ini adalah cara untuk menundukkannya dan mengatasi konsekwensi jahat dari menjadikannya 
majikanmu. Sejak lidah adalah sama gemarnya dalam berbicara tentang skandal dan mesum, engkau 
juga harus mengekang kecendrungan ini. Berbicaralah seperlunya, berbicaralah dengan sopan, 
berbicaralah ketika ada kebutuhan yang mendesak. Juga, berbicaralah pada mereka yang harus anda 
temui, dan jangan berteriak atau bersuara keras dalam kemarahan atau dalam kegembiraan. 
Pengendalian ini akan meningkatkan kesehatan dan kedamaian batinmu. Ini juga akan menuntun 
pada hubungan publik yang lebih baik dan kurang bersangkutan dalam kontak dan konflik dengan 
yang lainnya. ().  
 
(Divine Discourse, 23 Nov 1968) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 29 April 2016 
 
Hidup seseorang tergantung pada tiga hal yang bersifat mendasar – pikiran, perkataan, dan 
perbuatan. Ketika keinginan muncul, seseorang langsung membawanya ke dalam pikiran mereka. 
Untuk setiap bentuk gagasan atau ide maka pikiran adalah dasarnya. Gagasan yang muncul di dalam 
pikiranmu akan diungkapkan ke dalam perkataan dan karena perkataan keluar melalui mulut, maka 
sekali engkau mengatakan perkataan itu maka engkau akan menjadikannya sebuah tindakan. Ketika 
engkau mampu menjalankan ketiga hal ini—pikiran, perkataan, dan tindakan dalam jalan yang benar 
maka engkau akan mendapatkan kebaikan (punya); namun jika engkau menjalankan ketiganya dalam 
jalan yang salah maka engkau melakukan dosa. Jadi untuk kebaikan dan keburukan, engkau 
memerlukan pikiran, perkataan dan perbuatan. Hanya ketika ada keharmonisan diantara pikiran, 
perkataan, dan perbuatan; engkau akan mampu untuk menyadari sifat sejatimu. Untuk tetap 
membuatnya menjadi suci dan harmonis maka engkau harus melakukan beberapa jenis sadhana 
(latihan spiritual). Ini adalah kebutuhan yang paling penting saat sekarang. 
 
(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 2.) - BABA -  

 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 30 April 2016 
 
Kebajikan (Dharma) adalah dasar dari seluruh alam semesta. Seorang manusia yang sejati adalah 
seseorang yang menjalankan prinsip dharma. Membakar adalah dharma dari api. Banyak yang sering 
menggunakan kata dharma tanpa mengetahui kualitasnya yang sejati dan keagungannya. Kesejukan 
adalah dharma dari es. Api bukanlah api jika tidak membakar. Es bukanlah es jika tanpa kesejukan. 
Sama halnya, dharma dari manusia terkait dalam melakukan perbuatan dengan tubuh dan mengikuti 
perintah dari hati. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam 
keharmonisan adalah termasuk ke dalam perbuatan dharma! Sebuah kehidupan dalam dharma 
adalah kehidupan illahi! Dharma dari hati ini adalah yang tertinggi dan pastinya adalah dharma dari 
kehidupan. Engkau harus mencapai kesatuan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam semua 
dalam keadaan apapun juga.  
 
(Summer Showers Ch2, May 20, 1996) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 1 Mei 2016 
	

Kita berbicara banyak tentang disiplin. Hanya dengan membicarakan disiplin dan tidak memiliki 
kekuatan dan keyakinan untuk menerima disiplin adalah tidak akan membawa kebaikan. Saat 
sekarang, sangat disayangkan, bahkan seseorang yang menyatakan diri dan menyombongkan diri 
sebagai orang yang berpendidikan tinggi, kelihatan seperti orang yang lemah dalam kehidupan yang 
sesungguhnya. Orang-orang yang seperti itu tidak mengerti nilai dari pendidikan yang sejati. Engkau 
harus siap untuk menjalankan satu dari sepuluh dari yang engkau katakan, daripada hanya 
mengatakan sepuluh hal baik. Untuk disiplin dan kewajiban kita seharusnya juga menambahkan 
bhakti. Hanya ketika ketiga bagian ini yaitu; Disiplin, bhakti dan kewajiban secara bersama-sama 
ditanamkan di dalam hatimu maka hatimu akan mampu berkembang menuju kesucian.  
 
(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 1) - 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)	


