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“Diam itu Emas”

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Senin, 27 Oktober  2014

Engkau hendaknya mengendalikan keinginanmu serta mengembangkan cinta-kasih untuk Tuhan. Cinta-
kasih itu yang akan memberikan kepadamu semua yang engkau butuhkan. Tidak perlu bagimu untuk 
meminta sesuatu dari Tuhan. Apakah Rama tidak memberi apa yang dibutuhkan Sabhari tanpa dia 
meminta? Bukankah Beliau memberkati Jatayu dengan Rahmat-Nya? Dasaratha telah berdoa begitu lama 
bahwa anaknya harus melakukan upacara terakhir baginya. Tetapi dia tidak mendapatkannya, sementara 
burung Jatayu mendapat hak istimewa dari beberapa tetes air dari Rama sebelum kematian dan mencapai 
pembebasan. Rama bahkan melakukan ritual terakhirnya. Ibu Sabari menantikan kedatangan Sri Rama 
dengan buah-buahan manis selama beberapa tahun. Intensitasnya  kepada Tuhan mendapatkan pahala 
- Tuhan menganugerahkan rahmat-Nya sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak bisa didapatkan 
dengan agraha (kekuatan atau kekuasaan)

   - BABA - 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Selasa, 28 Oktober  2014

Kehidupan manusia merupakan kombinasi dari badan, pikiran, dan jiwa. Badan jasmani adalah dasar untuk 
mencapai kebijaksanaan. Oleh karena itu tidak boleh disalahgunakan. Engkau harus memurnikan badan dan 
pikiran dengan melakukan perbuatan yang suci. Jangan meremehkan potensi dari badan manusia. Bahkan 
badan manusia adalah dasar untuk mencapai tujuan hidup. Bekerjalah untuk menyelamatkan hidupmu 
dengan menyebut Nama Tuhan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang suci. Engkau tidak perlu membuat 
upaya khusus untuk mendapatkan nilai-nilai kemanusiaan - itu sudah laten dalam dirimu, sejak engkau 
lahir. Engkau telah melupakannya, sehingga engkau gagal untuk mempraktikkannya. Daripada banyak 
berbicara, praktikkanlah setidaknya satu saja apa yang telah engkau pelajari. Saat ini, kemanusiaan sedang 
mengalami penurunan hanya karena orang tidak mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan. Engkau sedang 
mengembangkan keinginan (ASALU) melupakan ideal (adarsalu).

-BABA-

Sailence is golden 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Rabu, 29 Oktober  2014

Himalaya atau  ‘Himachala’ merupakan batas utara India. ‘Hima’ berarti es, berwarna putih dan mudah 
mencair. Putih melambangkan kesucian. ‘Achala’ berarti yang mantap. Hatimu juga harus seperti 
Himachala - murni, mantap dan dengan mudah mencair dengan kasih sayang. Tuhan berada di setiap 
hati yang murni, mantap dan penuh kasih sayang. Tetapi hari ini, banyak hati telah kehilangan sifat-sifat 
mulia karena keinginan yang tak terbatas. Hidup adalah sebuah perjalanan panjang dan keinginanmu 
dapat diibaratkan dengan bagasi. Perjalanan hidupmu akan menjadi menyenangkan hanya bila engkau 
mengurangi bagasi keinginan. Sedikit bagasi, maka perjalananmu akan lebih nyaman dan menyenangkan! 
Gita mengajarkan bahwa engkau harus mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan (“Sarva Karma, 
Bhagavadh Preethyartham”). Engkau harus melakukan setiap tindakan dengan satu-satunya tujuan untuk 
menyenangkan Tuhan. Inilah cara termudah dan paling efektif untuk bebas dari segala kesulitan dan 
penderitaan.

 - BABA - 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Kamis,  30 Oktober  2014

Dalam konteks kosmik, Alam Semesta adalah cermin,  Tuhan adalah Sang penonton. Semua yang tercermin 
dalam Alam Semesta adalah Tuhan. Tuhan sendiri ada di mana-mana. Objek dan gambar muncul karena 
kehadiran cermin. Ketika tidak ada cermin, tidak ada gambar! Aritmatika Tuhan berbeda dengan manusia. 
Ketika cermin diletakkan di hadapanmu, engkau memiliki tiga entitas - engkau, cermin dan bayanganmu. 
Ketika engkau mengambil satu dari tiga hal tersebut, menurut aritmatika normal, harus ada dua entitas, 
karena ‘3-1 = 2’. Namun dalam aritmatika kosmik, tidak ada ‘dua’ karena ketika cermin yang diambil, hanya 
‘engkau’ yang tersisa! Inilah misteri yang berkaitan dengan alam dan keajaiban Tuhan. Kemuliaan Tuhan 
adalah bermacam-macam dan luar biasa, melampaui kata-kata.

- BABA -  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Jumat, 31 Oktober  2014

Weda menyatakan, “Mathru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava”. Hormatilah ibu dan ayah sebagai Tuhan. Kalian 
semua harus menyadari bahwa darahmu, makanan, kepala dan uang adalah karunia dari orang tuamu. 
Pertama dan terpenting, haturkanlah rasa terima kasihmu kepada ibumu. Janganlah lupa, bahwa ibumu 
yang memberimu kelahiran setelah memungkinkan engkau untuk tumbuh dalam dirinya selama sembilan 
bulan, dan menyediakan semua perawatan dan kenyamanan, tanpa menghiraukan ketidaknyamanannya 
sendiri. Sang ibu selalu menginginkan kesejahteraan sang anak yang paling penting dalam pikirannya pada 
semua yang dia katakan dan lakukan. Engkau mungkin berpendidikan tinggi dan ibumu mungkin buta 
huruf, engkau harus memiliki perhatian dan hormat untuknya. Anggaplah ajaran ibumu sama berharganya  
dengan kitab suci. Kehilangan karakter, pendidikan duniawi tidak dapat memberikan kedamaian atau 
membantu mu menjalani kehidupan Ilahi.

- BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 01 November  2014

Badan jasmani terdiri dari lima elemen dan setiap saat bersifat tidak nyata. Badan dapat diibaratkan seperti 
gelembung air. Gelembung lahir dalam air, hidup dalam air dan akhirnya menyatu di dalam air. Demikian 
juga Sang Atma lahir dari Kesadaran Ilahi (Sachidananda) dan akhirnya menyatu dengan Ilahi. Kelahiran 
dan kematian adalah adegan dalam drama kehidupan ini; janganlah menganggapnya  menjadi nyata. 
Dalam tidurmu, engkau mungkin telah melihat banyak rumah besar, tetapi ketika engkau bangun, engkau 
tidak melihat salah satu dari hal tersebut! Bangunan-bangunan yang engkau lihat sepanjang hari ketika 
engkau terjaga tidak terlihat olehmu ketika engkau tidur. Oleh karena itu keduanya tidak nyata - mimpi 
di siang hari dan mimpi di malam hari! Satu-satunya fakta adalah bahwa engkau ada pada keduanya. 
Demikian pula meskipun engkau memiliki wujud manusia, pada kenyataannya engkau adalah Ilahi. Oleh 
karena itu, engkau hendaknya menyucikan kelahiran ini dengan menjalani hidup yang murni dan suci. 
Janganlah menumpuk kotoran dari kehidupan duniawi.

- BABA -  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 02 November 2014

Saat ini banyak orang tua, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi, bertindak tanpa rasa diskriminasi 
- menjauhkan anak-anak dari memuja Tuhan dan berpartisipasi dalam bhajan. Orang tua mereka 
memberitahu anak-anak mereka bahwa mereka akan memiliki cukup waktu untuk merenungkan Tuhan, 
setelah masa pensiun. Ini adalah kesalahan besar. Engkau dapat mengingat Tuhan di usia tua, hanya ketika 
engkau mempraktikkan merenungkan Beliau dari awal. Masa kanak-kanak merupakan fase yang sangat 
suci dan masa emas dalam kehidupan manusia - jangan menyalahgunakannya! Gayatri Mantra adalah 
perwujudan dari Prinsip Ibu. Praktikkanlah setiap hari - di pagi, siang dan sore hari. Ketika punggungmu 
ke arah Matahari, bayanganmu akan berada di depanmu. Bayanganmu akan jatuh di belakangmu hanya 
ketika engkau berdiri menghadap Matahari. Demikian pula ilusi (maya), yang seperti bayanganmu, akan 
mengalahkan engkau ketika engkau menjauhkan pikiranmu dari Tuhan. Engkau dapat dengan mudah 
mengatasi ilusi, saat engkau mengarahkan pikiranmu terhadap Tuhan.

- BABA - 

SailenteraSai eraSai eraTerangi jiwa kita dengan lentera Sai (SAI + LENTERA). Hadirkan struktur bhatin yang universal, tenang, 
damai dan bijaksana (SAILENT + ERA). Hiasi era Sai dengan cinta kasih (SAI + ERA).

When your heart is 
filled with good thoughts 

and feelings, all that 
comes out of the senses - 
your speech, your vision, 
and your action -  will all 

be pure. 

“Ketika hatimu dipenuhi 
oleh pikiran dan peras-
aan yang baik, semua 
yang keluar dari dirimu 
- perkataanmu, pandan-
ganmu, dan tindakanmu 
- semuanya murni.


