
	

	
 

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, 6 Juni 2016 
	
Kata ‘berserah diri’ menyampaikan bahwa ada seseorang yang memberi dan seseorang yang 
menerima dan bahwa engkau sedang berserah diri kepada seseorang. Ada sebuah perasaan dualitas 
yang tersirat dalam kata ‘berserah diri’. Seseorang yang pikiran dualitas adalah setengah buta. Makna 
yang sesungguhnya dari berserah diri adalah menyadari kenyataan bahwa dalam diri setiap orang dan 
di setiap tempat Tuhan hadir disana. Menyadari kehadiran Tuhan dalam semua makhluk (jiwa) adalah 
makna yang sesungguhnya dari kata ‘berserah diri’. Kita seharusnya melakukan semua tugas yang 
diberikan kepada kita sebagai kewajiban kita dan adalah tidak benar dengan mengabaikan kewajiban 
kita, duduk dengan malas dan berkata bahwa engkau telah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. 
Jika engkau memiliki perasaan bahwa semua pekerjaan yang engkau lakukan adalah untuk 
menyenangkan Tuhan, kemudian baru ada hak untuk aspek berserah diri. Engkau tidak berserah diri 
jika engkau memberikan semua akibat buruk dari yang engkau lakukan kepada Tuhan dan mendapat 
pujian untuk semua hasil yang bagus. 
 
(Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan, 1974, Vol 1, Ch 3) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 7 Juni 2016 
	
Mendapatkan kemampuan untuk mengerti jenis kasih dan kelembutan hati yang Tuhan berikan 
kepada bhakta-Nya. Kesenangan muncul dari rasa sakit dan rasa sakit menghasilkan kesenangan. 
Karena para Pandawa di hutan selama 12 tahun dan menyembunyikan diri mereka agar tidak dikenali 
selama 13 tahun, orang-orang sekarang menghargai kualitas kebaikan mereka. Karena banyak 
tantangan dan masalah yang dijumpai oleh Prahlada, dan hukuman yang diberikan kepadanya, 
seluruh dunia mengetahui betapa hebatnya bhakti yang dimilikinya. Prahlada tidak pernah 
meneteskan air mata dan tidak pernah memperlihatkan rasa sakit apapun ketika para raksasa 
menyakitinya. Prahlada hanya mengulang-ulang nama Tuhan dan memohon kehadiran Tuhan. Rasa 
bhaktinya dan ketenangan hatinya dalam penderitaan dan kesenangan merupakan teladan nyata 
bahkan untuk saat sekarang tentang apa yang dapat dilakukan oleh keyakinan dan bhakti yang sejati. 
Sebaliknya, jika Prahlada tinggal bersama dengan ayahnya dalam kemewahan dengan kepedulian dan 
kelembutan, bagaimana bisa keyakinannya akan dapat diketahui?  
 
(Divine Discourse, Summer Roses On Blue Mountains, 1976, Ch 3) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 8 Juni 2016 
 
Dengan memiliki keyakinan dalam Weda dan menerima larangan dari Weda dianggap sebagai 
ketinggalan zaman dan tidak beradab. Anak-anak muda saat sekarang tidak membuat usaha untuk 
mencari tahu apa yang termuat di dalam Weda atau naskah suci. Mereka berjalan jauh dan 
mengatakan bahwa mereka yang memiliki keyakinan dalam Weda dan naskah suci hanyalah memiliki 
keyakinan yang buta. Jika seseorang berdebat setelah menjelaskan tentang isi dari apa yang akan 
diperdebatkan maka seseorang dapat berdebat dalam waktu yang lama, namun jika seseorang 
berdebat tanpa mengetahui tentang isi perdebatannya, maka adalah tidak mungkin mendapatkan 
sebuah uraian. Weda kita telah mengajarkan kepada kita beberapa aspek dari Satyam atau kebenaran, 
Jnanam atau kebijaksanaan, dan Ananta atau ketidakterbatasan. Kita seharusnya menanyakan diri kita 
sendiri apakah orang-orang yang menjabarkan kebenaran sebagai kebenaran dan pengetahuan 
sebagai pengetahuan adalah orang bodoh, atau mereka yang menjelaskan kebenaran sebagai 
ketidakbenaran dan pengetahuan sebagai kebodohan adalah orang bodoh.  
 

(Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan 1974, Vol 1, Ch 3)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 9 Juni 2016 
	
Semua kepedihan dan kesulitan yang engkau dapatkan pada akhirnya ternyata adalah sebagai sarana 
untuk memberikanmu kebahagiaan dan kesenangan. Bahkan sebuah permata yang berkualitas tinggi 
memancarkan kualitas nilainya hanya ketika kita memotong permukaannya. Emas murni tidak akan 
dapat berubah menjadi perhiasan yang indah kecuali emas itu secara berulang kali ditaruh dalam api 
dan dibentuk. Kapanpun engkau mengalami kepedihan, cobaan, tantangan, dan kesengsaraan maka 
engkau harus menyadari semuanya itu sebagai jalan untuk dapat mendapatkan kebahagiaan yang 
tertinggi. Jadi kita harus siap untuk menerima kepedihan. Untuk mencari kesenangan saja dan tidak 
menerima dengan senang hati kepedihan adalah tidak benar. Kesenangan datang dari kepedihan. Kita 
seharusnya menyadari bahwa semua kepedihan akan berakhir pada kesenangan.  
 
(Divine Discourse, Summer Roses On Blue Mountains, 1976, Ch 3) - BABA - 
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 10 Juni 2016 
 
Seorang individu mungkin adalah seorang yang ideal dalam satu bidang tertentu. Namun adalah 
jarang dapat ditemukan seseorang yang dalam semua bidang — sosial, politik, spiritual, dan ekonomi 
– yang mampu menuntun menjadi ideal. Ketika kita melihat sejarah kita yang dulu, kita menemukan 
bahwa Sri Krishna adalah individu yang jarang ditemukan tersebut. Beliau dapat dikatakan sebagai 
seorang yang ideal bagi seluruh dunia. Sejatinya, jika kita ingin memahami ideal ini dari aspek Sri 
Krishna, maka kita harus mengesampingkan untuk beberapa batas tertentu tentang keillahian yang 
hadir bersama-Nya dan pusatkan perhatian pada aspek manusia dan hidup serta kerja-Nya. Selama 
kita berkonsentrasi pada aspek keillahian-Nya, kualitas baik dari aspek kemanusiaan-Nya tidak akan 
dapat kita pahami dalam perspektif yang tepat. Saat sekarang orang-orang siap untuk memuja 
manusia; namun mereka tidak siap untuk memahami manusia. Mengerti jenis kekuatan Tuhan yang 
hadir dalam diri manusia adalah memungkinkan hanya jika kita berusaha melakukannya melalui sifat 
alami dari manusia.  
 
(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 4) - BABA -  
 
 
	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 11 Juni 2016 
 
Sering kita mempersiapkan laddus (makanan lezat India) dan bahan utamanya adalah tepung Bengal. 
Pernahkah engkau merasakan tepung ini? Tepung sendiri tidak bisa memberikan rasa apapun – ini 
terasa karena kita menambahkan gula dalam tepung, kelezatan mendapatkan sebuah rasa yang 
khusus. Sama halnya, beberapa orang mempersiapkan manisan yang khusus dengan menggunakan 
tepung terigu (rava) yang mana tepung terigu ini tidak punya rasa. Tepung ini menjadi manis ketika 
ditambahkan gula ke dalamnya. Jadi di dalam semua manisan, bahan dasar dan umum adalah gula. 
Seperti halnya perumpamaan ini, dalam segala benda dan manusia yang kita lihat di sekitar kita di 
dunia, rasa manis keillahian adalah dasar yang menyusun semuanya ini. Sama halnya dalam diri setiap 
orang ada aspek kebenaran, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Maka dari itu, penting untuk terikat 
pada aspek keillahiaan (Brahman). Jangan mengembangkan khayalan akan keterikatan pada badan, 
karena engkau akan tidak mampu memehami aspek sejati dan keillahian (Brahman).  
 
(Summer Showers in Brindavan 1974, Vol 1, Ch 4) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 12 Juni 2016 
	

Jenis pohon yang tumbuh akan ditentukan oleh sifat dari benihnya. Bau yang timbul ketika seseorang 
bersendawa akan ditentukan oleh jenis makanan yang dimakannya. Ketika Sri Krishna dikirim ke 
pengadilan Kurawa untuk melakukan perundingan perdamaian, kesulitan dan keragu-raguan 
Pandawa bersaudara tidak mudah dipahami oleh orang lain. Pandawa bersaudara, terutama Nakula 
dan Sahadewa, khawatir bahwa saudara tertua mereka mengirim Sri Krishna ke pengadilan yang 
penuh dengan orang-orang jahat. Mereka sangat khawatir tentang bahaya yang mungkin mereka 
(Kurawa) lakukan untuk Sri Krishna. Sampai Sri Krishna kembali dengan selamat mereka bahkan tidak 
meminum seteguk air-pun. Karena Pandawa memiliki keyakinan dan kasih sayang yang besar 
terhadap Sri Krishna, Sri Krishna pada gilirannya juga melindungi mereka setiap saat. Jenis hubungan 
yang ada antara Tuhan dan umat-Nya selalu diperkuat dengan ikatan cinta-kasih.  
 
(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 4) - 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)	


