
	

	
 

Have constructive thoughts;  
 consoling words; compassionate acts

 
“Milikilah pikiran yang membangun;  

perkataan yang menghibur; perbuatan yang penuh kasih” 
 

 
	

 
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 3 Oktober 2016 
 
Dikatakan bahwa Tuhan yang sama bersemayam di dalam semua makhluk hidup (Ekatma sarva 
bhutantaratma). Sekarang beberapa mungkin memiliki keraguan, “Jika seperti itu, mengapa saya tidak 
boleh berteman dengan orang-orang itu?” Ketika usia, tingkah laku, dan pikiran seseorang tidak 
berguna bagi perkembangan moral dan spiritualmu, engkau seharusnya tidak mengembangkan 
persahabatan dengan orang seperti itu. Jika engkau melakukannya, engkau juga akan menjadi seperti 
mereka. Ada sebuah ungkapan mengatakan, ‘Katakan padaku siapa temanmu, aku akan mengatakan 
siapa dirimu’. Oleh karena itu bergaulah dengan meraka yang saleh, baik, dan orang yang mulia. Guru 
suci Adi Shankara dalam tulisannya yang terkenal Bhaja Govindam menyatakan, Satsangatve 
nissangatvam. Pergaulan yang baik menuntun pada tanpa keterikatan, tanpa keterikatan membuatmu 
bebas dari khayalan, bebas dari khayalan menuntun pada kestabilan pikiran, dan kestabilan pikiran 
memberikan kebebasan. Oleh karena itu putuskan ada dalam pergaulan yang baik, mengucapkan 
perkataan yang baik, melihat hal yang baik dan menjadi orang yang baik.  
 
(Divine Discourse, Sep 29, 2006) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 4 Oktober 2016 
	

Navaratri berarti sembilan hari. Kegelapan dihubungkan dengan malam. Apa itu kegelapan dalam diri 
manusia? Ini adalah kegelapan dari kebodohan. Tujuan dari perayaan Navaratri adalah 
memungkinkanmu melepaskan kegelapan. Ketika sebuah persembahan dibuat untuk Devi, ini 
menandakan kesatuan wujud dari Durga, Lakshmi, dan Saraswathi. Ketiga Devi ini melambangkan 
energi atau Shakti. Shakti adalah energi yang melambangkan alam (Prakruti). Alam dibuat dari tiga 
sifat yaitu, Satwa, Rajas, dan Tamas. Saraswathi melambangkan Satwa guna (kesucian). Lakshmi 
melambangkan Rajo Guna (energi dan aktivitas) dan Durga melambangkan Thamo Guna (kemalasan). 
Karena alam dibuat dari ketiga sifat ini (Rajas, Tamas, dan Satwa), untuk dapat mengendalikan sifat asli 
dalam diri maka manusia memuja Durga, Lakshmi, dan Saraswathi karena Devi ini melambangkan 
ketiga sifat ini. Untuk bisa mendapatkan rahmat dari Devi Shakthi, engkau harus memiliki kesucian 
dalam ketiganya yaitu – kesucian dalam hati, kesucian dalam perkataan, dan kesucian dalam 
perbuatan.  
 

(Divine Discourse, Sep 27, 1992) - BABA -  

Edisi : 116 (3 – 9 Oktober 2016) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 5 Oktober 2016 
 
Sejak zaman dahulu manusia memberikan perhatian yang besar pada pemujaan wujud luar tanpa 
memahami makna yang ada dibalik perayaan itu. Alam (Prakruti) mengajarkan kebenaran spiritual 
tentang Navaratri. Seluruh kosmos adalah sebuah tempat suci. Tuhan meliputi kosmos. Sadarilah kasih 
Sai melalui latihan spiritual (Sadhana). Sadhana tidak berarti memuja Tuhan pada wujud dan tempat 
tertentu. Ini berarti memikirkan Tuhan dalam semua kegiatan yang engkau lakukan dimanapun 
engkau berada. Engkau mungkin bertanya apakah ini bisa dilakukan. Jawabannya adalah itu bisa 
dilakukan dengan mempersembahkan setiap perbuatan kepada Tuhan. Selama Navaratri ada wujud 
yang dipuja disebut dengan Angaarpana Puja. Dalam wujud pemujaan ini, semua bagian (Anga) dari 
tubuh dipersembahkan kepada Tuhan dalam semangat berserah diri (Saranagathi). Berserah diri 
berarti mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan menghilangkan gagasan adanya 
keterpisahan antara individu dengan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan yang sama yang bersemayam di 
dalam dirimu dan semua makhluk hidup - Eko Vasi Sarvabhuta-antaratma.  
 

(Divine Discourse Oct 6, 1992)  - BABA - 
	

	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 6 Oktober 2016 
	
Untuk bisa mendapatkan rahmat Tuhan, engkau harus memiliki kesucian di hati, kesucian dalam 
perkataan, dan kesucian dalam perbuatan. Ketiga kesucian ini dijelaskan dalam pembahasan di 
Wedanta sebagai Tripurasundari. Lakshmi yang merupakan perwujudan dari semua kesejahteraan 
dilambangkan dengan hati. Mulut melambangkan Saraswathi. Kesucian perbuatan (Kriya Shuddhi) 
dilambangkan oleh Durga. Dengan merayakan perayaan Navaratri, engkau harus melepaskan 
kegelapan yang ada di dalam  diri dengan meningkatkan ketiga kesucian itu. Engkau harus juga 
menggunakan perayaan Navaratri memuja alam dan memikirkan bagaimana sumber daya alam dapat 
digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat manusia. Sumber daya alam seperti air, 
angin, kekuatan, dan mineral seharusnya digunakan dengan bijak dan tidak disalahgunakan atau 
disia-siakan. Penghematan dalam penggunaan setiap sumber daya alam sangatlah vital. Polusi pada 
udara memiliki banyak akibat buruk. Pentingnya menjalankan latihan spiritual seperti Nagarasankirtan 
dan bhajan – adalah untuk mengisi atmosfer dengan getaran suci dan pikiran yang luhur.  
  
(Divine Discourse, 27 Sep 1992) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 7 Oktober 2016 
 
Saat sekarang, sifat mementingkan diri sendiri adalah sangat menjadi-jadi di antara para bhakta, dan 
mereka mencintai Tuhan bukan untuk kepentingan Tuhan namun hanya untuk bisa memenuhi 
kepentingan diri mereka sendiri. Selama kepentingan diri sendiri masih ada, maka keillahian tidak 
dapat dipahami. Perayaan Navaratri seharusnya digunakan sebagai perayaan untuk menguji sifat 
seseorang apakah sifat manusia, sifat binatang atau setan, dan berusaha untuk merubah sifat binatang 
menuju manusia dan kemudian membuat manusia menyadari keiallahiannya. Selama doa Navaratri, 
engkau mengulang-ulang "Netram Samarpayami”, menyatakan saya mempersembahkan mata saya 
kepada Tuhan. Apakah itu berarti engkau harus memberikan matamu? Tidak! Makna yang 
sesungguhnya mantra ini bahwa engkau memikirkan Tuhan pada apapun yang engkau lihat dan 
lakukan. Makna yang sebenarnya dari doa mempersembahkan anggota tubuhmu kepada Tuhan 
(Angaarpana Puja) adalah menyatakan bahwa engkau mempersembahkan dirimu sendiri dalam 
pelayanan kepada Tuhan sepanjang waktu. Oleh karena itu mulai dari sekarang, setiap pekerjaan yang 
engkau lakukan maka lakukanlah sebagai persembahan kepada Tuhan saja.  
 
(Divine Discourse, Oct 6,1992) - BABA -  
 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 8 Oktober 2016 
 
Secara terus-menerus orang-orang khawatir dengan kesehatan, keluarga, dan anak-anak, dan hampir 
tidak terpikir tentang Tuhan. Ada momen-momen bhakti yang cepat berlalu, namun momen ini 
adalah lebih mencolok daripada ungkapan bhakti yang asli. Kecuali jika keyakinan pada Tuhan 
mengungkapkan dirinya dalam kehidupan yang saleh, maka ini hanyalah kemunafikan belaka. Aku 
tidak ingin mengetahui bahwa engkau telah mendengarkan banyak ceramah. Aku ingin mengetahui 
bahwa engkau secara menyeluruh telah merubah dirimu. Perubahan yang seperti ini yang merupakan 
tanda dari bhakti yang sejati. Jika tanah tidak basah, apa gunanya dengan mengatakan bahwa telah 
ada hujan? ‘Sai Ram’ dalam kata-kata dan ketidakjujuran dalam pikiran adalah penipuan yang sangat 
keterlaluan. Salam ‘Sai Ram’ harus berasal dari kedalaman diri seseorang. Kembangkanlah perasaan 
persaudaraan kepada semuanya. Perbedaan pendapat dapat dipecahkan dengan kompromi. Jika 
engkau melepaskan perasaan kesombongan ego maka engkau dapat mengatasi semua kesulitan. 
Mulai dari sekarang, buatlah sebuah api unggun dari kebodohan dan egomu dan kembangkanlah 
kasih di dalam hati. Hiduplah dalam ajaran Swami dan sucikanlah hidupmu.  
 
(Divine Discourse, 2 Oct 1987) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 9 Oktober 2016 
	

Dasara adalah perayaan yang merayakan kemenangan dari kekuatan baik atas kekuatan jahat. Tuhan 
telah mengejewantahkan diri-Nya sebagai lima unsur alam. Semua ciptaan adalah hanya kombinasi 
dari kelima unsur alam ini dalam proporsi yang berbeda. Engkau harus menggunakan sumber daya 
yang berlimpah ini dengan penuh hormat, dengan kerendahan hati dan rasa terima kasih. Engkau 
mengetahui dari pengalaman bahwa terlalu banyak jumlah angin, api, atau air akan merusak 
kesehatan. Jika engkau minum banyak air daripada yang dibutuhkan, ini adalah penyiksaan. Ketika 
engkau menghirup lebih banyak udara maka engkau akan mati lemas dan terbakar dengan panas 
yang berlebih. Kebisingan yang keras dan melampaui batas akan menghancurkan kedamaian. Oleh 
karena itu sadarilah bahwa penggunaan secara efisien sumber daya alam adalah wujud dari 
pemujaan. Alam (Prakrithi) pada dasarnya adalah keillahian itu sendiri. Alam semesta ini adalah Tuhan. 
Jadi berjalanlah dengan lembut dan penuh hormat. Gunakan sumber daya alam dengan bijak untuk 
meningkatkan kesejahteraanmu dan yang lainnya. Gunakan sumber daya alam secara tidak 
berlebihan dan persembahkan pelayanan yang penuh kasih dan cerdas kepada masyarakat tempat 
engkau tinggal.  
 
(Divine Discourse, 15 Oct 1966) - BABA - 
 

 

	
	

Isilah hatimu dengan pelita kasih (Prema) sehingga 
sifat-sifat buruk dari kebencian, ketamakan, dan 

kesombongan tidak memiliki tempat 
	

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)	


