
	
	

 

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, 8 Januari 2018 
 

Akar penyebab ketidakpuasan adalah iri hati. Engkau dapat memiliki kepuasan dalam diri hanya ketika 
iri hati dihapuskan dari dalam hatimu. Seseorang yang merasa puas atau bersyukur dapat menikmati 
hidup yang penuh kedamaian. Bagaimana iri hati itu muncul? Ketidakpuasan atas apa yang kurang 
melahirkan sifat iri hati. Sebagai contoh, ketika engkau membandingkan dirimu sendiri dengan 
mereka yang lebih baik, atau memiliki jabatan yang lebih tinggi, atau mendapatkan nilai yang lebih 
baik, atau penampilan yang lebih baik, engkau menderita dari kesadaran sifat rendah dirimu! Ini 
adalah sebuah kejahatan dengan menampilkan sifat iri hati di dalam diri. Untuk menghapus sifat iri 
hati ini, lihatlah pada mereka yang keadaannya lebih tidak baik darimu. Sebagai contoh, ketika engkau 
melihat pada mereka yang memiliki nilai yang lebih rendah, engkau bisa mendapatkan kenyamanan 
dari kenyataan bahwa engkau telah melakukan hal yang lebih baik daripada mereka! Oleh karena 
itu, lenyapkan sifat iri hati dengan membandingkan dirimu sendiri dengan mereka yang lebih 
buruk. Pada waktunya engkau harus mengembangkan rasa berpikiran sama kepada mereka 
yang lebih baik dan lebih buruk. Pikiran yang sama itu adalah sifat ke-Tuhanan.  
 

(Divine Discourse, Jan 19, 1989) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 9 Januari 2018 
 

Chaitanya Mahaprabhu, seorang murid terbaik dari Sri Krishna, berkata, "Pikirkan Tuhan secara 
berkelanjutan. Kidungkan nama suci Tuhan. Tidak ada apapun di dunia ini selain Tuhan.” Chaitanya 
Mahaprabhu mengkidungkan kemuliaan dari Sri Krishna di jalanan. Beberapa penjahat merasa iri 
dengan reputasi Chaitanya yang semakin berkembang maka si penjahat merebut alat musik dari 
tangan Chaitanya. Selanjutnya Chaitanya mulai menggunakan  sebuah drum dalam melantunkan 
nama suci Tuhan. Alat musik drum itu juga dirusak oleh penjahat itu, namun beliau sedikitpun tidak 
terganggu. Beliau mulai menepukkan tangan dan mengkidungkan bhajan, karena beliau merasa 
bahwa tidak perlu sarana dalam mengkidungkan nama Tuhan. Kemudian para penjahat memukulnya 
tanpa ampun. Tubuhnya mulai berdarah banyak, namun Chaitanya melanjutkan untuk 
mengkidungkan nama suci Tuhan dengan tenang dan dalam beberapa menit, semua darah dan 
rasa sakit hilang secara ajaib! Ingatlah, kesulitan di dalam hidup tidak menyebabkan halangan 
bagi seseorang untuk mengejar jalan hidup yang mulia. Sekalipun masalah dan kesulitan, 
mereka selalu tetap dalam keadaan damai dan merenungkan Tuhan secara terus menerus!  
 
( Divine Discourse, May 6, 2001) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 10  Januari 2018 
 

Ketika nama Tuhan dilantunkan oleh lidahmu, dan wujud dari Tuhan itu dimuliakan oleh pikiran, ini 
seharusnya tidak merosot menjadi sebuah kegiatan rutinitas tanpa perasaan; arti dari nama dan isi 
dari wujud pada saat bersamaan menginspirasi dan menerangi kesadaran. Keluarlah dari rutinitas; 
bawalah dirimu dalam sikap ibadah dengan dalam dan tulus. Itu adalah cara untuk mendapatkan 
kedamaian dan kebahagiaan, dimana semua aktifitas manusia seharusnya didedikasikan dan 
diarahkan. Dengan menanam benih pohon katun, bagaimana engkau dapat mengharapkan mangga? 
Lakukan sekarang! Itu adalah urgensi dari masalah ini dari semua masalah, dalam mendapatkan 
kedamaian dan kebahagiaan. Jika engkau merasa lapar sekarang, engkau tidak bisa makan esok 
hari; dan engkau juga tidak makan sekarang karena takut engkau akan lapar besok. Makanlah 
saat engkau lapar – bukan sebelum atau sesudah. Inginkan sekarang, rindukan sekarang, raih 
sekarang. 
 

(Divine Discourse, Mar 5, 1968)  - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 11 Januari 2018 
 

Pertandingan kriket dan tenis yang terkenal hari ini melibatkan beberapa puluhan juta rupiah. Seiring 
olahraga menjadi bisnis dengan tanpa adanya ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan, kedamaian menjadi 
sebuah korban. Olahraga dan atletik harus dilatih dengan rasa kesatuan spiritual, melampaui 
perbedaan kewarganegaraan, bahasa dan agama untuk mengalami kesehatan, kedamaian, dan 
kebahagiaan yang baik. Sejak zaman dahulu kala, olahraga dan atletik ditujukan utamanya adalah 
untuk meningkatkan kesehatan dan mengalami suka cita. Saat sekarang tujuan ini telah dilupakan 
dan diganti dengan motif komersial dan kepentingan pribadi. Orang-orang menghargai keterikatan 
pada tubuh yang mana menghasilkan pandangan seseorang menjadi sangat sempit dan terbatas. 
Akibatnya adalah kedamaian dan kebahagiaan menjadi hilang. Dalam setiap perbuatan di dalam 
hidupmu sehari-hari, engkau harus tetap sportif dan bekerjasama dengan persatuan dan 
kerukunan. Engkau harus menyadari bahwa jiwa yang bersemayam (Atma) adalah satu dan sama 
dalam semua makhluk hidup dan kembangkan semangat persatuan dan persamaan. Kemudian 
ke-Tuhanan yang bersemayam di dalam dirimu akan terwujud dan sifat kemanusiaanmu yang 
alami akan menjadi sifat Tuhan. 
  

(Divine Discourse, Jan 14, 1990) - BABA - 
 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 12 Januari 2018 
 

Kegiatan terpenting yang harus dilakukan setiap orang adalah melayani sesama manusia. Sebaliknya, manusia 
sedang menyia-nyiakan waktunya yang sangat berharga dengan mencemaskan tentang masa lalu dan masa 
depannya. Perwujudan kasih! Tubuh ini tidak diperuntukkan hanya untuk makan dan minum saja, dan menyia-
nyiakan waktu yang begitu berharga. Kita harus menyadari kebenaran bahwa Tuhan memberikan kita tubuh ini 
adalah untuk melayani yang lainnya. Semua orang-orang yang hebat telah menyucikan hidup mereka hanya 
dengan melayani umat manusia. Setiap bagian dari anggota tubuh manusia telah diberkati oleh Tuhan untuk 
Karmopasana (memuja Tuhan melalui pelayanan). Karmopasana adalah satu-satunya sarana dimana hidup 
manusia dapat disucikan. Kita melakukan berbagai jenis sadhana (latihan spiritual). Namun, semuanya ini 
hanya dapat memberikan kita kepuasan sementara, bukan suka cita yang abadi. Para guru-guru suci 
terdahulu telah mampu mencapai suka cita yang abadi melalui usaha sadar. Maka dari itu engkau harus 
mengembangkan keyakinan yang mantap dalam kebenaran bahwa tidak ada apapun yang dapat 
memberikan suka cita abadi kecuali pelayanan kepada umat manusia.  
 
(Divine Discourse, Jan 1, 2004) - BABA -  
 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 13 Januari 2018 
 
Saat sekarang banyak orang berbicara dengan kata-kata yang kasar dan menyakiti perasaan yang 
lainnya. Jika engkau melihat pandangan yang tidak sesuai, mendengar perkataan yang buruk, dan 
terlibat dalam kegiatan yang tidak suci, maka engkau sedang menginvestasikan waktumu dalam 
kegiatan yang pada akhirnya akan menghancurkan hidupmu. Ketika engkau salah menggunakan 
indria, bagaimana engkau bisa mengharapkan kebahagiaan dan kesehatan? Dalam upaya untuk 
menikmati kesehatan yang sempurna, engkau harus menggunakan indriamu dengan suci. Engkau 
mungkin adalah seorang yang miskin atau milioner, namun Tuhan telah memberikan setiap orang 
darimu lima indria dan hati (hridaya). Gunakan semuanya itu dengan pantas dan sucikan hidupmu. 
Hati yang diliputi dengan welas asih (daya) adalah hridaya. Engkau menjadi sebagaimana yang 
engkau pikirkan (Yad bhavam tad bhavati). Untuk menyucikan indriamu maka engkau seharusnya 
menggunakannya untuk melayani yang lainnya. Jika engkau tidak bisa melakukan kegiatan 
pelayanan, setidaknya berbicara dengan sopan dan lembut. Engkau tidak bisa selalu membantu, 
namun engkau dapat selalu berbicara dengan sepenuh hati. 
 
(Divine Discourse, Jan 19, 2002) - BABA -  
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 14 Januari 2018 
 

Orang-orang pada saat sekarang tidak merayakan perayaan Sankranti dengan semangat yang benar. 
Mereka membatasinya hanya pada pertunjukkan ritual, tanpa adanya kesucian dan kemurnian. Pada 
masa lalu, dari semua perayaan, Sankranti adalah dianggap yang paling penting. Ini adalah hari 
dimana para petani membawa pulang hasil panennya, memberi makan yang miskin dan bersuka cita. 
Para cendekiawan Weda bangun di awal-awal pagi saat (Brahmamuhurta) dan melantunkan mantra-
mantra Weda, menyucikan hati semuanya. Perayaan ini juga memiliki sebuah arti yang penting bagi 
rumah tangga. Mereka mengundang menantu laki-laki mereka yang baru menikah ke rumah mereka, 
memberikannya dengan pakaian baru dan membagikan manisan serta pudding beras kepada 
semuanya, jadi seluruh rumah tangga diliputi dengan suka cita. Angin yang dingin, kicauan burung 
yang merdu, panen tebu manis yang menghebohkan kedatangan perayaan Sankranti. Perayaan 
ini memberikan suka cita yang sangat besar dan kesucian pada petani, rumah tangga, pendeta 
dan anak-anak. Ini harus menghilangkan semua rasa kecewa dan putus asa dan mengisi setiap 
hati dengan harapan dan semangat. 
  
(Divine Discourse, Jan 12, 2004) - 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)	


