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Menchantingkan Nama Tuhan 
adalah penting untuk melintasi 
pergolakan lautan kehidupan.

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Senin, 10 November 2014

Sambil melakukan tugasmu di rumah atau di luar rumah, secara terus-menerus ingatkanlah dirimu 
sendiri, “Apa pun yang saya lakukan, berpikir atau berbicara, segala sesuatunya adalah milik Tuhan.” Sikap 
yang tepat seharusnya, ‘Sarva karma Bhagavath preethyartham’. Ambil contoh, proses memasak. Engkau 
menambahkan bahan-bahan yang berbeda untuk hidangan yang dimasak dalam proporsi yang tepat dan 
mencoba untuk membuatnya menjadi lezat. Tetapi rasa yang sesungguhnya, hanya datang ketika pekerjaan 
memasak dilakukan sebagai persembahan kepada Tuhan. Makanan menjadi ilahi ketika dipersembahkan 
kepada Tuhan. Di sisi lain, jika berbagai item yang dimasak dengan sikap, “Saya melakukan pekerjaan ini 
sebagai rutinitas; saya memasak item ini untuk anggota keluarga saya’, maka hal itu tidak akan mencapai 
Tuhan. Oleh karena itu lakukanlah setiap tindakan dalam hidupmu sebagai persembahan kepada Tuhan, 
nyanyikan Nama-Nya. Apapun yang engkau pikirkan, katakan atau, lakukan sebagai perintah Tuhan, 
pekerjaan Tuhan.

   - BABA - 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Selasa, 11 November 2014

Engkau mungkin mengalami sejumlah kerugian dan kesulitan dalam hidup. Engkau mungkin mengalami 
banyak penderitaan. Tetapi, engkau tidak seharusnya meninggalkan kebenaran, keyakinan, dan cinta-kasih. 
Kehilangan, penderitaan, dan kesulitan dapat diibaratkan seperti ombak di lautan kehidupan. Mereka hanya 
datang dan pergi. Tetapi air laut bersifat permanen. Oleh karena itu kembangkanlah keyakinan ‘air’, yaitu, 
Divinity. Kekuatan nama Tuhan tidak tertandingi. Janganlah menganggapnya remeh. Nama Tuhan adalah 
berlian sejati. Jagalah dengan hati-hati. Jangan pernah terganggu oleh rasa sakit dan penderitaan, kerugian 
dan kesulitan. Pikiranmu dapat diibaratkan seperti awan yang berlalu. Setelah engkau mencari perlindungan 
di kaki teratai Tuhan, jangan pernah meninggalkannya. Ke mana pun engkau pergi, kaki Tuhan akan 
melindungimu. Jika engkau menginstal nama Tuhan dengan mantap dalam hatimu, hidupmu akan disucikan. 
Itulah pengabdian (bhakti). Itulah kekuatanmu (sakthi). Itulah pembebasan (mukti).

-BABA-



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Rabu, 12 November 2014

Seorang petani pekerja keras tidak akan takut kelaparan. Orang-orang  yang menchantingkan Nama Tuhan 
tidak takut akan kekhawatiran duniawi. Orang-orang yang  sedikit bicara akan terbebas dari musuh. Melalui 
pembicaraan yang berlebihan, akan menjadi bahan pertengkaran. Setiap orang harus membatasi dalam 
hal berbicara. Mengendalikan diri dalam hal berbicara akan menghasilkan perasaan yang ramah. Orang 
yang berhati-hati dalam perilaku, melakukan semua tindakan setelah melalui pertimbangan, tidak akan 
menghadapi bahaya. Pendidikan sejati adalah untuk mengetahui bagaimana menjalani kehidupan yang 
damai. Untuk memulai atau memiliki karir yang sukses, engkau harus menginginkan kedamaian dunia. 
Karena engkau adalah bagian dari dunia dan kesejahteraanmu sangat terkait dengan dunia. Tinggalkanlah 
semua perasaan sempit, maka engkau akan memperoleh kesatuan dan persahabatan. 

 - BABA - 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Kamis,  13 November 2014 

Harapan dan kekecewaan datang silih berganti. Kehidupan manusia bagi kebanyakan orang penuh dengan 
ketakutan. Berbagai jenis ketakutan menghantui dimanapun seseorang berada, apa pun yang dilakukan. 
Bagaimana seseorang bisa melarikan diri ketakutan? Bahkan jika kebahagiaan kecil yang didapatkan 
seseorang, digabungkan dengan rasa takut,  maka kebahagiaan tersebut akan segera hilang! Dosa dan 
pahala, suka dan duka, untung dan rugi, terang dan gelap adalah pasangan yang saling bertentangan 
yang mana setiap makhluk mengalaminya selama hidup mereka. Sesungguhnya, jika salah satunya 
tidak ada (misalnya kesedihan), menunjukkan adanya yang lainnya (yaitu sukacita)! Adi Shankara lanjut 
menjelaskan, “Di mana tidak ada keterikatan, maka tidak akan ada rasa takut!” Bagaimana seseorang bisa 
mencapai keadaan itu? Dengan mencapai kedekatan dengan Tuhan! Lebih lanjut beliau menyampaikan, 
“Usirlah rasa takut dengan mengembangkan tanpa keterikatan (Vairagya) dan perjalanan menuju Sang 
Diri. Melalui Self-Realisasi engkau dapat memahami sifat sejati rasa takut sehingga engkau akan bisa 
mengatasinya.

- BABA -  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Jumat, 14 November 2014

Engkau memiliki potensi besar dalam dirimu. Seperti cahaya yang menerangi, visimu harus murni, suci, 
dan menyenangkan. Jangan menodai atau mencemari berkat penglihatan dengan melihat benda-benda 
yang tidak diinginkan, atau  melihat dengan pikiran yang buruk. Sebuah energi magnetik beredar pada 
dirimu. Meskipun energi ini ada di seluruh badan, kehadirannya ada mencolok pada tangan. Oleh karena 
itu tangan harus digunakan untuk tujuan yang baik. Tangan tidak boleh digunakan untuk merugikan orang 
lain. Telinga mendengarkan gosip, fitnah dan membicarakan hal-hal yang buruk. Maka hasilnya kekuatan 
pendengaran akan tercemar. Demikian juga dengan kemampuan bicara. Kekuatan ini terungkap dalam 
gelombang suara dan itu harus digunakan dengan hati-hati. Kata-kata yang terucap harus diperiksa agar 
tidak membuat naik darah, menjengkelkan atau membuat kemarahan pada orang lain. Kata-kata yang 
buruk akan kembali ke si pembicara dengan kekuatan ganda. Oleh karena itu ucapan seseorang harus 
lembut dan manis.

- BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 15 November 2014

Sebuah bunga memiliki banyak kelopak. Kelopak ini muncul berbeda satu sama lain. Tetapi semua kelopak 
telah muncul dari batang tunggal yang sama. Batang merupakan tempat Atma, dari mana kelopak berasal. 
Tetapi kita melihat bunga sebagai objek tunggal. Bunga itu satu, namun kelopaknya banyak. Analogi yang 
sama berlaku untuk jumlah tak berujung gelombang yang timbul di laut. Gelombang tersebut banyak dan 
berbeda. Tetapi asalnya sama dari laut. Dari gelombang timbul busa, yang memiliki sifat yang sama seperti 
gelombang dan laut meskipun berbeda dalam bentuk dan nama. Ketiganya dasarnya adalah laut. Inilah 
dasar logis untuk Advaita (filsafat non-dualisme). Atma merupakan dasar untuk segalanya. Mengabaikan 
kebenaran ini orang-orang mengejar objek-objek duniawi  yang bersifat sementara, tetapi akhirnya 
semuanya sampai pada realisasi Prinsip Atma. 

- BABA -  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 16 November 2014

Kebajikan tertinggi dalam setiap manusia adalah melupakan perbedaan masing-masing dan bergerak 
dengan semua orang dalam semangat keharmonisan dan kesamaan. Betapa indahnya olahraga dan 
permainan dalam semangat persatuan. Sayangnya banyak orang saat ini hanya mengambil kebugaran 
fisik dan kekuatan dari olahraga dan permainan, bukan semangat cinta-kasih dan kesatuan! Pemenuhan 
dalam kehidupan tidak pernah dapat dicapai dari kesehatan dan kekuatan fisik. Bahkan jika perutmu sudah 
terisi, engkau bisa bahagia hanya ketika keduanya baik badan dan pikiran sehat. Orang-orang muda harus 
memahami kebenaran ini dan tidak terfokus hanya pada fisik dan kecantikan/ketampanan. Tuhan telah 
memberkati semua orang dengan berbagai potensi fisik, mental, dan spiritual. Pikiranmu adalah sumber 
kekuatan yang tak terbatas. Pikiran yang tenang dapat membantumu mewujudkan Ilahi. Sadarilah betapa 
besarnya kekuatan internalmu dan memanfaatkannya dalam kehidupanmu sehari-hari. 

- 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).

Melalui doa dan 
perenungan pada 
Tuhan, engkau harus 
mencoba untuk 
mengendalikan sifat-
sifat buruk yang ada 
dalam dirimu.


