
	

	
 

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, 30 Mei 2016 
	
Tuhan adalah hadir dan bersemayam di dalam hatimu sendiri dan berfungsi sebagai kesadaran yang 
menyaksikan semuanya. Untuk membayangkan dan menipu diri kita sendiri ke dalam pemikiran 
bahwa tidak ada yang melihat kita dalam melakukan perbuatan yang buruk adalah tidak benar. 
Apakah ada seseorang yang melihatnya atau tidak, aspek Tuhan yang telah dijabarkan sebagai Beliau 
yang memiliki ribuan kepala dan ribuan mata adalah selalu sedang mengawasimu dan kebaikan serta 
keburukan yang engkau lakukan. Tanpa menyadari dan memahami dasar kebenaran ini bahwa Tuhan 
adalah selalu denganmu sedangkan engkau menghabiskan waktu dan energi dengan memikirkan 
bahwa Tuhan ada di luar sana dan engkau harus menemukan-Nya di luar sana. Dalam Bhagavad Gita, 
inilah alasan mengapa Tuhan dijabarkan hadir kemanapaun engkau pergi. 
 
(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 3) - BABA -  
	

	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 31 Mei 2016 
	
Weda tidak berasal dari umat manusia. Semua sejarah telah diciptakan oleh mereka yang 
berpengalaman. Dalam kaitan dengan sejarah yang diciptakan oleh manusia, ada kemungkinan 
mengalami perubahan dan tambahan; namun tidak akan pernah ada kemungkinan seperti itu 
berkaitan dengan Weda. Karena Weda didapat melalui dengan suara maka Weda disebut sebagai 
Shruti (yang didengar). Kita telah melupakan kebudayaan Weda yang mana tidak ada awal dan juga 
akhir, namun meletakkan keyakinan kita pada kenyamanan materi. Kita juga telah memberikan 
perhatian lebih terhadap apa yang kita lihat sekeliling kita dalam wujud kenyamanan materi dan 
melepaskan apa yang mendasar bagi kebudayaan kita. Hal ini yang telah membawa banyak kesulitan 
yang besar di dalam hidup kita.  
 
(Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan, 1974, Vol 1, Ch 3) - BABA -  
 
	

	

Edisi : 98 (30 Mei – 5 Juni2016) 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 1 Juni 2016 
 
Saat kita mendengar nama Gangga, kita diingatkan tentang dua tepi sungai dan dari itu muncul 
banyak pusat perziarahan dan disana terdapat tempat-tempat yang hebat untuk belajar. Kita bisa 
membayangkan pusat tempat spiritual seperti Benares, Prayag, Rishikesh dan Hardwar. Dalam hal 
yang sama, kita juga seharusnya menyadari pusat perziarahan di pikiran kita juga. Kecerdasan kita 
sendiri dan Antahkarana (sarana di dalam diri atau indera) adalah pusat perziarah yang hebat di dalam 
tubuh kita. Biasanya di tempat-tempat suci dilakukan kegiatan-kegiatan yang suci; dan hasil dari 
kegiatan suci tersebut akan muncul ide-ide yang suci. Dalam tubuh bagian dalam, disamping aliran 
daya hidup berupa darah, pikiran kita dan Chitta (hati) kita, antahkarana kita, dsb., semuanya itu dapat 
dianggap sebagai tempat dimana ide-ide yang baik dapat muncul.  
 

(Divine Discourse, Summer Roses On Blue Mountains, 1976, Ch 3)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 2 Juni 2016 
	
Ketika engkau memakai jam tangan dan beberapa orang menanyakanmu dimana jam tangan ini 
dibuat, engkau akan menyatakan bahwa jam tangan ini dibuat oleh perusahaan Swiss. Kita bahkan 
tidak melihat perusahaan Swiss itu dan juga tidak pembuat jam tangan ini, namun kita sedang 
memakainya. Apakah jam tangan ini kelihatan ajaib atau apakah seseorang meluangkan waktu untuk 
membuat jam tangan ini? Engkau setuju bahwa pengetahuan dan proses perakitan jam ini ada di 
sebuah tempat disana dan kita siap menerima bahwa beberapa individu telah merakit jam tangan ini. 
Jika sebuah jam tangan mempunyai seseorang yang membuatnya, bagaimana dengan alam semesta 
ini? Siapa yang dapat menciptakan semua hal ini yang mana begitu permanen dan kokoh? Ketika kita 
menanyakan pertanyaan yang seperti itu, orang-orang dengan mudahnya mengesampingkannya dan 
berkata bahwa semuanya ini adalah alami. Mereka tidak mengenali sang pencipta yang telah 
menciptakan semuanya ini. Tidak menerima keberadaan sang pencipta seperti itu adalah bodoh dan 
keras kepala.  
 
(Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan 1974, Vol 1, Ch 3) - BABA - 
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 3 Juni 2016 
 
Dikatakan bahwa raja Dhritarashtra mengajukan sebuah pertanyaan dan menjelaskan medan perang 
Kurukshetra sebagai Dharmakshetra, medan kebajikan (Bhagavad Gita mulai dengan raja Dhritarashtra 
menanyakan apa yang putra-putranya dan para Pandawa sedang lakukan di Kurukshetra). Mengacu 
pada semua putranya, raja Dristarashtra berkata, 'Mamaka' — kepada mereka aku diikat dalam 
keterikatan. Dhritarashtra, dalam kebodohannya mengajukan sebuah pertanyaan  yang benar-benar 
berarti betapa besar sifat thamo and rajo gunas (malas dan penuh nafsu), mewakili para Kaurava 
sedang berperang di medan perang dengan Pandava yang melambangkan sattvic gunas (sifat suci). 
Perang ini secara terus menerus berkobar di dalam tubuh yang merupakan Dharmakshetra yang 
sesungguhnya, dalam medan Kurukshetra yang melambangkan organ-organ indera. Sri Krishna dalam 
wujud kesadaran atau Atma adalah sebagai saksi pada peperangan ini sepanjang waktu. 
 
(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 3) - BABA -  
 
 
 
 
	

	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 4 Juni 2016 
 
Kata berserah diri telah disalahartikan dan orang-orang meningkatkan sifat malas atas nama berserah 
diri. Kita berpikir bahwa pikiran dan tubuh kita telah diserahkan kepada Tuhan. Pikiranmu tidak berada 
di bawah pengawasanmu, lantas bagaimana engkau dapat memegangnya dan menyerahkannya 
kepada Tuhan? Engkau tidak mampu mengendalikan tubuhmu juga. Jadi dengan mengatakan bahwa 
engkau sudah menyerahkan pikiran dan tubuhmu kepada Tuhan adalah tidak benar. Seruling adalah 
sebuah contoh yang bagus dari sebuah sarana yang dekat dengan Tuhan dan satu kualitas yang luar 
biasa dalam seruling adalah berserah diri sepenuhnya. Tidak ada yang tersisa di dalam seruling, tidak 
ada keinginan yang masih tertinggal di sana. Sejatinya, yang di dalam seruling sepenuhnya adalah 
berlubang. Seruling memiliki sembilan lubang dan tubuh kita juga memiliki sembilan lubang. Seruling 
telah mampu dekat dengan Tuhan karena seruling sepenuhnya berlubang. Begitu juga, jika kita dapat 
menghilangkan semua isi dalam keinginan dari tubuh kita, kemudian tidak diragukan lagi bahwa 
seruling tubuh kita ini juga dapat dekat dengan Tuhan.  
 
(Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan 1974, Vol 1, Ch 3) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 5 Juni 2016 
	

Seperti yang banyak terjadi pada saat sekarang, sopir dari mobil diharapkan untuk membukakan pintu 
mobil ketika sang pemilik mobil akan keluar. Pada suatu hari dalam Mahabharatha, setelah perang 
ketika kereta perang kembali dan sampai di depan rumahnya, Arjuna bersikeras pada Sri Krishna yang 
sebagai kusir keretanya untuk turun lebih dulu dari kereta perang dan membukakan pintu baginya. Sri 
Krishna tidak setuju dan dengan bahasa yang tegas menegur Arjuna dan memintanya untuk turun 
dari kereta terlebih dahulu dan masuk ke dalam rumah. Dengan tanpa mengetahui makna yang ada di 
balik perintah dari Sri Krishna, Arjuna dengan rasa malas menerima dan segera masuk ke dalam 
rumah, Sri Krishna kemudian melompat dari kereta itu. Sesaat kemudian, seluruh kereta itu terbakar. 
Karena terkejut, para Pandawa menanyakan mengapa kereta perang itu menjadi terbakar, Sri Krishna 
menjelaskan bahwa semua senjata yang sangat sakti dari perang itu telah dikendalikan dan tetap 
dijaga dibawah kaki-Nya; sekarang ketika Beliau meninggalkan kereta itu maka semua senjata sakti itu 
meledak. Tuhan selalu merencanakan dan melindungi bhakta-Nya dari bahaya.  
 
(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains 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)	


