
	
	

 

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, 22 Januari 2018 
 

Tuhan memiliki jutaan nama. Percayalah bahwa semua nama dalam semua Bahasa dan semua wujud 
yang manusia dapat pahami, menunjukkan pada satu-satunya Tuhan; semua hati didorong oleh satu-
satunya Tuhan; dimana semua keyakinan memuliakan satu-satunya Tuhan; dan pemujaan kepada 
Tuhan dilakukan terbaik dengan sarana kasih. Tingkatkan sikap kesatuan itu (Eka-bhava) pada 
diantara manusia dari semua keyakinan, semua bangsa dan semua benua. Itu adalah pesan kasih yang 
Aku bawa. Itu adalah pesan yang Aku ingin engkau memperhatikannya dengan baik. Kembangkan 
kasih, hiduplah dalam kasih dan sebarkan kasih – itu adalah latihan spiritual yang akan menghasilkan 
keuntungan yang maksimal. Ketika engkau mengulang-ulang nama Tuhan, mengingat semua 
keagungan Tuhan, welas asih-Nya, kemuliaan-Nya, dan kehadiran-Nya, maka kasih akan mekar di 
dalam dirimu. Akar kasih ini akan menjalar semakin ke dalam dan semakin dalam, dan cabangnya 
akan menjulur dengan lebar dan semakin lebar serta memberikan keteduhan yang sejuk kepada 
kawan dan lawan, semuanya. Tingkatkan kasih dan bagilah kasih. 
 

(Divine Discourse, Jul 4, 1968) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 23 Januari 2018 
 

Tuhan adalah sumber dari semua kasih; mengasihi dunia sebagai wujud Tuhan, tidak lebih dan tidak 
kurang. Melalui kasih, engkau dapat menyatu dalam lautan kasih. Kasih menyembuhkan kepicikan, 
kebencian, dan kesedihan. Kasih melonggarkan ikatan; kasih menyelamatkan manusia dari siksaan 
kelahiran dan kematian. Melihat melalui pandangan kasih, semua makhluk adalah indah, semua 
perbuatan dipersembahkan, dan semua pikiran adalah tulus. Engkau adalah kotak penyimpan kasih 
Tuhan; bagi dan sebarkan kasih Tuhan ini. Ungkapkan kasih itu dalam tindakan pelayanan, perkataan 
yang menghibur, dan pikiran yang penuh welas asih. Saat engkau bangun pagi dari tidur, engkau 
mengetahui bahwa mimpi yang engkau alami dalam hitungan menit walaupun rangkaian kejadian 
dalam mimpi terbentang bertahun-tahun, hidup ini akan muncul sebagai sebuah hal yang 
sementara ketika engkau bangun dalam jnana setelah ‘mimpi singkat hidup ini’. Oleh karena itu, 
selalulah penuh dengan suka cita sehingga ketika kematian menjemputmu maka engkau dapat 
berhenti dengan tertawa ringan dan tidak merintih kesakitan. 

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

Edisi : 184 (22 - 28 Januari 2018) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 24  Januari 2018 
 

Banyak orang yang menunda melakukan latihan spiritual (sadhana) di masa tua. Hal ini adalah salah. Dapatkan 
keuntungan yang bermanfaat saat engkau masih muda dan segar. Adalah  tidak pernah terlalu cepat untuk 
memulai. Lidah, mata, telinga, tangan, dan pikiran semuanya ini seharusnya dilatih sejak masih anak-anak 
sampai besar untuk menghindari kejahatan. Jika semuanya ini dijaga kemurnian dan kesuciannya maka rahmat 
Tuhan dapat diraih. Saat badan mendesakmu untuk jatuh ke dalam kepalsuan, jangan menyerah dan berdirilah 
dengan teguh. Ketika individu kuat dan teguh maka keluarga akan sejahtera; ketika keluarga sejahtera, desa 
akan bahagia; ketika desa bahagia maka bangsa akan kuat dan aman; ketika negara kuat dan aman, maka dunia 
akan dipenuhi dengan kerendahan hati dan penghormatan, kemurahan hati, dan kedamaian. Kidungkan 
kemuliaan Tuhan dan isi atmosfer dengan pemujaan pada Tuhan; maka awan akan mencurahkan kesucian 
melalui hujan di bumi; tanaman akan menyerap hujan ini dan menyucikan serta memperkuat makanan; 
makanan akan mendorong getaran ke-Tuhanan di dalam diri manusia. Ini adalah rantai kemajuan. Ini 
adalah alasan mengapa Aku mendesak bhajan bersama dalam mengidungkan nama Tuhan. 
 

(Divine Discourse, July 8, 1968)  - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 25 Januari 2018 
 

Orang-orang mengatakan Yama sebagai malaikat kematian mengambil hidup setiap orang 
menggunakan sebuah tali yang bernama Yama pasa. Apa tali yang digunakan untuk mengambil 
hidup seseorang? Keterikatan dan sifat mementingkan diri sendiri adalah tali yang mengakhiri hidup 
setiap orang! Tuhan tidak menciptakan kesenangan dan penderitaan dari tempat yang lain! Dengan 
berpikir bahwa karena orang lain atau faktor dari luar sehingga kita mendapatkan kesulitan atau 
kebahagiaan adalah tidak benar! Kita sendiri adalah penyebab dari kebahagiaan atau kesedihan kita. 
Jika kita menyadari hal ini, maka kita tidak perlu takut. Ketika kita semua penuh dengan kasih yang 
suci maka kita akan tanpa rasa takut. Dimana ada dosa maka disana ada rasa takut. Jadi, jangan 
pernah memberikan ruang untuk perbuatan yang salah. Betapapun kecil perbuatan yang engkau 
lakukan, pertama bedakan apakah perbuatan itu baik atau buruk. Ambillah waktu. Jangan 
terburu-buru. ‘Terburu-buru membuat kacau. Kacau akan menghasilkan kecemasan. Jadi jangan 
terburu-buru’. Apapun yang terjadi, tetaplah damai. Berdoa kepada Tuhan dan tingkatkan kasih 
untuk Tuhan. Kasih itu adalah nektar Tuhan yang akan menghancurkan semua penderitaan. 
  

(Divine Discourse, Jun 20, 1996) - BABA - 
 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 26 Januari 2018 
 

Dengan melalui sankalpa (pikiran dan gagasan) seluruh ciptaan tercipta. Sebagaimana sankalpa, maka 
begitulah kehidupan manusia. Hidup itu sendiri adalah saling mempengaruhi dari sankalpa; sankalpa memiliki 
hidup dan sangat kuat. Ada dua jenis sankalpa – tercemar dan suci. Pikiran dan perasaan terhubung dengan 
perbuatan yang suci, membantu yang membutuhkan, kontemplasi pada kebenaran spiritual dan sifat alami 
dari Tuhan adalah sankalpa yang suci. Pikiran yang menuntun seseorang untuk melakukan pelayanan tanpa 
mementingkan diri sendiri, tanpa memerhatikan keuntungan pribadi, dan menganggap kesejahteraan bangsa 
sebagai kesejahteraannya sendiri, semuanya ini adalah sankalpa yang mulia. Kecemburuan yang muncul saat 
melihat kesejahteraan yang lainnya, dan melakukan hal seperti itu yang dapat menghalangi kebahagiaan 
mereka, fokus pada keburukan pada orang lain dan mengambil jalan untuk mengkritik mereka – semuanya itu 
adalah sankalpa yang tercemar.  Orang suci zaman dahulu kala, walaupun mereka adalah orang yang biasa 
pada awalnya, berubah menjadi orang suci yang luhur melalui sankalpa mereka yang suci. Dengan 
sankalpa seperti ini yang merubah Ratnakara, yang hidup sebagai pencuri menjadi seorang Maharishi 
Valmiki. 

 
(Divine Discourse, Oct 2, 1987) - BABA -  

 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 27 Januari 2018 
 
Hidup penuh dengan kecemasan. Kecemasan itu sepertinya datang tiada akhirnya. Ketika engkau 
memuja Tuhan, maka pastikan engkau menaruh keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Tanpa adanya 
keyakinan, apa gunanya ibadah? Keyakinan akan membawamu melampaui kecemasan. Apa yang 
tidak disebabkan oleh kecemasan? Lahir adalah sebuah kecemasan, begitu juga dengan 
keberadaannya; kehidupan keluarga adalah sebuah kecemasan, kematian adalah sebuah kecemasan, 
masa anak-anak adalah sebuah kecemasan, usia tua adalah hal yang sama, hidup adalah kecemasan, 
bekerja adalah kecemasan, rasa sakit menyebabkan kecemasan, kesenangan juga menyebabkan 
kecemasan, dan sebagainya. Cemas, cemas, cemas sepanjang waktu! Di dunia ini, masalah akan pasti 
datang padamu namun engkau harus belajar untuk bangkit di atas kecemasan; hal ini hanya bisa 
dengan kesabaran (kshama). Terima masalah dengan sebuah senyuman dan berkata, “Ayo 
temanku, engkau adalah pembawa suka cita!” Ketika dipenuhi dengan kshama, engkau akan 
penuh kebahagiaan dan mencapai apapun dalam hidup! 
 
(Divine Discourse, May 25, 2000) - BABA -  
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 28 Januari 2018 
 

Engkau lahir dalam masyarakat, dan mendapatkan nama dan kemashyuran dalam masyarakat. 
Engkau belajar banyak keahlian dari masyarakat dan mengembangkan kecerdasan, maka dari itu 
engkau mendapatkan reputasi atas kecerdasanmu. Engkau menerima semua hadiah yang berharga 
ini dari masyarakat. Sudahkah siapapun dari dirimu, pemuda dan pemudi, memikirkan untuk 
menunjukkan rasa terima kasih kepada masyarakat dimana engkau mendapatkan nama dan 
ketenaran? Apa pelayanan yang engkau berikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas hal baik 
yang engkau terima? Bagaimana engkau mengungkapkan rasa terima kasihmu pada masyarakat? 
Tanyakan pertanyaan pada dirimu sendiri, dan engkau akan mendapat jawaban yang dangkal. Tidak 
ada terima kasih adalah tidak benar. Setiap manusia harus memiliki sikap terima kasih. Sebagai ahli 
waris maka seseorang harus memperlihatkan rasa terima kasih. Dan sebagai ungkapan terima 
kasihnya seseorang seharusnya memberikan pelayanan pada masyarakat; ini adalah kewajiban 
yang paling utama. 
  
(Divine Discourse, Jul 16, 1997) - 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)	


