
	

	
 

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, 2 Mei 2016 
	
Kita seharusnya tidak menipu diri kita sendiri dengan berpikir bahwa Avatar adalah hanya manusia 
biasa seperti halnya diri kita sendiri. Wujud-Nya mungkin manusia; namun kemuliaan dan 
kecemerlangan-Nya adalah tidak terhingga. Prinsip Rama adalah paling suci, luhur dan agung. Tidak 
ada apapun di dunia ini yang tidak bisa diraih dengan meningkatkan prinsip dari Rama (Rama Tatwa). 
Walaupun ribuan tahun telah berlalu sejak Ramayana terjadi, prinsip Rama telah terpatri sangat 
mendalam di dalam hati manusia. Prinsip Rama adalah selalu segar, baru, dan mencakup dirinya 
sendiri yang tidak terbatas. Prinsip Rama terdapat pada yang paling kecil dari yang kecil  dan paling 
luas dari yang luas serta tidak terbatas pada nama dan wujud. Ini merupakan prinsip yang bersifat di 
luar pengertian yang mana melampaui waktu itu sendiri. Peminat spiritual yang sejati akan 
memahami sifat sejati dari manusia dengan menyadari prinsip Rama. 
 
(Summer Showers Ch2, May 20, 1996) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 3 Mei 2016 
	
Kebanyakan manusia yang hidup dengan saleh percaya akan filsafat Karma, bahwa buah yang kita 
petik adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Karena kekuatan dari keyakinan kita pada doktrin dari 
hukum karma, kita siap untuk melangkah maju untuk melakukan perbuatan yang baik dan ragu-ragu 
atau menjauhkan diri dari melakukan perbuatan yang buruk. Kehilangan harapan bukanlah 
karakteristik atau ciri dari manusia yang berbudaya. Menderita karena kurangnya keyakinan dan 
kehilangan harapan adalah sebuah kelemahan; dengan menjalankan kelemahan yang seperti itu, 
seseorang akan kehilangan semua kekuatan manusianya yang dimilikinya. Semangat dan kepedulian 
akan memperlihatkan untuk kesejahteraan bagi umat manusia. Setiap individu dengan kualitas-
kualitas ini pastinya akan mencapai keberhasilan dan mencapai kemuliaan dalam setiap pekerjaannya 
yang mereka lakukan. Oleh karena itu tuntunlah perjalanan hidupmu dengan perhatian dan 
semangat. 
 
(Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan 1974, Ch 2) - BABA -  
 
	

Edisi : 94 (2 - 8 Mei 2016) 
 



 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 4 Mei 2016 
 
Tuhan datang dan mengambil wujud manusia hanya untuk merubah kehidupan manusia dengan 
teladan yang diberikan oleh-Nya. Hanya manusia yang mengalami penurunan sampai pada tahap 
kemerosotan dengan sama sekali mengabaikan dharma mereka (pedoman perilaku) dan keillahian. 
Para burung dan binatang buas dengan mantap menjunjung tinggi dharma mereka masing-masing. 
Tidak ada gunanya  bagi Avatar untuk bangkit diantara burung dan binatang buas karena dharma 
tidak mengalami kemerosotan di antara mereka. Sri Krishna menyatakan, “Aku datang untuk 
melindungi yang baik” (Paritranaya sadhunam). Tuhan selalu melindungi yang berbudi luhur. Tidak 
ada gunanya melulu menggerakkan bibir untuk nama Rama. Berusahalah menyamai  Rama dan 
ubahlah dirimu sendiri dengan mengikuti jalan kasih sayang. Bagaimanapun dalam dan hebatnya 
keunggulan pendidikan yang seseorang miliki, seseorang tidak bisa mencapai apapun tanpa 
mengalami perubahan di dalam pikiran.  
 

(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains, 1996, Ch 2)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 5 Mei 2016 
	
Mungkin ada anak yang jahat, namun tidak ada ibu yang jahat. Ini disebabkan karena perasaan yang 
mulia dari ibu bahwa anaknya dapat menjadi baik, cerdas, mencapai kedudukan tinggi, dan 
mendapatkan nama dan ketenaran. Adalah ibu yang menjaga perkembangan dan memeliharamu. 
Adalah ibu yang mengetahui pilihan dan kesukaanmu dan memenuhi semua kebutuhanmu. Jadi 
selalulah bersyukur kepada ibumu. Pertama dan terpenting, engkau harus memperlihatkan rasa 
terima kasih kepada orang tuamu, kasihi mereka dan hormati mereka. Darahmu, makananmu, 
kepalamu, dan uangmu semuanya adalah pemberian dari orang tuamu. Engkau tidak menerima 
karunia ini langsung dari Tuhan. Semua yang terkait dengan Tuhan hanyalah pengalaman yang tidak 
langsung. Hanyalah orang tua yang engkau dapat lihat secara langsung dan mengalami cinta mereka. 
Jadi, angaplah orang tuamu sebagai Tuhan. Tuhan akan merasa senang dan akan mewujudkan diri-
Nya di depanmu hanya ketika engkau menyayangi dan menghormati orang tuamu.  
 
( Divine Discourse, 6 May 1999) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 6 Mei 2016 
 
Jangan pernah memandang remeh kepada perempuan. Mereka adalah yang paling bagus dalam 
moralitas. Dengan semua perasaan suci di dalam hatimu, hormatilah para perempuan dan dihormati. 
Sayangi dan hormati ibumu, taati perintahnya. Jangan pernah tidak menghormati ibumu atau 
menyakiti perasaannya. Cobalah untuk memuaskannya dalam segala hal. Hanya dengan demikian 
benih bhakti akan tumbuh di dalam dirimu. Ibu melindungi anak-anaknya dalam berbagai cara. 
Bahkan setelah meninggal, ibu akan datang kembali dan membantumu. Setiap orang seharusnya 
mengikuti pernyataan ini “Mathru Devo Bhava” (Ibu adalah Tuhan) dalam isi dan maknanya, menerima 
kasih ibu mereka. Ibu Easwaramma adalah penuh dengan kasih dan pengorbanan dan beliau 
menjalani kehidupan diliputi kepuasan dan kedamaian. Dalam upaya untuk menyebarkan ideal yang 
suci ini, hari ini dirayakan sebagai perayaan Easwaramma. Hal ini adalah untuk menekankan bahwa 
setiap orang darimu seharusnya membuat ibumu senang. Jika engkau membuat ibu senang maka 
Swami juga akan senang.  
 
(Divine Discourse, 6 May 1999) - BABA -  
 
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 7 Mei 2016 
 
Di dunia ini, ada banyak jenis hubungan, namun tidak ada satupun yang sama dengan hubungan 
yang ada antara ibu dan anak. Ini karena hubungan yang sangat mendalam dengan ibu makanya 
negeri kita sendiri di sebut dengan ibu pertiwi. Sama halnya bahasa sendiri disebut dengan bahasa 
ibu, dan bukannya bahasa ayah. Diantara orang tua, tempat pertama diberikan kepada ibu, 
selanjutnya adalah ayah. Tidak hanya berkaitan dengan kehidupan dari hari ke hari namun juga dalam 
kehidupan spiritual, ibu dan perempuan diberikan penghormatan yang tertinggi. Sebagai contoh, 
ketika kita menyebutkan nama Tuhan seperti halnya Sita Rama, Radha Krishna, Lakshmi Narayana, dsb, 
maka nama Dewi disebutkan terlebih dahulu. Apakah makna yang terkandung di dalamnya dari hal 
ini? Ibu melambangkan alam yang mana merupakan perwujudan dari aspek keillahian.  
 
(Divine Discourse, 6 May 1999) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 8 Mei 2016 
	

Bayangkan sebuah kalung emas di leher ibu atau kakakmu. Ketika engkau melihat bentuk dari 
perhiasan ini, engkau menyebutnya dengan kalung; namun ketika engkau melihat pada bahan dasar 
dari kalung tersebut, engkau mengatakan bahwa kalung itu terbuat dari emas. Adalah tidak mungkin 
dimana emas dan kalung adalah bagian yang berbeda. Tidak mungkin membuat sebuah kalung tanpa 
emas. Jadi ketika engkau menyebutnya sebuah perhiasan emas, ini hanya memperlihatkan kesatuan 
dari bahan dasar yaitu emas dan nama serta wujudnya kita sebut dengan kalung. Dalam hal yang 
sama, dengan menyadari kesatuan dari kemanusiaan di satu bagian dan keillahian yang mendasari 
adalah bagian yang lainnya, kita seharusnya mampu untuk menyatakan kebesaran dari kebudayaan 
serta pendidikan spiritual kita.  
 
(Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan 1974, Ch 2) - 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)	


