
	
	

 

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, 15 Januari 2018 
 

Sankranti menganugrahkan suka cita yang berlimpah pada binatang dan unggas, alam dan setiap 
orang, mulai dari petani sampai pada raja. Sankranti menandai permulaan waktu yang suci dari 
Uttarayana (pergerakan matahari ke arah Utara). Nama mungkin banyak, namun perayaan ini 
dirayakan dengan penuh suka cita oleh semuanya dan terlepas dari bangsa, agama dan negara. 
Engkau juga seharusnya menyambut kedatangan bulan suci Pushya dan merayakan Sankranti dalam 
semangat yang benar dengan mewujudkan kebahagiaan batinmu dan membaginya kepada yang 
lainnya. Kata “Kranti” berarti berubah. Ini menandakan sebuah perubahan dari kesedihan menuju 
kebahagiaan, dari kegelisahan menuju kedamaian dan dari rasa sakit menuju kesenangan. 
Kebahagiaan tidak dapat dibeli di pasar dan juga tidak bisa didapatkan dengan sarana duniawi. Hal 
ini harus terwujud dari dalam diri. “Mulai hari dengan kasih, isi hari dengan kasih dan akhiri hari 
dengan kasih – ini adalah jalan menuju Tuhan.” Jika engkau menjalankan hal ini, engkau akan 
selalu tetap bahagia dan tidak diganggu oleh penderitaan dan kesulitan.  
 

( Divine Discourse, Jan 14, 2005) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 16 Januari 2018 
 

	Kembangkan kualitas kasih sayang. Jangan membenci siapapun juga. Kembangkan keyakinan bahwa 
apapun yang terjadi adalah untuk kebaikanmu sendiri. Kapanpun engkau mengalami kesulitan atau 
penderitaan, engkau sendiri yang bertanggung jawab atas semuanya itu. Hormati yang lainnya. 
Hanya itu yang akan melindungimu. Sebaliknya, jika engkau menghina seseorang maka perbuatan itu 
akan menghukummu. Kesenangan dan rasa sakit adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Kebaikan 
atau dosa yang dilakukan olehmu akan mengikutimu seperti halnya bayangan. Orang-orang saat 
sekarang suka memberikan ceramah kepada yang lainnya. Namun mereka tidak mengikuti ceramah 
yang mereka sampaikan. Apa nilai yang dimiliki oleh ceramah seperti itu? Semuanya ini hanyalah 
penipuan saja. Apapun ajaran yang engkau baca atau dengarkan, tidak akan pernah dapat 
menolongmu jika engkau tidak menjalankannya. Bantulah sesamamu setidaknya dalam takaran 
yang kecil. Bantuan itu yang akan menolongmu. Jangan menyalahkan yang lain atas kesulitan 
yang engkau hadapi. Jangan pernah memperlakukan kasar yang lain. Kasihi semuanya.  

 
( Divine Discourse, Jan 1, 2004) - BABA -  
 

Edisi : 183 (15 - 21 Januari 2018) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 17  Januari 2018 
 

	Jika engkau ingin melihat Tuhan, engkau seharusnya dengan mantap meyakini bahwa engkau 
bukanlah badan. Dengan mengidentifikasi dirimu dengan badan adalah hanya sebuah khayalan. 
Semua yang dilihat di luar hanyalah sebuah pantulan dan bukanlah sebuah kenyataan. Apapun yang 
engkau lihat dan siapapun yang engkau temui, pandang setiap bentuk tiada lain adalah perwujudan 
dari ke-Tuhanan. Jangan memberikan ruang bagi perbedaan tentang ‘aku’ dan ‘kamu’. Dimanapun 
engkau melihat, segala sesuatu dalam ciptaan Tuhan adalah reaksi, pantulan dan gema. Saat engkau 
melihat ke sebuah cermin dan berkata bahwa engkau ada di cermin. Sejatinya, engkau tidak ada di 
cermin. Itu hanya bayangan atau pantulanmu saja yang muncul di cermin. Ketika engkau pergi di 
belakang bukit dan berteriak “Halo”, maka engkau dengan segera mendengar seseorang 
berteriak kepadamu dengan intensitas yang sama. Sejatinya suara itu adalah milikmu, dan bukan 
milik orang lain. Apapun yang engkau lihat di luar adalah pantulan dari keberadaan di dalam 
dirimu.  
 

( Divine Discourse, Mar 21, 2004)  - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 18 Januari 2018 
 

 Rahmat Tuhan adalah seperti curahan hujan atau sinar matahari. Engkau harus melakukan beberapa 
latihan spiritual (sadhana) untuk bisa menerimanya, sadhana itu seperti tetap menjaga agar wadah 
kita tetap menghadap ke atas untuk bisa menampung air hujan, atau membukakan pintu hatimu 
sehingga matahari dapat meneranginya. Seperti halnya musik yang disiarkan melalui radio; siaran itu 
ada di sekitarmu; namun engkau harus menghidupkan radiaonya dan menyetel gelombangnya 
sehingga engkau dapat menikmati musik itu. Setidaknya lakukan latihan spiritual dan memohon 
rahmat-Nya. Rahmat akan mengatur segalanya dengan benar. Rahmat juga akan memberikanmu 
kesadaran diri (Atma Sakshatkara) dan keuntungan yang lainnya juga seperti hidup yang bahagia 
dan watak berani yang terkendali dalam kedamaian yang tenang. Pohon pisang memiliki tandan 
buah sebagai pemberian utamanya. Namun daunnya, batangnya yang lembut, kuncup bunga 
adalah bagian-bagian tambahan yang bisa digunakan secara menguntungkan. Ini adalah 
kualitas dari rahmat dimana memenuhi berbagai keinginan. 
  

(Divine Discourse, Mar 29, 1968) - BABA - 
 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 19 Januari 2018 
 

	Hidup hanyalah interval diantara kelahiran dan kematian, sebuah prosesi menuju kuburan yang dimulai pada 
saat baru lahir. Harimau berbaring menunggu di dalam semak di jalur hutan; ketika harimau itu melihat 
mangsanya, pada saat yang tepat harimau itu akan menerkam, dan menyerat tangkapannya dan membawanya 
ke dalam sarang. Begitu juga, kematian berbaring menunggu setiap makhluk. Kematian membuntutimu 
dengan cakarnya yang tenang dan ketika waktunya tiba, kematian itu melompat dan menggigit benang 
kehidupan. Dalam perjalanan hidup yang sulit ini, milikilah Tuhan sebagai lenteramu, engkau akan mencapai 
tujuanmu dengan selamat. Miliki keputusan mulai hari ini untuk menjalankan latihan spiritual dalam bentuk 
melantunkan nama Tuhan selalu! Sambutlah kebiasaan dalam membaca cerita Tuhan seperti engkau 
menerima obat yang mujarab! Latihan spiritual ini menyembuhkan penyakit yang mendalam dari pikiran. 
Terimalah mantra sebagai obat, untuk menyembuhkan penyakit ketakutan dari pikiran, ketidakmampuan 
batin di dalam diri, dan kerusakan kesadaran batin. Latihan spiritual ini menjernihkan pandanganmu dan 
membuatmu kuat dan mantap dalam jalan ke-Tuhanan.  

 
( Divine Discourse, Mar 29, 1968) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 20 Januari 2018 
 
 Cakrawala berputar dan hancur. Waktu berlalu dengan cepat. Usia terus menua. Zaman berganti. 
Badan jasmani yang lahir, tumbuh, dan mati. Namun desakan untuk menyucikan hidup dengan kerja 
yang baik dan pikiran yang baik adalah tidak terlihat. Bau harum dari latihan spiritual yang tulus tidak 
ditemukan dimana saja pada saat sekarang. Melalui proses 'melepaskan’, hal-hal yang besar bisa 
diraih. Tingkatkan tanpa keterikatan, dan Tuhan akan mengikatkan diri-Nya padamu. Masa lalu tidak 
dapat ditarik kembali; waktu itu telah berlalu. Namun hari esok akan datang padamu. Ambil 
keputusan untuk menyucikannya dengan kasih, pelayanan, dan Sadhana. Sayangi, puja, dan layani 
Tuhan yang Maha Kuasa (Sarveshwara) yang bersemayam di dalam semua manusia dan melalui 
sarana itu untuk menyadari-Nya. Itu adalah latihan spiritual (Sadhana) yang tertinggi. Melayani 
setiap makhluk sebagai Tuhan. Berikan makanan pada mereka yang lapar, makanan merupakan 
anugerah dari Ibu Pertiwi; berikanlah makanan itu dengan kasih dan kerendahan hati. Berikan 
makanan dan dipermanis dengan nama Tuhan. 
 
(Divine Discourse, Mar 29, 1968) - BABA -  
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 21 Januari 2018 
 

 Tubuh manusia, penuh keahlian dan mampu melakukan pertualangan yang luar biasa adalah sebuah 
hadiah dari Tuhan untukmu. Pergunakan tubuh ini sebagai sebuah rakit untuk menyebrangi lautan 
perubahan (samsara) yang tidak pernah tenang yang ada diantara kelahiran dan kematian, 
perbudakan dan kebebasan. Bangkitlah untuk kewajiban yang pertama ini ketika tubuh fisikmu dan 
kemampuan batinmu masih sangat bagus dan ketika kekuatan kemampuan membedakanmu masih 
tajam. Jangan menunda untuk naik ke atas rakit, karena rakit (tubuh kita) segera menjadi penuh 
dengan rasa sakit, dan semua perhatianmu akan habis untuk perawatan serta pemeliharaannya. 
Pikirkan tentang suka cita yang tiada bandingannya yang akan mengalir di dalam dirimu ketika 
engkau mencapai tepi pantai kebebasan! Berlayarlah dengan selamat diatas air yang bergejolak dari 
kehidupan duniawi; jadilah saksi, jangan mengharapkan buah dari perbuatan, dan tinggalkan 
akibat dari semua perbuatan pada kehendak Tuhan. Tuhan adalah sebagai pelaku; engkau adalah 
alat-Nya saja. Jalankan disiplin spiritual  dan tidak terpengaruh akan kekalahan atau 
kemenangan, dan buatlah dirimu hidup dalam kedamaian yang tenang.  
  
( Divine Discourse, Jul 4, 1968) - 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)	


