
	

	
 

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, 23 Mei 2016 
	
Di atas panggung kita meniru perkataan seperti kebenaran, kasih sayang, dan tanpa kekerasan, namun 
di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak memiliki keyakinan dalam kebenaran, kita tidak 
menjalankan tanpa kekerasan dan kita tidak mengikuti jalan yang membedakan antara benar dan 
salah (buddhi). Anak-anak muda hari ini harus belajar untuk menerapkan nilai-nilai ini secara tulus. 
Hidupmu tergantung dari tiga hal yaitu : perkataan, pikiran, dan tindakanmu. Apapun yang engkau 
ingin engkau dapatkan, engkau akan memperlihatkannya dan membawakannya ke dalam pikiran. 
Untuk bisa mendapatkan ide atau gagasan maka pikiran adalah dasarnya. Gagasan yang muncul dari 
pikiranmu akan ditampilkan kepada dunia sebagai perkataan yang keluar dari mulutmu. Sekali engkau 
mengucapkan perkataan dari mulutmu dan menampilkan gagasan yang datang dari pikiranmu, 
sekarang engkau menjalankannya dalam bentuk tindakan. Hanya ketika ada keharmonisan diantara 
pikiranmu, perkataan, dan tindakan maka engkau akan mampu menyadari jati diri sejatimu. 
 
(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 2) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 24 Mei 2016 
	
Engkau seharusnya jangan pernah ikut dalam mendiskusikan kebaikan dan keburukan yang ada pada 
diri orang lain. Jika engkau mempunyai sifat-sifat yang buruk di dalam pikiranmu maka ini akan 
menuntunmu pada jalan yang buruk dan pastinya membuatmu akan terjatuh. Mereka yang memiliki 
gagasan yang buruk pastinya akan dihancurkan pada waktunya meskipun betapa banyak jumlah 
kekayaan atau pengetahuan yang dimilikinya. Seorang individu yang berusaha untuk menjauhkan 
yang buruk dari dirinya dan meningkatkan kebaikan maka akan membuat kemajuan yang sejati. Jika 
engkau menggunakan ribuan mata untuk melihat kesalahan pada diri yang lain dan menghabiskan 
seluruh waktumu dalam proses ini maka hatimu akan menjadi tidak murni dan akan berkembang 
gagasan yang tidak baik. Hati kita adalah seperti lensa kamera. Objek dimana kita memusatkan 
perhatian kita akan terpatri di dalam pikiran kita. Para pemuda dan yang sudah dewasa seharusnya 
mencoba untuk melihat bahwa sifat-sifat seperti cemburu, kebencian, dan kurangnya kesabaran tidak 
akan pernah memasuki pikiran mereka.  
 
(Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan, 1974, Vol 1, Ch 2) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 25 Mei 2016 
 
Sri Krishna dan Balarama (kakak Sri Krishna) sangat rela bekerja keras dan memperlihatkan bahwa 
kesejahteraan dapat diraih melalui kerja keras. Sri Krishna adalah yang maha tahu, maha kuasa dan 
inkarnasi Tuhan, namun Beliau rela bekerja sebagai kusirnya Arjuna. Sri Krishna adalah yang telah 
menyadari pentingnya pelayanan kepada masyarakat; dan dengan keteladanan-Nya memperlihatkan 
bahwa pelayanan kepada yang lainnya adalah penting. Setiap hari setelah perang Mahabharata, Sri 
Krishna membawa kuda-kudanya ke sungai, memandikannya dan mengobati luka-lukanya dengan 
memberikan obat. Sri Krishna memperlihatkan bahwa kerja keras dan kasih sayang kepada semua 
makhluk hidup merupakan kewajiban semua umat manusia.  
 

(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 3)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 26 Mei 2016 
	
Jika engkau memiliki kesalahpahaman bahwa Tuhan (Brahman) ada diluar diri yang menyebabkan 
kebaikan dan keburukan kepadamu atau Tuhan yang sedang memberikan hukuman bagimu maka 
semuanya ini adalah sikap yang salah. Kekuatan yang kita coba jelaskan dengan kata ‘Brahman’ 
bukanlah sesuatu yang ada di luar dirimu, namun kekuatan ini ada di dalam dirimu dan kekuatan ini 
adalah dirimu yang sejati. Buah yang engkau panen akan sesuai dengan benih yang engkau 
tanamkan. Jika menanam satu jenis benih, lantas bagaimana engkau bisa mengharapkan 
mendapatkan buah yang berbeda, bagaimana ini bisa mungkin terjadi? Engkau mungkin pintar, 
namun semua kepintaran tidak ada gunanya jika engkau tidak melepaskan sifat-sifat burukmu. 
Apapun kebaikan atau keburukan yang telah engkau lakukan, aspek dari Tuhan adalah tidak akan 
memecah kebaikan dan keburukan menjadi beberapa bagian. Tuhan akan memberikanmu sebuah 
kalung bunga yang utuh dari semua kebaikan dan semua keburukan yang telah engkau kumpulkan.  
 
(Summer Showers in Brindavan, 1974, Vol 1, Ch 3) - BABA - 
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 27 Mei 2016 
 
Sri Krishna membuat sebuah keteguhan hati yang suci bahwa Beliau akan membawakan kedamaian 
dan kebahagiaan pada semuanya dengan memberikan keteladanan sendiri. Sri Krishna menyebarkan 
kebahagiaan, tanpa tergantung apakah Beliau ada di medan tempur, tempat pembakaran mayat atau 
di tempat yang penuh kedamaian. Ini merupakan sifat yang sungguh luar biasa dari Sri Krishna. Kita 
hanya bernyanyi pada saat senang saja, namun Sri Krishna sedang menyanyi bahkan di dalam medan 
perang dan memancarkan kebahagiaan. Beliau selalu dalam kebahagiaan. Lihatlah makna yang ada di 
balik nama Krishna: ‘Seseorang yang merupakan objek daya tarik bagi setiap orang adalah Krishna.” 
Makna yang lainnya adalah ‘Karshayateethi Krishna - Krishna adalah seseorang yang membajak 
ladang’. Sadarilah bahwa ladang yang Krishna sedang bajak adalah ladang hatimu. Dengan membajak 
ladang hatimu, Beliau membangkitkan buah dari kedamaian dan menyebarkannya diantara umat 
manusia. Itulah ideal gambar Sri Krishna yang seharusnya kita wujudkan di dalam pikiran kita.  
 
(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 3) - BABA -  
 
 
 
 
	

	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 28 Mei 2016 
 
Ketika kita lahir dari rahim ibu, engkau tidak memiliki kalung yang terbuat dari permata atau emas. 
Engkau juga tidak memiliki kalung dari zamrud yang melingkar di lehermu. Namun, apapun perbuatan 
baik atau buruk yang telah engkau lakukan di kehidupanmu yang lalu akan tetap bersamamu ketika 
engkau lahir. Inilah yang disebut dengan kalung yang tidak terlihat yang mana setiap orang 
memakainya di leher mereka masing-masing. Dengan melakukan perbuatan yang baik, engkau tidak 
bisa mendapatkan hasil yang buruk dan dengan melakukan perbuatan yang jahat, engkau tidak akan 
bisa mendapatkan kebaikan. Apapun jenis pekerjaan yang engkau lakukan, hasilnya akan sesuai 
dengan perbuatan itu. Maka dari itu, hal ini selalu mengikuti sehingga hari ini engkau harus 
menanamkan di dalam pikiranmu untuk hanya melakukan hal-hal yang baik sehingga engkau akan 
mendapatkan hanya keuntungan yang baik di kehidupan yang akan datang. Engkau seharusnya 
melakukan yang baik dan bisa mengharapkan untuk bisa mendapatkan kebaikan bagi dirimu sendiri.  
 
(Summer Showers in Brindavan, 1974, Vol 1, Ch 3) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 29 Mei 2016 
	

Dalam upaya untuk menyelamatkan bhakta-Nya, Tuhan mengambil berbagai jenis tindakan dalam 
berbagai cara. Bhakta, tidak mampu memahami dan mengerti maksud yang ada dibalik tindakan itu, 
dengan berpikir bahwa Tuhan sedang memberikan kepada mereka kesulitan-kesulitan yang tidak 
perlu. Manusia hanya memiliki pandangan ke luar saja. Tuhan memiliki pandangan ke dalam. 
Paramatma selalu peduli pada kesejahteraan manusia. Walaupun seorang anak yang dibesarkan oleh 
ibunya dengan penuh perhatian; melakukan sebuah kesalahan, sang ibu akan memperbaiki anak itu 
dan menghukumnya yang sesuai. Ketika kita melihat hal ini, kita merasa bahwa seorang ibu yang telah 
membesarkan anaknya dengan penuh perhatian, kasih, dan kelembutan adalah kasar dengan 
menghukum anaknya; namun ibu melakukan ini juga dengan kasih. Dalam hal yang sama - Tuhan, 
ayah universal akan menghukum bhakta-Nya ketika diperlukan dan dengan kasih. Jangan salah 
dengan menganggap bahwa Tuhan memiliki keinginan untuk menghukum manusia. Tuhan adalah 
selalu penuh dengan rahmat.  
 
(Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan, 1976, Ch 3) - 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)	


