
	

	
 

Be always attentive to the signs of  
His Glory, His Mercy and His Omnipresence 

 

 
“Selalulah penuh perhatian pada tanda kemuliaan-Nya, 

kemurahan hati-Nya dan kehadiran-Nya” 
 
 

	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 5 Desember 2016 
 
Kebudayaan terdapat dalam melihat kesatuan dalam keanekaragaman, dengan keyakinan yang kuat 
dalam kesatuan pada kehidupan. Peliharalah keyakinan dalam perasaan terkait kasta kemanusiaan 
dan kebudayaan dengan cinta kasih. Dalam hal ini cinta kasih tidak mengacu pada cinta pada tubuh 
yang ditandai dengan hubungan suami istri, diantara anak-anak dan orang tua, atau diantara sahabat. 
Seorang putra walaupun ia menyayangi ibunya dengan sepenuh hati, akan menaruh tubuh ibunya 
diatas tumpukan kayu bakar dan membakarnya tanpa ampun setelah ibunya meninggal. Bagaimana 
kasih seperti ini dapat disebut sebagai kasih yang sejati? Semua bentuk hubungan itu dapat 
dikategorikan sebagai ‘keterikatan’! seperti halnya awan yang berlalu yang mana muncul di 
pertengahan dan berlalu di pertengahan juga. Namun kasih ada bahkan sebelum kelahiran dan akan 
tetap ada setelah kematian. Tidak ada kasih diantara suami dan istri sebelum pernikahan mereka atau 
diantara ibu dan anak sebelum kelahirannya. Hanya kasih Tuhan yang ada sebelum kelahiran dan 
tetap ada setelah kematian. 
 
(Ch 1, Summer Roses on Blue Mountains 1996) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 6 Desember 2016 
	
Untuk mengembangkan kshama (kesabaran), engkau harus menjalankan empat jenis penyucian – 1. 
Dravya Soucham (kesucian benda materi); 2. Manasika Soucham (kesucian pikiran); 3. Vak Soucham 
(kesucian perkataan); 4. Kriya Soucham (kesucian perbuatan atau kesucian tubuh). Kesucian benda 
atau materi melingkupi semua benda yang digunakan oleh manusia, dari pakaian, makanan, dan alat 
masak dan semua berbagai jenis benda yang digunakan oleh manusia. Segala sesuatu yang 
digunakan sehari-hari seharusnya sepenuhnya suci. Kesucian pikiran terkait dalam melepaskan 
keterikatan sepenuhnya dan antipati yang ada dalam pikiran. Kesucian dalam perkataan mengandung 
makna menghindari kebohongan dan menghindari bahasa yang menghina, gosip yang memfitnah 
dan perkataan yang menyebabkan rasa sakit pada yang lainnya. Sebuah lidah yang busuk mengotori 
pikiran dan menurunkan derajat manusia. Tubuh harus disucikan dengan menjalankan Achamana 
dengan air (ritual ini mencakup melantunkan nama Tuhan tiga kali dan minum tiga sendok makan air 
dari tangan).  
 
(Divine Discourse, Jan 7, 1988) - BABA -  
 

Edisi : 125 (5 - 11 Desember 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 7 Desember 2016 
 

Kebudayaan adalah universal dalam jangkauan dan maknanya. Kita seharusnya tidak menyatakan dan 
berpendapat bahwa kebudayaan India adalah yang paling hebat dibandingkan dengan kebudayaan 
yang lainnya di dunia. Sebaliknya, kita seharusnya memiliki keyakinan yang mantap dalam kutipan 
seperti: a) “Semuanya adalah satu. Bersikaplah sama kepada setiap orang.” b) “Bersama-sama kita akan 
hidup. Bersama-sama kita akan bergerak. Bersama-sama kita akan tumbuh dalam kemuliaan. Bersama-
sama kita akan hidup dalam persahabatan dan keharmonisan, tanpa adanya konflik dan perkelahian.” 
Kita seharusnya mengembangkan perasaan yang mulia seperti yang dinyatakan dalam Weda. Namun 
sangat disayangkan, institusi pendidikan saat sekarang tidak menanamkan perasaan-perasaan mulia 
ini pada pelajar. Institusi pendidikan murni berorientasi pada akademis saja dan bersikap acuh pada 
nilai kehidupan yang lembut. Pembelajaran duniawi harus disandingkan dengan spiritual. Hanya 
dalam keharmonisan campuran dari duniawi dan spiritual ini maka akan memancarkan keindahan 
hidup. Kita seharusnya tidak hanya belajar melulu untuk mengisi perut kita namun juga untuk mengisi 
hati kita dengan kebahagiaan. Makanan yang kita makan hanya mengisi perut saja tapi tidak mengisi 
pikiran, namun makanan spiritual mengisi pikiran dan memberikan kebahagiaan yang kekal.  
 

(Ch 1, Summer Roses on Blue Mountains 1996)  - BABA - 
	
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 8 Desember 2016 
	
Hidupmu seharusnya ditandai dengan disiplin dan moralitas dimanapun engkau hidup. Jalanilah 
hidupmu selaras dengan tuntunan dari suara hatimu. Perbuatanmu seharusnya tetap sama, apakah 
diamati atau tidak diamati, diperhatikan atau tidak diperhatikan. Walaupun adalah sulit untuk 
mengendalikan pikiranmu namun pikrian dapat dialihkan. Ketika pikiran sepenuhnya terpusat pada 
duniawi dan dialihkan menuju pada Tuhan maka ini akan memberikanmu kekuatan moral. Pikiran 
yang terpusat pada duniawi membuatmu menjadi tawanan di dunia, sedangkan pikiran yang terpusat 
pada Tuhan akan membebaskanmu. Hatimu adalah gembok dan pikiranmu adalah kuncinya. Ketika 
engkau memutar kuncinya ke kiri maka gemboknya akan terkunci. Namun jika engkau memutarnya ke 
kanan maka gemboknya akan terbuka. Ini terkait dengan arah putar kuncinya yang membuat 
perbedaan. Oleh karena itu, pikiranmu adalah penyebab bagi terbebasnya dirimu dari perbudakan. 
Apa itu kebebasan (moksha)? Ini bukan tempat yang berAC, namun sebuah keadaan sama sekali tanpa 
khayalan (moha).  
  
(Summer Roses on Blue Mountains 1996, Ch 1) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 9 Desember 2016 
 
Sebuah pertandingan sepak bola dimainkan oleh dua team dimana setiap team berusaha untuk 
mencetak gol dengan menembak bola ke gawang. Hidup juga adalah sebuah pertandingan diantara 
dua gawang yaitu pendidikan duniawi dan spiritual. Ketika sedang bermain sepakbola, seseorang bisa 
menendang bola selama bola itu masih terisi dengan udara di dalamnya. Sekali bola itu kempes maka 
tidak ada yang akan menendangnya. Udara dalam bola sama halnya dengan keberadaan ego. 
Seseorang yang digoyangkan oleh ego akan menerima hantaman sampai mereka menjadi tanpa ego. 
Hanya bola yang kempes diambil dengan tangan sedangkan bola yang berisi udara akan ditendang 
tanpa ampun. Sama halnya, seseorang yang telah menghancurkan ego adalah dihormati, sedangkan 
seseorang yang memberikan ego dengan bebas menggoyangnya akan menjadi sasaran dari semua 
serangan. Hanya ketika engkau bebas dari ego maka engkau dapat merubah dirimu sendiri menjadi 
seseorang yang ideal. Benda-benda duniawi datang dan pergi, sedangkan keuntungan spiritual 
tinggal selamanya.  
 

(Summer Roses on Blue Mountains 1996, Ch 1) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 10 Desember 2016 
 
Dharma (kebajikan) bukanlah sebuah kata yang begitu saja dijadikan topik pembicaraan. Dengan 
sering mengutip ungkapan seperti “Kebajikan adalah penopang” (Dharayateeti Dharmaha) atau 
kebajikan melindungi yang melindungi kebajikan itu sendiri (Dharmo Rakshati Rakshitaha) adalah 
merupakan praktik yang umum namun ini tidaklah cukup. Apa yang diperlukan adalah menjalankan 
kebajikan itu sendiri. Hanya kebajikan saja yang membentuk Dharma. Seseorang yang menjalani 
hidup dalam kebajikan adalah dipastikan mendapatkan kedamaian. Siapapun juga yang pergi ke kota 
dan desa untuk menyebarkan kebajikan harus mengingat dan menjalankan empat peringatan yang 
penting ini yaitu “Jangan menyakiti siapapun juga”, jangan memperlakukan kasar siapapun juga”, 
jalankan kewajibanmu dengan bhakti yang penuh kasih”, dan “buatlah hatimu tetap suci”. Walaupun 
kebanyakan dari perbuatan kita terkait dengan hal-hal duniawi, namun kesadaran Tuhan adalah 
tujuannya. Satu-satunya cara untuk menyucikan semua perbuatan kita ketika kita sedang menjalankan 
kewajiban kita sehari-hari adalah dengan menjalankan setiap perbuatan sebagai ibadah, seperti 
sebuah persembahan kepada Tuhan. Jadi seluruh hidup akan dirubah menjadi sebuah keberadaan 
yang suci.  
 
(Divine Discourse, Jan 7, 1988) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 11 Desember 2016 
	

Seperti halnya tubuh manusia akan roboh tanpa adanya tulang belakang, hidup manusia juga akan 
tenggelam tanpa adanya moralitas dan spiritual. Tulang belakangmu dibuat dari 33 cincin dan ini 
menopang seluruh tubuh manusia. Sama halnya, moral dan prinsip spiritual membentuk setiap cincin 
dari tulang belakang kehidupan manusia. Apa itu keabadian? Menghilangkan kejahatan adalah 
keabadian. Kehidupan manusia yang bersifat jasmani dipastikan meninggal suatu saat nanti. Oleh 
karena itu, kita harus berusaha untuk moralitas yang bersifat tidak terhancurkan. Kemuliaan moral ini 
adalah yang dibutuhkan saat sekarang. Aku mengharapkan para pemuda seharusnya meningkatkan 
kemuliaan moral dan berusaha untuk kesejahteraan dan mengangkat bangsa khususnya ketika 
kepentingan diri sendiri dan rasa ego begitu merajalela. Para pelajar dan pemuda harus menunjukkan 
dengan jelas ketertarikan yang kuat dalam moral dan prinsip spiritual dari Ramayana dan 
mendapatkan keuntungan penuh dari hal ini. Mereka yang sudah tua juga harus membentuk hidup 
mereka selaras dengan moralitas dan spiritual.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains 1996, Ch 1) - BABA - 
 

 

	
	

Tubuhmu akan bersinar jika karaktermu bagus. 
Memuja Tuhan dan melayani sesama akan menjaga 

daya tariknya 
	

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)	


