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Edisi :  07 (1 - 7  September 2014)

“ Engkau harus seperti lotus, mekar ketika 
matahari terbit tidak terpengaruh oleh lumpur 
dimana ia tinggal juga oleh air yang 
menopangnya’

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Senin, 1  September  2014

Seorang mahasiswa muda bisa berjalan bebas dengan dua kakinya; ketika ia menikah, ia menjadi berkaki 
empat! Lahirnya seorang anak membuatnya memiliki enam kaki; sekarang kisaran gerakannya dibatasi. 
Semakin banyak kakinya, semakin berkurang kecepatannya, semakin kuat cengkeraman mereka di tanah; 
kelabang hanya bisa merangkak. Semakin banyak rintangan yang dilalui. Akumulasi sofa, kursi, ranjang 
bayi, meja, dan rak yang bertumpuk dalam ruangan dan membuat gerakan menjadi lebih lambat dan 
beresiko. Keterikatan membawa kesedihan di kemudian hari; akhirnya, ketika hari kematian  tiba, segala 
sesuatu dan semua orang ditinggalkan, engkau dikuasai dengan kesedihan!  Engkau hendaknya menjadi 
seperti tanaman teratai di air; teratai berada di atas air, tidak di dalamnya. Air diperlukan untuk tumbuhnya 
teratai; tetapi teratai tidak akan membiarkan dirinya basah bahkan tidak terkena setetes air pun. Dunia 
objektif adalah arena kebajikan dan ruang bagi jiwa. Tetapi gunakanlah hanya untuk tujuan tersebut; tidak 
meningkatkan ke status yang lebih tinggi dan memujanya sebagai yang terpenting. 

(Divine Discourse, May 15, 1969)   - BABA - 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Selasa, 2  September  2014

Ada orang-orang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan karena mereka tidak dapat melihat-Nya. Mereka 
mengatakan bahwa mereka telah mencari Beliau di ruang angkasa, dalam perjalanan ke bulan, dan bahkan 
di bulan tidak ada tanda-tanda Yang Maha Kuasa. Tetapi sesungguhnya Beliau bersemayam  dalam rumah 
mereka masing-masing, sepanjang waktu! Dapat diibaratkan seperti orang buta yang memperdaya orang 
buta sampai jatuh, yang lainnya juga mengulang seperti beo ‘slogan modern’ ini. Tidak ada yang melihat akar, 
tetapi akar memang ada, jauh di dalam tanah, jauh dari semua mata. Dapatkah engkau menyatakan bahwa 
tidak ada akar pohon, bahwa tidak ada yang memberi mereka makanan atau menegakkan mereka dari 
bawah? Tuhan yang memberi makanan, menopang, memegang dengan kuat - meskipun tidak terlihat, Beliau 
dapat dilihat oleh orang-orang yang membuat usaha, sepanjang garis yang ditetapkan untuk tujuan oleh 
mereka yang telah berhasil mengalami-Nya. Tuhan dapat diibaratkan seperti mentega dalam susu, terlihat 
ketika diwujudkan dengan upaya spiritual (Sadhana). 

(Divine Discourse, May 15, 1969)- BABA - 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Rabu, 3  September  2014

Ingatlah, tangan yang melayani lebih mulia daripada mulut yang berdoa. Kemanusiaan sejati 
mendedikasikan diri pada semangat pelayanan. Kuantitas tidaklah penting; kualitas pelayanan yang 
diperhitungkan. Apa pun yang engkau lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati dan secara spontan. 
Syarat utama adalah kemurnian hati (Chittha Shuddhi). Ketika hatimu dimurnikan, engkau mendapatkan 
Kebijaksanaan Tertinggi (Jnana siddhi) dan engkau dapat mendedikasikan semua tindakan dalam 
semangat tanpa kemelekatan. Cinta-kasih Tuhan bisa didapatkan hanya dengan melakukan pelayanan. 
Tuhan yang Maha Pemurah membalas persembahanmu. Untuk segenggam nasi kering yang diberikan 
kepada Krishna, Kuchela mendapat imbalan kemakmuran tak terbatas. Drupadi juga mendapatkan hadiah 
seperti itu. Bagaimana engkau dapat menerima cinta-kasih Tuhan jika engkau tidak mengasihi-Nya? Berkat 
Tuhan dapat diibaratkan seperti bank. Engkau dapat menarik uang dari bank  hanya sejauh mana engkau 
telah membangun deposito melalui Tyaga (pengorbanan). Dapatkan kasih karunia Tuhan melalui kasih 
dan pengorbanan.  

(My Dear Students, April 27, 1990) - BABA - 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Kamis,  4  September  2014

Orang-orang berpikir bahwa dengan meninggalkan rumah berarti melakukan pertapaan/penebusan dosa. 
Ini bukanlah arti yang tersirat dari Vairagya (tanpa kemelekatan). Apapun yang kita lakukan hendaknya 
dilakukan dengan semangat kebaikan dan pelayanan, untuk kesejahteraan bangsa. Dan kesejahteraan bagi 
semuanya harus dipandang sebagai motto bangsa. Dari zaman dahulu, putra Bhaarat telah memiliki motto 
ideal: “Semoga semua dunia berbahagia!” Untuk menegakkan ideal ini, para penguasa, para terpelajar, 
orang bijak, dan semua orang hendaknya membuat  pengorbanan. Saat ini semangat pengorbanan tidak 
terlihat dimanapun. Sikap mementingkan diri sendiri  adalah akar penyebab dari semua kekejaman dan 
kekerasan yang terjadi saat ini. Semua yang kita miliki di abad ini adalah perselisihan, sengketa, kerusuhan 
dan kekerasan. Sikap mementingkan diri sendiri telah mengemuka. Perwujudan kasih! Singkirkanlah 
keegoisan/sikap mementingkan diri sendiri. Engkau hendaknya menghargai dirimu sebagai bagian integral 
dari masyarakat. Kembangkanlah keyakinan karena kesejahteraan-mu terikat dengan kesejahteraan 
semuanya.  

(Divine Discourse, Apr 27, 1990) - BABA -  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Jumat, 5  September  2014

Keinginan (kama) harus disingkirkan dengan Tyaga (pengorbanan) dan Yoga (penyatuan dengan Tuhan) 
untuk mendapatkan Tuhan (Rama). Keinginan (yang tanpa batas) dapat merusak akal budi, merusak 
pengadilan, dan mempertajam  keinginan duniawi. Keinginan ini membuat daya tarik pada dunia objektif. 
Ketika keinginan diarahkan kepada Tuhan, akal budi akan memancarkan cahayanya dalam kemuliaan 
murni, dan mengungkapkan Tuhan yang berada di dalam dan di luar, dan engkau mencapai Self-Realisasi/
Kesadaran Atma (Atma Sakshatkara). Aku memberkati kalian semua untuk berhasil dalam Sadhana-mu 
(upaya spiritual)! Jika engkau belum mempraktikkan  dengan sungguh-sungguh sampai sekarang, ambillah 
praktik sederhana dengan mengingat Nama Tuhan (Namasmarana), disertai dengan hormat terhadap 
orang tua, guru, dan melakukan pelayanan pada orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Lihatlah 
semua orang sebagai lshtadhevata-mu (Tuhan terkasih). Hal ini yang akan mengisi hatimu dengan cinta-
kasih dan memberikan stabilitas pikiran dan kedamaian.  (Divine Discourse, May 15, 1969)

(Divine Discourse, 31 August 1992)  - BABA - 
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 6  September  2014

Raja Bali menunjukkan melalui pengorbanan, bahwa jika seseorang mengorbankan segalanya, maka akan 
mencapai moksha (pembebasan). Pengorbanan sejati, melibatkan dua hal: Pertama, untuk menyadari 
penyebab keterikatan kita dalam kehidupan ini, dan kedua, untuk memutuskan belenggu ini. Orang-
orang keliru berpikir bahwa kekayaan, keluarga, dll, adalah belenggu yang mengikat mereka, dan bahwa 
dengan memutuskan hubungan dengan mereka, mereka akan dapat mengorbankan segalanya dan 
menjadi layak untuk mencapai moksha. Tetapi ini bukanlah keterikatan yang nyata. Keterikatan adalah 
ketidaktahuan seseorang dalam mengidentifikasi diri dengan badan jasmani. Dia yang memotong ikatan 
ini seperti yang dilakukan oleh Raja Bali, akan mencapai moksha. Untuk memotong ikatan ini, pemurnian 
hati sangat diperlukan. Dalam Kaliyuga ini, namasmarana (mengingat Tuhan secara terus menerus) adalah 
cara termudah untuk memurnikan pikiran seseorang; dan pasrah kepada Tuhan dengan pikiran yang 
murni adalah cara paling pasti untuk mencapai moksha.  (Divine Discourse, 4 Sep 1979)

(Divine Discourse, 15 May 1969)  - BABA -  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 7  September  2014

Cerita perayaan Onam, yaitu Raja Bali, yang merupakan perwujudan dari pengorbanan (Thyaga), tetapi  
ia memiliki rasa ego (Ahamkara). Karena  kebajikan lainnya yang telah dilakukannya dan Berkat Dewa 
Wisnu, Raja Bali mengatasi efek ahamkara dan mencapai penyatuan dengan Dewa Wisnu, yang muncul 
sebagai Wamana. Raja Bali merupakan personifikasi prinsip-prinsip pengorbanan, kemurahan hati, dan 
kebajikan sampai akhir hidupnya. Sejak itu perayaan Onam dirayakan untuk mengenang munculnya Raja 
Bali dalam bentuk yang halus (sukshma rupa), ini sangat penting bahwa kita ingat dan mempraktikkan 
ideal yang ditinggalkannya. Raja Bali, seperti yang digambarkan di atas, hendaknya dirayakan setiap 
hari, bukan hanya sekali setahun. Kita melupakan hal ini dan dalam kehidupan sehari-hari meninggalkan 
banyak ruang untuk mengembangkan sifat yang tidak diinginkan seperti keserakahan, mementingkan 
diri sendiri, dan egoisme. Belajar dari kehidupan Raja Bali, engkau harus membasmi sifat-sifat negatif, 
dan membuat hatimu murni bagi Tuhan untuk tinggal di dalamnya. (Divine Discourse, 4 Sep 1979)
meninggalkan keinginan, semua kekayaan akan datang padamu. Jika engkau tetap serakah, engkau tidak 
akan mengenal kebahagiaan. Tinggalkanlah semua keserakahan maka engkau akan merasakan diberkati 
dengan semua kekayaan. 

(Divine Discourse, August 25, 1998)   - 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).

Hidup bagai sebuah  jembatan 
di atas laut perubahan. 
Janganlah membangun rumah 
di atasnya”      
    


