
	

	
 

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, 9 Mei 2016 
	
Ibu Sumitra memiliki anak-anak kembar yaitu Lakshmana dan Shatrughna, dan lahir ke dunia dengan 
menangis. Sumithra mencoba berbagai cara namun semuanya gagal untuk menenangkan kesedihan 
mereka yang tidak terhiburkan. Resi Vasishta kemudian menyarankan untuk membiarkan Lakshmana 
di dalam ayunan dengan Rama, dan Shatrughna dalam ayunan dengan Bharatha. Sumithra melakukan 
sesuai dengan saran itu dan mendapatkan keduanya berhenti menangis, mulai minum susu dan 
bermain di ayunan. Resi Vasistha menjelaskan, “Oh ibu yang mulia, dahan adalah bagian dari sebuah 
pohon. Manusia adalah bagian dari keillhian dan tidak bisa hidup tanpanya. Lakshmana tidak bisa 
istirahat sampai bisa bersama dengan Rama dan Shatrughna tidak dapat rasa terpisah dari Bharatha. 
Individu tidak bisa terpisah dari Tuhan yang mana merupakan sumbernya. Seekor ikan tidak bisa 
hidup jauh dari air, walaupun ditempatkan di sebuah mangkuk emas yang dihiasi dengan batu 
permata. Sama halnya, individu akan menjadi gelisah sampai bisa mencapai Tuhan yang merupakan 
sumbernya.”  
 
(Summer Showers 1996, Ch 3) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 10 Mei 2016 
	
Mendapatkan uang tidak bisa menjadi tujuan utama dari pendidikan. Mendapatkan sifat-sifat yang 
baik hanyalah tujuan dari pendidikan. Dari kelahiran kita sampai badan jasmani ini hancur, kita sedang 
melakukan banyak usaha untuk mendapatkan uang dan makanan. Dalam proses mengumpulkan 
kekayaan, kita sedang mengadopsi beberapa metode yang mana juga diadopsi oleh unggas dan 
binatang. Untuk mendapatkan makanan, berbagai jenis kekuatan yang berbeda, kemampuan dan 
keahlian kita gunakan; sama halnya dengan unggas dan binatang yang menggunakan keahlian yang 
hampir sama! Bukan merupakan hal yang benar bagi kita untuk menggunakan semua pengetahuan 
dan keahlian kita hanya untuk melakukan apa yang juga dilakukan oleh unggas dan binatang. Dalam 
proses menghabiskan semua energi kita dalam mendapatkan makanan, kita sedang berjalan semakin 
jauh dari aspek prinsip keillahian (Atma) yang mana merupakan tujuan utama dari kelahiran yang 
khusus ini. 
 
(Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan 1974, Ch 1) - BABA -  
 
	

Edisi : 95 (9-15 Mei 2016) 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 11 Mei 2016 
 
Ramayana membentangkan cerita tentang Rama. Ini juga cerita tentang keillahian. Lebih lanjut, 
Ramayana adalah epos yang menceritakan tentang Sita, yang mana merupakan diri individu. Aspek 
yang ketiga dari Ramayana adalah penghancuran Ravana. Kehancuran dari Ravana bermakna 
kehancuran dari kebodohan. Kebodohan dapat dihilangkan ketika kita menyadari dengan sempurna 
hubungan diantara diri individu dan yang maha kuasa. Ada tiga suku kata ‘ra, aa, dan ma’ dalam kata 
Rama. ‘Ra’ berarti prinsip api; ‘aa’ berarti prinsip matahari; ‘ma’ berarti prinsip bulan. Prinsip matahari 
menghilangkan kegelapan kebodohan. Prinsip bulan menyejukkan di dalam hati. Dan prinsip api 
menghancurkan khayalan.  
 

(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 1)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 12 Mei 2016 
	
Ketika Tuhan mengenakan pakaian badan manusia, manusia benar-benar diselimuti oleh ilusi tebal 
dan menjadi buta pada prinsip-prinsip Tuhan. Bahkan Yashoda tanpa kecuali mengalami hal yang 
sama. Sekali saat Balarama mengeluh kepada Ibu Yashoda bahwa Krishna sedang makan lumpur. 
Ketika ditanyakan oleh Yashoda, Krishna kecil membuat sebuah pernyataan yang mengejutkan, “Oh 
ibu yang tersayang! Apakah Saya adalah seorang bayi yang makan lumpur?” Yashoda yang malang 
gagal memahami kedalaman dari rahasia Tuhan yang indah ini. Ibu Yashoda tetap memaksa agar 
Krishna membuka mulut-Nya, sehingga ia dapat membuktikannya sendiri. Krishna kecil membuka 
mulut-Nya dengan lebar. Ibu Yashoda menjadi terkejut dan takjub melihat bola surgawi sedang 
berputar di dalam mulut Krishna. Saat itu juga Ibu Yashoda menyadari bahwa Krishna benar-benar 
adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimanapun juga ketika Krishna menutup mulut-Nya dan berdiri 
dihadapan ibu Yashoda dengan wajah yang lugu, ibu Yashoda kembali lupa akan keillahian Krishna 
dengan memeluk-Nya dan memperlakukan-Nya seperti anak biasa.  
 
(Summer Showers 1996, Ch 3) - BABA - 
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 13 Mei 2016 
 
Hari ini kita melihat wujud manusia, namun sifat manusia dan kualitas manusia tidak aktif dalam 
wujud ini. Kebanyakan orang bersikap seperti binatang. Sifat-sifat manusia yang begitu berharga dan 
yang menandakan sebagai manusia adalah moralitas, menjunjung kebenaran, dharma, dan 
sejenisnya. Jika bagian ini tidak menjadi jelas, maka sifat manusia tidak akan bersinar sama sekali. Kita 
harus meningkatkan kualitas manusia. Kita seharusnya tidak meningkatkan hanya wujud manusianya 
dan penampilan saja. Engkau tidak mengabadikan keillahian yang suci di dalam hatimu dan dengan 
demikian menjadi jauh dari keillahian itu, dan engkau juga membiarkan tubuhmu pergi kemanapun 
yang disukainya, semuanya ini sama sekali bukanlah kualitas dari manusia. Semayamkan Tuhan di 
dalam hatimu dan buatlah ini suci. Kemudian engkau dapat menggunakan wujud manusia dengan 
potensi yang ada sepenuhnya.  
 
(Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan 1974, Ch 1) - BABA -  
 
 
 
 
	

	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 14 Mei 2016 
 
Ramayana adalah penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi umat manusia. Ramayana juga 
mengungkapkan bahwa kecenderungan duniawi menuntun kita pada penderitaan sedangkan 
kecenderungan spiritual memberikan kepuasan hati dan kebahagiaan bagi umat manusia. Sangat 
disayangkan, manusia saat sekarang tidak menginginkan untuk mengikuti teladan dari bhakta Tuhan 
yang agung yang hidup dalam kebahagiaan kekal. Bagi manusia, keinginan (abheeshta) sudah 
menjadi yang disayang daripada ideal (adarsha). Keinginan adalah bersifat sementara, sedangkan 
ideal adalah bersifat kekal. Selama masa hidupnya di dalam hutan, Sita berkata dengan sungguh-
sungguh kepada Rama bahwa tiga kejahatan yaitu, kebohongan, nafsu birahi, dan kekerasan adalah 
penyebab semua kejahatan di dunia. Kenikmatan sensual adalah seperti awan yang berlalu. 
Kenikmatan ini memberikan suka cita sementara, sedangkan kesadaran Atma memberikan 
kebahagiaan yang kekal. Tidak ada penderitaan bagi mereka yang hidup dalam kebahagiaan Tuhan.  
 
(Summer Showers in Brindavan 1996, Ch 5) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 15 Mei 2016 
	

Bangsa dan negara bukan dibangun dari debu. Ini merupakan percampuran dari umat manusia. 
Adalah manusia yang memberikan nama negara atau bangsa. Jika tidak ada manusia, maka ini tidak 
disebut dengan negara atau bangsa. Sebuah negara adalah hampir sama dengan tubuh manusia. 
Kekuatan Tuhan pada sebuah negara adalah sifat alami manusia dalam tubuh. Jika tidak ada kekuatan 
Tuhan dalam tubuh manusia, lantas apakah gunanya tubuh ini? Sebuah tubuh tanpa adanya kekuatan 
Tuhan adalah sama dengan debu. Wujud manusia dan sifat manusia adalah seperti negatif dan positif. 
Jika kesatuan dan persatuan diantara dua aspek ini tidak diciptakan dengan baik maka kedua aspek itu 
menjadi tidak berguna. Untuk membuat sebuah usaha dalam merubah sifat manusia di dalam dirimu 
sendiri dan mengangkatnya pada sifat keillahian seharusnya yang menjadi tujuan dari semua 
pendidikan yang ingin engkau dapatkan.  
 
(Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan 1974, 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)	


