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Edisi :  16 (03-09 November 2014)

Ketakutan hanyalah seikat pikiran 
negatif. Lawanlah dengan pikiran 
positif.

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Senin, 03 November 2014

Adi Shankara mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kaum muda lebih tertarik pada kesenangan 
duniawi daripada menyelidiki tentang Jiwa (Atma). Ini sangat menyedihkan bahwa orang-orang lebih 
terikat pada badan jasmani, yang merupakan wadah dari banyak objek-objek yang kotor. Mereka terbawa 
oleh daya tarik fisik eksternal badan jasmani, tanpa memahami ketidakkekalan-nya. Berapa lama engkau 
mengalami masa muda? Pesannya adalah peringatan keras untuk kaum muda agar berhati-hati dalam 
menjalani kehidupan mereka dan mendorong mereka untuk melepaskan kesadaran badan. Engkau 
harus mempraktikkan mengenali Divine Principle (Prinsip Ilahi) yang ada pada semua makhluk, meskipun 
mereka dapat disebut dengan nama yang berbeda dan tampak berbeda. Pemuda harus berpegang teguh 
kepada Tuhan sebagai Teman dan Pendukung sejati mereka. Setelah engkau memiliki keyakinan yang 
teguh, Tuhan sendiri akan menunjukkan dan mengungkapkan diri-Nya kepadamu.

   - BABA - 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Selasa, 04 November 2014

Seorang laki-laki melakukan pernikahan di sebuah desa. Karena kekurangan wadah untuk memasak makanan, 
orang tersebut pergi ke salah satu orang kaya untuk meminjamkan kepada mereka untuk acara ini. Orang 
kaya yang murah hati meminjamkannya kepada mereka dan wadah tersebut digunakan untuk memasak 
untuk keperluan pesta untuk melayani tamu yang menghadiri pernikahan. Setelah digunakan, dapatkah 
wadah yang kotor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya? Tidak! Wadah tersebut harus dibersihkan luar 
dan dalam dengan cermat dan baru kemudian dikembalikan. Hal ini juga berlaku bagi wadah yang ada dalam 
dirimu, dipinjamkan oleh Tuhan - yaitu hatimu! Engkau semua adalah peziarah dalam perjalanan hidup. Sama 
seperti engkau tidak dapat menyalahgunakan wadah yang dipinjam atau mengembalikannya dalam kondisi 
yang kotor, hatimu juga harus dijaga dan dikembalikan murni dan bersih. Jangan gunakan hati dan anggota 
badan yang diberikan Tuhan untuk melakukan tindakan yang tidak suci dan terlibat dalam hubungan yang 
tidak perlu, berkembang dalam keterikatan. Engkau hendaknya menjalani hidup yang murni.

-BABA-



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Rabu, 05 November 2014

Saat ini dunia sedang menghadapi banyak masalah karena orang-orang tidak melakukan Namasmarana. 
Biarlah setiap orang dan setiap jalan bergema dengan nyanyian kemuliaan Tuhan. Semoga setiap 
orang dan setiap sel tubuhmu dipenuhi dengan Nama Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa memberikan 
kebahagiaan, keberanian dan kekuatan kepadamu selain yang berasal dari Namasmarana. Bahkan jika 
orang lain mengolok-olok engkau, abaikan saja, biarkan saja! Semua orang, muda atau tua, kaya atau 
miskin, harus melakukan Namasmarana. Lakukanlah Namasmarana dengan segenap akal budimu dan 
dedikasi yang penuh. Nyanyikanlah bagi TUHAN tanpa hambatan; hanya setelah itu, maka engkau dapat 
mengalami kebahagiaan ilahi. Engkau tidak memerlukan  alat musik - sudah cukup jika engkau menyebut-
Nya dari kedalaman hatimu. Berhati-hatilah agar engkau tidak memiliki pikiran buruk karena hal itu akan 
menghasilkan nada sumbang. Setelah itu, engkau akan menerima rahmat dan energi Tuhan.

 - BABA - 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Kamis,  06 November 2014 

Selalulah kerjakan tugasmu dengan wajah yang menyenangkan dan tersenyum. Tidak ada gunanya 
memperlihatkan ‘wajah cemberut’. Kebahagiaan adalah penyatuan dengan Tuhan. Itulah Divinity yang sejati. 
Ketika engkau dihadapkan dengan situasi sulit janganlah marah dan terus-menerus khawatir memikirkan, 
“Oh Tuhan! Bagaimana cara mengatasi situasi ini?”. Khawatir seperti itu hanya akan memperburuk situasi. 
Engkau hendaknya menaruh kepercayaanmu pada Tuhan. Berpikirlah bahwa kesulitan adalah kesempatan 
untuk kemajuanmu. Jika engkau mengembangkan sikap ini, hidupmu akan disucikan. Siapapun yang 
melantunkan Namasmarana, nama apapun yang mereka ambil dan dimanapun mereka berada, hidup 
mereka akan disucikan. Mereka akan bebas dari dosa. Jangan terlalu banyak khawatir dengan raga dan tala 
(lagu dan irama). Hanya ada satu Raga, yaitu Hridayaraga (lagu yang berasal dari hatimu sendiri). Itulah “So 
... Ham ‘(“Aku adalah aku”). Arahkanlah hidupmu kepada-Nya. Kemudian, aktivitas apa pun yang engkau 
lakukan akan menjadi berhasil.

- BABA -  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Jumat, 07 November 2014

Sri Krishna dalam Gita mengatakan, “Kalian semua adalah bagian dari Divinity-Ku. Oleh karena itu, engkau 
harus mengikuti Aku. Cinta kasih-Ku adalah ilahi dan suci. Demikian juga engkau! “(Mamaivamso jeevaloke 
jeevabhutah sanatanah). Jika engkau benar-benar mengikuti prinsip ini, secara otomatis engkau akan 
mencapai kesucian. Di mana ada kemurnian, disana ada Divinity. Sejak zaman dahulu, kalian semua adalah 
bagian dari Aku; engkau adalah Diri-Ku. Janganlah lupa akan kebenaran ini. Jika engkau mengembangkan 
keyakinan dalam kebenaran ini, itu sama artinya dengan membaca semua kitab suci. Setiap manusia 
mengikuti Dharma (Kebajikan). Darimana Dharma ini berasal? Ia telah datang dari perasaan (bhava), yang 
pada gilirannya berasal dari keyakinan (vishwas). Dimana ada keyakinan, disana ada Dharma! Keyakinan itu 
adalah Kebajikan. Dharma sesungguhnya adalah perwujudan Divinity. Kebajikan adalah Tuhan; Keyakinan 
adalah Tuhan; Kasih adalah Tuhan; Hiduplah dalam Kasih. Hanya ketika engkau mengembangkan Kebajikan, 
Keyakinan, dan Cinta-kasih, engkau dapat mencapai apapun.

- BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 08 November 2014

Akhanda Bhajan melibatkan kontemplasi secara terus-menerus pada Tuhan di pagi, malam atau bahkan 
sepanjang malam. Tidak diragukan lagi, banyak orang saat ini mengulang-ulang nama suci Tuhan; tetapi 
tidak dengan cinta-kasih dan keyakinan yang mantap. Beberapa orang memperhatikan bagaimana orang 
lain menyanyi, apakah tune-nya sesuai, dll. Hal ini setara dengan melakukan namasankirtan dengan 
pikiran yang goyah; tidak akan ada perubahan yang terjadi dengan namasankirtan tersebut, meskipun 
melakukannya selama berjam-jam bersama-sama. Namasankirtan hendaknya dilakukan dengan 
konsentrasi penuh dan keyakinan yang mantap untuk mencapai transformasi. Untuk mencapai kemurnian 
yang dapat menghancurkan semua negativitas, tidak cukup jika menchantingkan nama Tuhan terbatas 
pada jangka waktu terbatas. Oleh karena itu global Akhanda Bhajan diadakan selama 24 jam, setiap tahun. 
Engkau sangat beruntung dapat berpartisipasi dalam Akhanda Bhajan. Kalau saja engkau melakukan hal 
tersebut dengan baik, hidupmu akan disucikan. Praktikkanlah Namasmarana dan membuatnya menjadi 
latihan spiritual yang terus menerus sepanjang hidupmu.

- BABA -  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 09 November 2014

Kehidupan manusia sangat sakral, mulia, dan ilahi. Ini tidak boleh disia-siakan dalam kegiatan yang tidak 
berguna. Engkau hendaknya mengambil jalan yang suci dan menyucikan waktumu dengan mengucapkan 
nama Tuhan. Tidak perlu untuk mengalokasikan waktu tertentu atau tempat tertentu untuk Namasmarana. 
Engkau dapat melakukannya di manapun engkau berada dan apa pun yang engkau lakukan. Kita membayar 
pajak untuk air, listrik, dll, yang kita pergunakan, tetapi tidak ada pajak untuk Namasmarana. Tidak ada yang 
bisa menghentikanmu dari melakukannya. Ini sangat sederhana, namun yang paling efektif. Banyak orang 
yang tidak menyadari betapa besar manfaat yang didapatkan dari melakukan praktik yang mudah tersebut. 
Mereka berpikir salah bahwa Tuhan dapat dicapai hanya melalui pertapaan yang hebat. Chantingkanlah 
nama Tuhan tanpa menyusahkan dirimu sendiri atau menyebabkan masalah kepada orang lain.Pupuklah 
kasih untuk Tuhan. Janganlah mengkritik atau mengejek siapa pun. Berikan kebahagiaan bagi semua 
orang dengan berbagi cinta-kasih tanpa pamrih. Inilah latihan spiritual yang sejati. Ikutilah jalan yang 
sederhana ini, maka engkau akan mengalami ananda dan menyucikan hidupmu.

- 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).

Orang bijak 
menggunakan uang 

mereka, kekuatan, 
kecerdasan, 

keterampilan, bakat dan 
kesempatan untuk 

membantu orang lain 
dan membuat hidup 

mereka lebih bahagia


