
	

	
 

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, 7 Nopember 2016 
 
Jika kasih, keyakinan, dan welas asih kita dibatasi pada kerabat dan sahabat kita yang terdekat, maka 
itu menjadi jenis kasih yang mementingkan diri yang paling rendah. sebaliknya, jika engkau 
membentangkan sedikit ruang lingkupnya di luar wilayah yang sempit keluarga dan membuatnya 
semakin besar keyakinan dan kepercayaanmu pada sesama warga negara, maka kasih itu menjadi 
level menengah. Jika engkau memperlakukan seluruh dunia sebagai satu adanya dan menganggap 
semua orang yang hidup adalah satu, dan memperbesar keyakinan dan simpatimu kepada semuanya, 
maka ini adalah jenis yang tertinggi dari kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Secara teratur 
kita seharusnya bergerak dari lingkaran keluarga kita pada lingkaran yang lebih besar pada bangsa 
kita dan kemudian membesar pada alam semesta. Ketika kita berbicara tentang kemanusiaan, ini 
seharusnya tidak dibatasi pada kelompok kecil manusia. Hanya ada satu kasta, dan itu adalah kasta 
kemanusiaan, dan ketika kita berbicara kemanusiaan, kita harus memperbesar kasih tanpa 
mementingkan diri kita kepada semua spesies di alam ini juga. 
 
(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 15) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 8 Nopember 2016 
	

Manusia pada saat sekarang menderita dengan sungguh-sungguh dari demam indra dan mencoba 
obat mujarab dengan rekreasi, kesenangan, liburan, piknik, perjamuan, menari, dsb hanya untuk 
meredakan demam itu namun demam itu muncul kembali dalam beberapa saat kemudian – demam 
itu tidaklah reda. Semua jenis dalam rasa, warna, aroma, dari berbagai jenis makanan yang enak, ketika 
engkau memikirkannya dengan wajar dan jujur, maka itu hanyalah obat untuk menyembuhkan 
penyakit lapar. Semua minuman yang manusia temukan hanyalah obat untuk meredakan penyakit 
haus. Apa yang engkau katakan mewah (bhoga) hari ini, adalah sesuatu yang menyeret manusia pada 
kegembiraan dan pengejaran yang gila. Demam akan menghilang hanya ketika virus yang 
tersembunyi dibuat menjadi tidak berdaya. Begitu juga, virus atau penyakit dari pikiranmu hanya akan 
mati ketika pancaran kebijaksanaan (Jnana) meneranginya. Memahami dan selalu mencoba untuk 
memilih bermanfaat (hitha) daripada yang menyenangkan (priya), karena yang menyenangkan 
mungkin membawamu jatuh meluncur pada jalan menuju jurang maut.  
 

( Divine Discourse, Mar 16, 1966) - BABA -  
 

Edisi : 121 (7 - 13 Nopember 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 9 Nopember 2016 
 
Dalam 24 jam sehari, gunakan 6 jam untuk pemasukan dan pengeluaran, 6 jam untuk merenungkan 
Tuhan, 6 jam untuk tidur dan 6 jam untuk pelayanan kepada yang lain. Kebanyakan darimu bahkan 
tidak memiliki 5 menit untuk benar-benar memusatkan pikiran kepada Tuhan dan engkau tidak 
merasa malu. Betapa tragisnya! Merenungkan keadaanmu sekarang (sthiti), arah yang engkau tuju 
(gathi), kemampuanmu (shakthi) dan kecenderungan dan dorongan hatimu (mathi). Kemudian 
masukilah jalan latihan spiritual, langkah demi langkah sehingga engkau mendekati tujuan dengan 
mantap dan cepat dari hari ke hari. Budaya India menyarankan pengendalian indra dan bukan 
memberikan makan indra tersebut. Mobil dikemudikan dengan bantuan roda, jadi ketika setir di 
dalam diputar maka roda di luar juga ikut berputar. Dengan mencoba hanya dengan memutar roda 
yang ada di luar adalah tanda dari kebodohan! Konsentrasi di dalam harus dikembangkan daripada 
gangguan yang ada di luar. Tingkatkanlah ketenangan, kesederhanaan, dan kerendahan hati daripada 
kegaduhan, keruwetan, dan kecongkakan.  
 

(Divine Discourse, Mar 16, 1966)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 10 Nopember 2016 
	
Arjuna mendapatkan tuntunan spiritual (Geeta upadesh) dari Tuhan sendiri, karena ia mengalami 
penderitaan yang mendalam (Vishada), tanpa keterikatan (Vairagya), berserah diri (Sharanagati) dan 
konsentrasi yang terpusat pada Tuhan (Ekagrata). Ketika kerinduan untuk kebebasan menjadi begitu 
kuat dan tidak bisa diungkapkan, engkau dapat menyingkirkan semua kebiasaan sosial, norma-norma 
duniawi, dsb yang mana tidak tepat lagi bagi tujuan yang tinggi. Seperti halnya Prahlada tidak 
mengikuti ayahnya, Bhishma bertentangan dengan gurunya, Meera meninggalkan suaminya dan 
Shankaracharya bisa membujuk ibunya dengan tipuan. Untuk mengembangkan hasrat untuk 
kebebasan, Namasmarana adalah jalan yang paling baik. Biarkan rasa manis dari nama Tuhan penuh 
dengan gula dari kemuliaan-Nya selalu bermain-main di lidah dan pikiranmu. Latihan yang sederhana 
namun sangat kuat ini dapat dijalankan oleh semuanya sepanjang waktu, tanpa tergantung dengan 
kasta, keyakinan, jenis kelamin, status sosial, atau ekonomi.  
  
(Divine Discourse, 16 Mar 1966) - BABA - 
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 11 Nopember 2016 
 
Rumahmu (griha) harus menggemakan nama Govinda; jika tidak maka ini hanyalah sebuah gua 
dimana binatang buas tinggal. Jiwa memerlukan sebuah rumah dan tubuhmu sendiri adalah rumah 
bagi jiwa itu. Dalam rumah itu juga, nama Tuhan harus diperdengarkan, jika tidak maka ini hanyalah 
bejana tanah liat (ghata), dan bukan tubuh manusia. Kemudian rumahmu akan tenggelam dalam 
kedamaian yang tertinggi (shanti)! Mematuhi perintah Tuhan adalah rahasia untuk kebebasanmu. 
Sekali engkau memutuskan bahwa kebun buah di dalam pikiranmu adalah milik-Nya, maka semua 
buahnya akan menjadi manis! Pencarian perlindungan (saranagathi) akan membuat semua buah 
dapat diterima oleh Tuhan, jadi buah-buah itu tidak akan menjadi pahit. Dan untuk airnya, apa yang 
dapat lebih suci dan berharga daripada air matamu sendiri — bukan air mata penderitaan, namun rasa 
gembira atas kesempatan untuk melayani Tuhan dan berjalan bersama di jalan yang mengarah 
kepada-Nya!  
 

(Divine Discourse, February 8, 1963) - BABA -  
 
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 12 Nopember 2016 
 
Saat sekarang manusia tidak menganggap penting dalam melantunkan nama Tuhan. Ini adalah 
kesalahan yang sangat besar. Banyak yang menghadapi banyak masalah karena mereka tidak 
menjalankan namasmarana. Di zaman sekarang (Kali) hanya dengan melantunkan nama Tuhan yang 
dapat menyelamatkan hidupmu. Tidak ada tempat berlindung lagi! Melantunkan kemuliaan Tuhan 
adalah sangat suci sekali. Ada banyak ular dalam bentuk sifat-sifat buruk di gundukan hatimu. Ketika 
engkau melantunkan nama Tuhan maka semua ‘ular’ sifat buruk itu akan keluar. Namasmarana adalah 
seperti nadaswaram yang menarik ular dan membawanya keluar dari gundukan itu. Biarkan nama 
yang manis ini (nadaswaram) menjadi nafas hidupmu (jeevanaswaram). Mengulang-ulang nama 
Tuhan secara berkelanjutan untuk melepaskan sifat-sifat jahat. Biarkan setiap jalan bergema dengan 
kidung kemuliaan Tuhan. Biarkan setiap sel dari tubuhmu diliputi dengan nama Tuhan.  
 
(Divine Discourse, April 14, 2002) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 13 Nopember 2016 
	

Tidak ada yang lainnya yang dapat memberikanmu kebahagiaan, keberanian, dan kekuatan yang 
engkau dapatkan dari namasmarana (melantunkan nama Tuhan). Bahkan jika beberapa orang 
menertawakanmu, jangan terganggu dengan hal itu. Engkau mungkin saja muda atau tua, kaya, atau 
miskin, setiap orang harus menjalankan namasmarana. Lantunkan kemuliaan Tuhan sepenuh hati 
tanpa adanya hambatan, dengan penuh konsentrasi dan penuh dedikasi. Jangan takut pada siapapun 
juga. Hanya dengan demikian engkau dapat mengalami kebahagiaan illahi. Mulailah menjalankan 
namasmarana yang suci ini saat sekarang juga. Berhati-hatilah untuk melihat nama muncul dari inti 
hatimu. Mainkanlah alat musik vena dari hatimu dan lantunkan kemuliaan Tuhan. Pastikan bahwa 
engkau tidak memiliki pikiran yang jahat karena pikiran jahat itu menghasilkan nada yang sumbang. 
Hanya dengan demikian engkau akan menjadi penerima dari rahmat dan energi Tuhan. Aku 
memberkatimu untuk menjalani hidup yang penuh kebahagiaan! Engkau tidak perlu mencari 
kebahagiaan di luar. Kebahagiaan itu ada di dalam dirimu. Mulai dari sekarang, biarkan bhakti dan rasa 
berserah dalam dirimu semakin berkembang. Jangan takut dan lantunkan kemuliaan Tuhan 
dimanapun engkau berada dan jalani hidup sebagai manusia yang sejati.  
 
(Divine Discourse, April 14, 2002) - 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)	


