
	

	
 

Fullness in life is marked by the harmony of 
thought, word and deed 

 
“Kesempurnaan dalam hidup ditandai dalam keharmoniasan 

di pikiran, perkataan, dan tindakan” 
	

	
 

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 16 Mei 2016 
	
Para penduduk Bharat menjalani hidup dalam harapan. Kebudayaan Bharat mengajarkan bahwa 
seseorang harus tidak pernah kehilangan harapan. Menderita karena kurangnya keyakinan dan 
hilangnya harapan adalah tidak hanya kehilangan semua kekuatan di dalam diri, namun ini juga sama 
besarnya seperti merendahkan kelahiran sebagai manusia. Utsaham (semangat) dan Shraddha 
(kesungguhan dan ketertarikan) adalah hal-hal yang akan menunjukkan jalan kemajuan bagi manusia. 
Setiap individu yang memiliki Utsaham dan Shraddha adalah pastinya dapat mencapai keberhasilan 
serta meraih kemuliaan dalam apapun jenis pekerjaan yang dilakukan. Ini juga dikatakan bahwa 
seseorang yang memiliki Shraddha ini juga akan mencapai kebijaksanaan (Shraddhavan Labhate 
Jnanam). Jadi kita seharusnya membuat sebuah usaha dalam menempuh perjalanan hidup kita 
dengan ketertarikan dan semangat.  
 
(Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan, 1974, Vol 1, Ch 2) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 17 Mei 2016 
	
Anak-anak tanpa sifat-sifat yang baik, pendidikan tanpa pembangunan karakter sebagai tujuannya, 
dan hidup yang tidak memiliki moralitas, semuanya ini adalah tidak berguna. Seorang individu tanpa 
kedamaian pikiran dan dunia tanpa bulan yang menyinarinya adalah sama. Setiap bagian dari ciptaan 
di dunia ini memiliki beberapa keistimewaan khusus dan sebuah karakternya sendiri. Jika saja setiap 
bagian ini melepaskan aspek keistimewaanya maka ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Sebagai 
contoh, api memiliki kemampuan dan kulitas membakar. Air memiliki kemampuan untuk mengalir. 
Manusia memiliki kualitas yaitu sifat-sifat manusia dan seekor binatang memiliki kualitas menjadi 
brutal. Ketika kemampuan membakar itu hilang maka engkau tidak bisa menyebutnya lagi dengan 
api. Ketika kemampuan mengalirnya juga menghilang maka engkau tidak bisa menyebutnya dengan 
air. Sama halnya ketika pandangan batin di dalam atau sifat-sifat manusia yang mendasar menghilang 
dalam diri seorang individu maka engkau tidak bisa menyebutnya dengan seorang manusia. Menjadi 
penyayang adalah sifat alami dari manusia.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 2) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 18 Mei 2016 
 
Weda menganjurkan kepada kita untuk mengorbankan segala sesuatu, dan melalui pengorbanan kita 
akan mampu memiliki pandangan tentang Tuhan di dalam diri. Ciptaan dan pemeliharaannya hanya 
tergantung pada pengorbanan. Jika tidak ada pengorbanan maka tidak akan ada kehidupan dan 
masyarakat tidak akan tetap utuh. Bahkan dari pandangan duniawi, jika kita tidak menghembuskan 
udara yang kita hirup maka kita tidak akan bisa hidup. Jika darah secara terus-menerus tidak mengalir  
dari satu tempat ke tempat yang lainnya setiap saat maka kita tidak akan bisa hidup. Kecuali awan 
melepaskan air yang telah dikumpulkannya maka awan tidak akan tetap sebagai awan. Itulah 
sebabnya mengapa dikatakan, apa yang tidak dapat engkau dapatkan dari pengetahuan dan 
usahamu dapat dicapai hanya dengan pengorbanan. Jika kita berpikir bahwa sesuatu itu adalah baik 
dan kita menerimanya, beberapa yang tidak baik juga mungkin datang dalam proses. Itu yang 
memberikanmu kebahagiaan ketika datang, juga akan menyebabkan penderitaan ketika itu 
meninggalkanmu. Apakah itu baik atau buruk, kita harus berkorban secara terus menerus.  
 

(Summer Showers in Brindavan, 1974, Vol 1, Ch 2)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 19 Mei 2016 
	
Sebuah kualitas ditunjukkan atau dipakai seperti halnya jubah oleh setiap satuan di ciptaan ini. 
Kualitas ini juga disebut dengan dharmanya. Sama halnya seorang murid pada kelas tertentu dapat 
dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi dengan usaha, seorang individu dengan meningkatkan dharma 
hidupnya dan memberikan perhatian pada sesuatu yang lebih tinggi dan mulia, maka individu 
tersebut bisa mendapatkan kenaikan untuk tingkat yang lebih tinggi. Sepotong besi hanya bernilai 
beberapa sen saja, namun dengan memberikan perubahan pada besi itu maka engkau menghasilkan 
sebuah jam tangan yang bernilai ribuan rupee. Amatilah disini bahwa ini adalah Samskara, atau 
perubahan yang kita berikan pada bahan aslinya yang mana memberikan nilai padanya dan bukan 
nilai yang melekat pada bahan yang masih mentah. Bahkan manusia biasa bisa mendapatkan sebuah 
kesempatan untuk meningkatkan dirinya sendiri pada posisi seorang manusia suci yang tercerahkan 
(Paramahamsa), dengan mencari pergaulan pada mereka yang tercerahkan.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 2) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 20 Mei 2016 
 
Di dalam Gita dijelaskan, tubuh kita dijabarkan sebagai Kshetra dan Tuhan yang ada di dalamnya 
disebut dengan Kshetragna. Para bhakta yang memiliki hati yang suci dan yang memiliki pikiran yang 
suci menempuh perjalanan suci ke tempat-tempat suci (juga disebut Kshetra). Mereka sedang 
melakukan perziarahan ke pusat kesucian karena mereka percaya bahwa tempat-tempat itu adalah 
suci. Jika tempat-tempat itu tidak suci maka tidak ada gunanya bagi mereka untuk melakukan 
perziarahan dengan mengeluarkan banyak uang dan energi. Sama dengan perumpamaan ini, karena 
tubuh manusia adalah suci maka manusia mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya. Jika 
benar-benar bahwa tubuh seorang individu tidak melakukan sebuah tugas yang suci dan menjalankan 
hidup yang suci, tidak ada seorangpun yang akan mau memiliki hubungan dengannya. Maka dari itu, 
siapapun yang menyatakan untuk menjaga tubuh tetap suci seharusnya melakukan suatu usaha 
untuk hanya terlibat dalam perbuatan yang baik, pikiran yang baik, dan perbuatan yang baik saja. 
 
(Summer Showers in Brindavan, 1974, Vol 1, Ch 2) - BABA -  
 
 
 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 21 Mei 2016 
 
Ada empat jenis dalam kecerdasan— mementingkan diri sendiri, mementingkan diri-orang lain, 
benar-benar tanpa mementingkan diri, dan berdasarkan pada jiwa (Atma). Kategori yang pertama 
adalah selalu memikirkan apa yang baik bagi dirinya sendiri dan setelah itu membuat keputusan. Ini 
adalah seperti pola pikir burung gagak. Kategori ini sangat lumrah di dunia saat sekarang. Kategori 
yang kedua akan memikirkan kebaikan dirinya dan juga kebaikan yang lainnya. Hal ini kelihatan 
seperti jalan hidup manusia pada umumnya. Kategori yang ketiga, selalu memikirkan bahwa yang lain 
harus mendapatkan kebahagiaan yang sama dengan yang diinginkan bagi dirinya. Dalam konteks ini, 
menyadari bahwa tubuh manusia diberikan untuk kepentingan memberikan keuntungan bagi yang 
lainnya; manusia kategori yang ketiga ini akan selalu mencoba melakukan hal yang baik bagi yang 
lainnya. Kategori yang keempat — Atma Buddhi adalah selalu terfokus pada aspek dharma dan 
perlunya untuk menjaga dharma. Mereka menganggap bahwa diri mereka sendiri adalah duta dari 
Tuhan; dan melupakan kepentingan diri mereka sendiri, dan selalu memikirkan untuk berkorban dan 
melakukan kebaikan bagi seluruh dunia. 
 
(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 2) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 22 Mei 2016 
	

Banyak laki-laki dewasa yang terbiasa dalam mencukur dan mereka mengetahui bahwa jika mereka 
menekan pisau cukur terlalu keras maka mereka akan melukai kulit dan jika mereka tidak menekan 
pisau cukur itu maka tidak akan mungkin bisa membersihkan rambut yang tidak diinginkan. Hanya 
ketika mereka memberikan tekanan yang sesuai maka mereka akan mampu mendapatkan hasil yang 
diinginkan. Pikiran manusia adalah seperti tepi pisau cukur. Dengan tanpa mengendalikan pikiran 
secara teguh dan tanpa mengijinkannya berkeliaran secara bebas, kita seharusnya mendorong pikiran 
untuk melakukan perbuatan yang baik, dan kita seharusnya mengendalikannya ketika ada 
kecenderungan dari pikiran untuk berbuat yang tidak baik. Hanya ketika pikiranmu bertingkah laku 
sesuai dengan yang engkau harapkan, maka engkau dapat memimpin dirimu sebagai seorang 
manusia. Oleh karena itu engkau harus membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk dan 
menuntun pikiran dengan cara yang baik diantara dua kutub yang ekstrim ini.  
 
(Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan 1974, Ch 2) - BABA - 
 

 

	
	

Ketika manusia menyadari bahwa mereka berjalan 
dalam jalan Tuhan maka mereka akan sepenuhnya 

setuju dan dengan kasih bekerjasama dengan  
setiap orang. 

	

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)	


