
	
	

 

Make your homes the seat of virtue, 
morality and love 

 

 
“Jadikan rumahmu tempat kebajikan, moralitas, dan kasih” 

 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 1 Januari 2018 
 

Setiap orang ingin sekali untuk menjadi bahagia; setiap orang ingin sedikit bekerja dan banyak 
menghasilkan, sedikit memberi dan banyak mendapatkan, namun tidak ada seorangpun yang 
mencoba kebalikannya yaitu menginginkan lebih sedikit dan memberikan lebih banyak. Setiap 
‘keinginan’ adalah belenggu yang menghadang ‘kemajuan’. Seorang mahasiswa muda dapat 
berkelana dengan bebas dengan kedua kakinya; ketika ia menikah, maka ia menjadi memiliki empat 
kaki! Dengan memiliki seorang anak membuatnya memiliki enam kaki; jangkauan gerakannya 
sekarang menjadi terbatas. Lebih banyak kaki, maka kecepatannya berkurang; seekor kelabang hanya 
bisa merangkak! Penimbunan sofa dan kursi, ranjang bayi dan meja mengacaukan kamar dan 
membuat gerakan menjadi lambat dan berisiko. Kurangi keinginan dan hiduplah dengan sederhana, 
itulah jalan menuju kebahagiaan. Keterikatan membawa pada penderitaan di belakangnya! Pada 
akhirnya, saat kematian menuntut agar segala sesuatu dan setiap orang harus ditinggalkan, 
engkau diliputi dengan kesedihan! Jadilah seperti bunga teratai di atas air – ada di atas air namun 
bukan di dalam air. Air diperlukan oleh bunga teratai untuk tumbuh, namun bunga teratai tidak 
akan mengizinkan bahkan setetes air jatuh untuk membasahinya!  
 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 2 Januari 2018 
 

 Metode yang paling langsung untuk keberhasilan spiritual adalah Nishkama karma (perbuatan tanpa 
keinginan) – perbuatan tanpa adanya perhatian atau keterikatan pada buahnya, perbuatan dilakukan 
sebagai kewajiban dan juga sebagai ibadah. Namun, perbuatan dan buahnya bukanlah dua hal yang 
terpisah. Buah atau hasilnya adalah perbuatan itu sendiri, pada dasarnya hasilnya itu adalah 
perbuatan di tahap akhir; ini adalah puncaknya dan kesimpulannya. Bunga adalah buah dan buah 
adalah bunga; yang pertama adalah diawal, sedangkan yang lainnya adalah akhir yang sah. Bunga 
menjadi buah. Begitu juga perbuatan menjadi akibat. Kewajiban seseorang adalah berbuat. Berbuat 
baik dan berbuat takut pada Tuhan. Berbuat dalam batas moralitas. Berbuat dalam kasih dan 
tetap melanjutkan berbuat. Akibat atau hasilnyanya secara alami akan mengikuti seperti buah 
mengikuti bunga. Seseorang tidak perlu cemas atau bersuka ria. Berbuatlah dengan semangat 
dan dengan keyakinan – keberhasilan akan menjadi milikmu.  
 
( Divine Discourse, Mar 27, 1968) - BABA -  

Edisi : 181 (1 - 7 Januari 2018) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 3  Januari 2018 
 

 Arjuna disebut dengan nama Partha – sebuah nama yang berlaku untuk semua orang, karena makna 
dari nama ini adalah keduniawian. Perjuangannya adalah pengingat bagi semuanya. Arjuna dikuasai 
oleh kasih, yang diwarnai dengan egoisme dan khayalan. Arjuna merasa bahwa adalah salah dengan 
membunuh sanak saudara dengan membantai tentara yang berperang melawannya. Arjuna memilih 
hidup dengan meminta-minta daripada memerintah sebuah kerajaan yang dimenangkan dengan 
senjata. Rasa welas asih yang salah tempat ini berdasarkan pada nilai-nilai yang tidak nyata, menarik 
perhatian Tuhan, yang memutuskan untuk mengubahnya menjadi tindakan tanpa keterikatan pada 
perbuatan dan hasilnya. Hanya jika engkau meningkatkan kerinduan yang mendalam untuk tuntunan 
dan bimbingan tentang dharmamu yang sesuai, dan jika engkau menyerahkan kehendakmu, emosi 
dan dorongan hati pada Tuhan, Beliau akan menuntunmu pada diri-Nya dan memberkatimu 
dengan kebahagiaan yang tertinggi. Dalam kehidupanmu sehari-hari, berlatihlah untuk 
membersihkan emosimu, mereformasi sikap dan perjalanan menuju penyempurnaan terakhir. 
Hal ini seharusnya menjadi perhatian secara terus menerus dari setiap pencari spiritual. 
 

(Divine Discourse, July 1970)  - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 4 Januari 2018 
 

Hidup adalah sebuah surat kabar; membaca dengan detail secara tenang beberapa kolom dan berita 
utama yang menarik perhatianmu dan setelah membacanya koran itu dibuang. Jangan menganggap 
surat kabar lebih penting daripada itu. Ingatlah, surat kabar hari ini adalah limbah kertas di esok hari! 
Begitu juga, hidup hanya bernilai saat dijalani dengan tenang! Satu kelahiran adalah cukup; biarkan 
kematian datang padamu dalam hidup ini menjadi yang terakhir. Engkau semuanya adalah peti mati 
kasih Tuhan; bagilah dan sebarkan kasih Tuhan ini. Ungkapkan kasih Tuhan dalam perbuatan 
pelayanan, kata-kata penuh simpati, dan pikiran welas asih. Hanya ketika engkau terbangun dari tidur 
maka engkau mengetahui bahwa mimpi yang engkau alami adalah hitungan menit, walaupun 
rangkaian kejadian yang engkau mimpikan terbentang bertahun-tahun, hidup ini juga akan muncul 
sebagai sebuah peristiwa yang sementara ketika engkau terbangun dalam jnana (kebijaksanaan 
tertinggi) setelah ini 'mimpi hidup’ adalah singkat. Selalulah penuh dengan suka cita sehingga 
saat kematian menjemputmu, engkau dapat terlepas dengan tawa ringan, tanpa merintih 
kesakitan. Aku memberkatimu untuk membentuk hidupmu dalam mencapai kebahagiaan yang 
tertinggi dan abadi!  
  

(Divine Discourse, Jul 7, 1968) - BABA - 
 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 5 Januari 2018 
 

	Perwujudan kasih! Jaga agar kasihmu kepada Tuhan tidak berubah-ubah sesuai dengan apakah permintaanmu 
dikabulkan atau tidak. Ingatlah bahwa engkau mendapatkan hasil dari perbuatanmu sendiri, tergantung 
dengan apakah perbuatanmu baik atau buruk. Hanya kasih pada Tuhan yang dapat memberikan kebahagiaan 
yang abadi. Hilangkan sifat-sifat buruk seperti kebencian dan iri hati. Jika engkau ingin menjalani hidup yang 
suci dan memiliki pengalaman yang suci, engkau harus melibatkan dirimu dalam perbuatan yang suci. 
Kebaikan dan kejahatan di dunia hanya dapat dirubah dengan berubahnya perbuatan dari orang-orang. 
Perubahan dalam masyarakat harus mulai dengan perubahan dalam individu. Para pelajar! Ingatlah bahwa 
engkau berada di ‘masa keemasan’ dalam hidupmu. Jangan menyia-nyiakannya. Lakukan kewajibanmu. 
Cintai dan hormati orang tuamu. Layani masyarakat. Selalu menjunjung tinggi sifat-sifat yang baik. 
Hiduplah bahagia dan buatlah yang lain juga bahagia. Ketika para pelajar meningkatkan kerendahan hati, 
rasa hormat pada orang tua dan kasih sayang kepada semuanya, Aku merasa sangat-sangat senang.  
 
(Divine Discourse, Jan 1, 1998) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 6 Januari 2018 
 
 Para pelajar-Ku yang terkasih, sayangi orang tuamu. Patuhi perintah mereka. Orang tuamu bekerja 
sangat keras untuk memberikanmu makan, mendidikmu, dan membesarkanmu di dalam hidup ini. 
Mereka berjuang keras untuk tetap membuatmu dalam suasana hati yang baik dan memberikanmu 
makanan yang baik, pakaian yang baik, dan pendidikan yang baik. Jika engkau tidak menghormati 
orang tua seperti itu, bagaimana engkau bisa berharap untuk bisa dihormati oleh masyarakat? Engkau 
harus membawa suka cita pada orang tuamu melalui tingkah lakumu. Ketika engkau mencapai 
kualifikasi yang tinggi maka ini akan meningkatkan ego, bukan kerendahan hati dan rasa hormat 
kepada orang tua dan yang lebih tua. Oleh karena itu, tingkatkan kualitas kerendahan hati dan rasa 
hormat dengan tekun. Hanya dengan demikian engkau menjadi warga negara yang baik. Adalah tidak 
perlu bagi setiap orang mencapai kehebatan. Bagaimanapun juga, adalah penting bagi setiap 
orang untuk menjadi warga negara yang baik. Nama dan ketenaran akan datang hari ini dan 
hilang esok hari. Namun nama baik akan ada selamanya. Maka dari itu dapatkan nama baik. 
Selalu pikirkan Tuhan dan dapatkan rahmat-Nya. Hidupmu pastinya disucikan! 
 
(Divine Discourse, Jan 12, 2004) - BABA -  
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 7 Januari 2018 
 

 Adalah karena keberuntungan yang sangat besar maka engkau bisa datang pada Tuhan. Engkau 
seharusnya tidak melewatkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatanmu untuk menjaga 
kesejahteraan serta kesehatan fisik, batin, dan spiritual. Engkau telah mendapatkan karunia ini, berkat 
kebaikan yang didapat dalam beberapa kehidupan sebelumnya. Hal ini bukanlah buah dari kelahiran 
saat sekarang. Ingatlah, tidak ada Dharma yang lebih tinggi daripada kebenaran. Hanya kebenaran 
yang menang. Diantara semua kualitas Tuhan, kebenaran adalah yang utama. Tuhan dimuliakan 
dengan Satya-vak-palakaya Namah (pelindung kebenaran), memajukan kebenaran, dan perwujudan 
dari kebenaran. Kebenaran adalah Tuhan. Para pelajar! Masa muda adalah masa yang krusial dalam 
hidupmu. Ini adalah tahapan dimana kualitas ke-Tuhanan dalam dirimu dapat berkembang pesat. 
Ini adalah waktu yang tepat bagimu untuk berusaha untuk menghaluskan perkataanmu dan 
mempraktikkan dalam menghormati perkataanmu sendiri. Oleh karena itu ketika engkau sekali 
sudah menyampaikan sesuatu atau berjanji, maka buatlah setiap usaha untuk memenuhi janji 
itu.  
  
(Divine Discourse, Jan 19, 1989) - BABA - 

 

 
 

 

	
	

Praktikkan tanpa keterikatan mulai dari sekarang; 
praktikkanlah hal ini sedikit demi sedikit, suatu hari 

akan datang cepat atau lambat saat engkau harus 
melepaskan semua yang engkau sayangi. 

	

Illumine	our	soul	with	‘Lentera	Sai	(SAI+LENTERA).	Welcoming	universal,	tranquil,	peaceful	and	
wisdom	mind	(SAILENT+ERA).	Decorate	the	era	of	Sai	with	Love	(SAI+ERA)	


