
	

	
 

Virtuous conduct ensures mental peace and 
that in turn saves you from many physical 

and mental illness 
 

 
“Tingkah laku yang luhur memastikan kedamaian jiwa dan 

menyelamatkanmu dari banyak penyakit fisik dan jiwa” 
 

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 31 Oktober 2016 
 
Kualitas bhakti dari para Gopika kepada Sri Krishna adalah Madhura Bhakthi. Para Gopika selalu 
memikirkan Sri Krishna dan sepenuhnya menyerahkan diri mereka. Mereka percaya bahwa semua 
kekayaan, tubuh, pikiran, dan segala sesuatu yang dimilikinya semuanya dipersembahkan kepada Sri 
Krishna. Apapun yang mereka lakukan, makan atau bicarakan semuanya dalam nama Krishna. Jika ada 
waktu kapanpun juga maka itu juga adalah milik Krishna. Jika Krishna tidak ada disana walaupun 
dalam sesaat saja maka mereka menganggap bahwa diri mereka adalah seperti hidup tidak ada 
artinya. Ketika Krishna pergi dengan para pengembala maka para Gopika ini selalu cemas akan Krishna 
dan kenyamanan-Nya – apakah Krishna memiliki perlindungan yang layak atau tidak, apakah Krishna 
membawa sandal atau tidak, apakah Krishna merasa tidak nyaman dengan sesuatu dan sebagainya. 
Mereka memikirkan Gopala dan keselamatan-Nya, bahkan ketika mereka sedang makan, istirahat, atau 
tidur. Karena menjalankan kehidupan yang seperti itu, dari waktu ke waktu maka mereka merubah diri 
mereka menjadi satu dengan Krishna.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 14) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 1 Nopember 2016 
	

Kebencian dan iri hati merubah daya tarik yang sebenarnya dari seseorang. Kemarahan adalah bahan 
bakar dari semua jenis dosa. Coba lihat dirimu sendiri di depan cermin ketika engkau dalam keadaan 
marah dan engkau akan menemukan bahwa dirimu sama dengan Shoorpanakha (adik perempuan 
dari raja raksasa Ravana) di zaman dahulu. Sifat Rajo yang menguasai dirimu dan sifat raksasa yang 
engkau harus belajar untuk menghindarinya. Bagi mereka yang ingin berhasil dalam bidang spiritual 
harus mengendalikan kemarahan dan mengatasi tingkah laku dari pikiran. Mereka harus menurunkan 
gejolak mental dan kecemasan serta mereka juga tidak menciptakan kecemasan pada diri orang lain.  
Mereka harus meyakinkan diri mereka sendiri bahwa dalam diri setiap orang ada keillahian (Shivam), 
dikenali sebagai nafas (swasam); kembangkan kasih universal (Vishwaprema), dan perlihatkan kasih 
universal itu dalam perkataan dan perbuatanmu. Aku memberkatimu untuk bisa mendapatkan 
satyam, shanti, dan sukham (kebenaran, kedamaian, dan kebahagiaan) melalui sarana ini dan menyatu 
ke dalam sumber dari semua kebahagiaan.  
 

(Sathya Sai Speaks, Vol 6, Ch 38) - BABA -  
 

Edisi : 119 (24 – 30 Oktober 2016) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 2 Nopember 2016 
 
Ada beberapa bangsa yang tidak memiliki kedamaian walaupun ada di tengah-tengah kekayaan; 
bangsa-bangsa ini dihantui oleh ketakutan dan kecemasan karena begitu banyak yang mereka 
hasilkan untuk diri mereka sendiri. Satu-satunya jaminan untuk kedamaian bagi individu dan 
masyarakat adalah kemajuan spiritual dan disiplin spiritual. Di India, sama juga dengan negara lainnya, 
sangat menyedihkan melihat bahwa dua tujuan ini diabaikan. Menyediakan rumah, pakaian, dan 
makanan memberikan kesenangan jasmani (sukha); menyediakan pendidikan dalam keahlian dan 
memberikan informasi tentang dunia memberikan sebuah cara untuk mencari nafkah. Namun 
pepatah zaman dahulu mengatakan, "Na sukhat labhate sukham" – kebahagiaan yang kekal tidak bisa 
didapatkan melalui kesenangan jasmani. Kebahagiaan yang kekal adalah kebahagiaan yang tidak akan 
digoyahkan atau dirubah oleh keberuntungan yang baik atau buruk, dan hanya dapat datang dengan 
disiplin pikiran dan keyakinan pada kekuatan yang lebih tinggi yang menuntun semua perbuatan, 
perkataan, dan pikiran manusia. Pelita dari kesadaran spiritual harus dinyalakan dan tetap diberikan 
minyak sehingga manusia dapat melangkahkan kaki mereka di jalan dan maju tanpa menderita luka-
luka. 
 

(Divine Discourse, Anantapur High School for Girls, School Day, 1966)  - BABA - 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 3 Nopember 2016 
	
Engkau harus berusaha untuk memeriksa karaktermu sendiri dan menemukan kesalahan yang 
mengerumuninya; jangan mencoba untuk menganalisa karakter dari orang lain dan berhentilah untuk 
mencari cacat cela dari mereka. Hidup adalah sebuah kampanye melawan musuh; ini merupakan 
pertempuran dengan halangan, godaan, kesulitan, dan keragu-raguan. Kekuatan ini ada di dalam 
setiap diri individu sehingga pertempuran bersifat terus menerus dan kekal. Seperti halnya virus yang 
tumbuh subur di dalam aliran darah, keburukan nafsu, ketamakan, kebencian, kedengkian, 
kesombongan, dan iri hati melemahkan energi dan keyakinan dan membawa seseorang pada 
kejatuhan dengan cepat. Ravana memiliki pendidikan yang tinggi, kekayaan, kekuasaan, dan 
kewenangan bahkan rahmat dari Tuhan – namun virus berupa nafsu dan kesombongan bersarang di 
pikirannya dan membawakan kehancuran total baginya. Ia tidak dapat tinggal dalam kedamaian dan 
suka cita walaupun untuk sementara saja, ketika virus ini memulai pekerjaannya. Ingatlah, kebaikan 
adalah kekuatan dan sifat buruk adalah kelemahan.  
  
(Divine Discourse, 16 Mar 1966) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 4 Nopember 2016 
 
Banyak yang tidak mampu memahami kesucian dari kasih yang tanpa mementingkan diri sendiri dan 
bhakti dari para Gopika dan salah mengerti tentang semua perbuatan mereka dengan 
menghubungkannya dengan arti yang salah. Para Gopika memiliki pikiran yang mulia; kasih dan 
bhakti mereka kepada Sri Krishna benar-benar tulus. Karena alasan ini bahkan setelah beberapa abad 
berlalu mereka masih tetap segar dalam ingatan jutaan orang India. Bhagavata mengajarkan kesucian 
dari bhakti kepada Sri Krishna. Tidak ada kebencian, kecemburuan, atau amarah dalam kasih Tuhan; 
itulah sebabnya mengapa kasih Tuhan dapat memberikan kebahagiaan kepada seluruh dunia. Kita 
harus menerima kasih yang tanpa mementingkan diri sendiri sebagai jenis bhakti yang mendasar dan 
meningkatkannya di dalam bangsa kita. Harus menjadi ideal ketika terkait hubungan dengan Tuhan. 
Buang pikiran yang tidak suci atau yang mementingkan diri sendiri dari dalam hatimu mulai dari 
sekarang dan tingkatkan kasih illahi yang tanpa mementingkan diri sendiri dan juga kesucian di dalam 
hatimu.  
 

(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 14) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 5 Nopember 2016 
 
Setiap individu berjuang melawan musuh di dalam dirinya secara berbeda. Setiap orang mendapatkan 
hasil sesuai dengan latihan spiritual (sadhana) mereka, berdasarkan pada kelayakan dari perbuatan 
mereka pada saat ini dan juga kelahiran yang terdahulu. Hidup bukanlah sebuah formula yang bersifat 
mekanis, dimana 2 ditambah 2 selalu hasilnya 4. Untuk beberapa bagian, 2 ditambah 2 mungkin 3 
atau 5, tergantung pada penaksiran mereka sendiri tentang angka 2. Dalam jalan spiritual, setiap 
orang harus bergerak maju darimana tempat dimana mereka sekarang dengan membawa cahaya 
lampu di tangan mereka sendiri. Ketahuilah kesalahan yang mana akan meruntuhkan perjalanan 
spiritualmu, dan perbaiki kesalahan tersebut untuk memajukan perjalananmu menuju kepada-Nya. 
Kebanyakan orang membeli pakaian dengan warna-warna yang pekat sehingga baju itu tidak 
menampakkan debu dan kotoran; mereka tidak memilih baju warna putih karena baju putih 
memperlihatkan dengan mudah keadaan yang kotor. Namun, jangan mencoba untuk 
menyembunyikan kotoran dalam kegelapan; miliki rasa malu pada kualitas yang kotor dan 
berusahalah untuk membersihkannya dengan cepat.  
 
(Divine Discourse, 16 Mar 1966) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 6 Nopember 2016 
	

Manusia melakukan perjalanan ke atas langit dan membumbung tinggi jauh sekali pada langit yang 
hampa. Mereka juga menyelam ke kedalaman lautan; dan dalam banyak bentuk lainnya, manusia 
melakukan hal-hal yang sungguh menakjubkan. Dengan bantuan pengetahuan dan teknologi, 
mereka sedang mengungkapkan dan menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh 
manusia biasa. Mereka melakukan segala daya upaya untuk mempelajari dan memahami beberapa 
fenomena namun hanya sebagian yang berhasil dalam tujuan ini. Sejatinya, manusia menciptakan 
komputer dan mesin yang rumit serta canggih, dan melalui sarana ini sedang mencoba menaklukan 
alam semesta. Setelah mendapatkan semua bentuk kekuatan dan kapasitas ini, jika manusia tidak 
memiliki kebijaksanaan untuk menggunakan semuanya ini dengan baik untuk kebahagiaan dan hidup 
yang damai maka semua penemuan ini menjadi tidak berguna.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 15) - BABA - 
 

 

	
	

Seseorang yang diliputi dengan kasih memiliki 
kedamaian pikiran, suci pada hati dan tenang dalam 

berbagai keadaan yang merugikan apakah itu kegagalan 
atau kerugian 

	

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)	


