
	
	

 

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, 29 Januari 2018 
 

	Pekerjaan apapun yang dilakukan di dunia ini dengan sikap kasih akan mencapai keberhasilan. Hati 
yang tidak ada kasih pastinya akan menjadi surga bagi kejahatan. Apapun yang engkau lakukan maka 
lakukan dengan kasih. Para Gopika berdoa, “Oh Sri Krishna, mainkanlah seruling-Mu yang merdu dan 
taburlah benih kasih di hati tandus yang tanpa kasih. Biarkan hujan kasih mengguyur bumi dan 
membuat sungai kasih mengalir tanpa henti.” Maka dari itu, mulailah hari dengan kasih, habiskan hari 
dengan kasih, isi hari dengan kasih – ini adalah jalan menuju Tuhan. Engkau membaca kutipan yang 
suci dan menginspirasi setiap hari, serta melihat kutipan itu di atas papan, namun apakah kutipan 
tersebut terpatri di dalam hatimu? Dapatkah rasa laparmu dipuaskan hanya dengan membaca 
nama berbagai jenis makanan? Begitu juga, hanya dengan membaca kutipan yang suci atau 
hanya mendengarkannya maka semuanya itu tidak akan menyucikan pikiranmu. Jalankan dan 
alami hasilnya!  
 

(Divine Discourse, Nov 22, 1975) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 30 Januari 2018 
 

	Engkau mungkin termasuk dalam sebuah bangsa, atau dalam golongan usia tertentu dan jabatan 
tertentu; adalah karakter dan disiplinmu yang paling penting. Tidak ada perbedaan dalam pedoman 
perilaku bagi orang India, Jerman, atau Rusia. Pertama semua dari dirimu adalah manusia dan 
termasuk dalam kasta kemanusiaan, agama kasih, dan Bahasa hati. Ketika engkau menyadari 
kebenaran ini, adalah tidak penting dari negara mana engkau berasal. Ketika engkau berada dalam 
masa muda keemasan, engkau seharusnya melindungi karaktermu seperti hidupmu sendiri. Pada 
masa lalu para pemuda dan pemudi menjunjung tinggi prinsip karakter dan oleh karena itu menjadi 
sangat terkenal. Pohon muda harus dijaga dengan hati-hati, sehingga pohon muda ini dapat tumbuh 
menjadi pohon besar dengan cara yang benar dan melayani manusia. Jika engkau ingin dapat 
diingat, maka jagalah karaktermu. Mulai dari sekarang, jika engkau menjaga karakter baikmu, 
keturunanmu, masyarakat tempat engkau tinggal dan seluruh bangsa pada umumnya akan 
sejahtera. 

 
(Divine Discourse, July 19, 1997) - BABA -  
 
 

Edisi : 185 (29 Januari – 4 Pebruari 2018) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 31  Januari 2018 
 

Orang-orang tidak menyadari bahwa waktu disucikan dengan pelayanan memberikan pahala yang tinggi bagi 
diri mereka sendiri dan juga bagi mereka yang dilayani. Semua tindakan pelayanan tidak dengan sama 
menyucikan atau sama dalam manfaat yang diberikan. Ketika pelayanan dilakukan oleh orang-orang yang haus 
kekuasaan, atau dibawah paksaan atau oleh dorongan meniru, hasilnya lebih banyak kerugian daripada 
kebaikan. Membanggakan diri atau bersaing atau kesombongan adalah niat yang mencemari sadhana 
pelayanan yang suci. Peminat kegiatan spiritual ini harus menghindari ahamkara (egoisme), adambara (pamer), 
dan abhimana (pilih kasih). Sebelum menjalankan sebuah proyek pelayanan maka seseorang harus introspeksi 
dan menilai apakah hati penuh dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kerendahan hati dan welas 
asih; apakah dalam benaknya memiliki kecerdasan dalam memahami dan pengetahuan masalah dan juga 
pemecahannya; apakah tangannya sangat ingin menawarkan sentuhan yang menyembuhkan, dan 
apakah seseorang dengan senang hati meluangkan waktu, energi dan keahlian untuk membantu mereka 
yang sangat memerlukan.  
 

(Divine Discourse, Nov 21, 1986)  - BABA - 
 
 
 

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

 Semangat pengorbanan adalah prasyarat dasar untuk setiap sevak (pekerja seva). Tanpa inspirasi rasa 
pengorbanan, seva yang engkau lakukan akan menjadi kepura-puraan, sebuah ritual kosong. Engkau 
meggunakan syal sevadal di atas pakaianmu, hanya untuk segera melepasnya! Bila engkau melepas 
syal, engkau merasa lega bahwa engkau telah lepas dari kewajiban untuk mencintai dan melayani. 
Dengan berbuat demikian, engkau hanya memainkan peran sementara dalam sebuah drama, 
mengenakan syal dan melepasnya. Internalisasikan semangat pengorbanan di hatimu, dalam dan 
jelas. Tuhan itu Cinta-kasih dan bisa dimenangkan hanya melalui pengembangan dan menjalankan 
Cinta-kasih. Beliau tidak bisa terjebak oleh trik apapun; Beliau menganugerahkan kasih karunia 
hanya jika perintah-Nya diikuti - perintah untuk mencintai semua dan melayani semua. Bila 
engkau melakukan hal ini, engkau melayani dirimu sendiri - dirimu yang paling engkau cintai! 
Selama Berkat Tuhan menyelubungi engkau, maka setelah itu engkau diperkuat melampaui 
semua pengalaman sebelumnya. 
  

(Divine Discourse, Jun 26, 1969) - BABA - 
 
 
 

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

	Kelahiran sebagai manusia adalah yang paling mulia dari semuanya, produk akhir zaman yang tak terhitung 
dari evolusi progresifmu sendiri. Tanyakan kepada dirimu sendiri: Apakah engkau secara sadar berusaha untuk 
memenuhi harapan hadiah berharga yang telah engkau menangkan ini? Mulai sekarang, buatlah setiap hari 
sebagai persembahan Cinta-kasih yang terus-menerus, bagaikan lampu minyak yang menguras dirinya sendiri 
dalam menerangi lingkungan sekitar. Pakailah lencana relawan Tuhan yang tak terlihat setiap saat dan di 
semua tempat. Bungkukkan badan, perbaiki indera, dan akhiri pikiran - itulah proses untuk mencapai status 
'anak-anak keabadian,' yang telah dipesankan dalam Upanishad untukmu. Tuhan adalah perwujudan dari 
kemanisan. Raihlah Beliau dengan mempersembahkan kepada-Nya rasa manis yang Beliau anugerahkan 
kepadamu. Hancurkan tebu di penggilingan pelayanan, rebuslah pada kuali penyesalan, dekolorasi dari 
semua keinginan sensual, dan persembahkan gula cinta kasih kepada-Nya.  

 
(Divine Discourse, Jun 26, 1969) - BABA -  
 
	

	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 3 Pebruari 2018 
 
	Saat ini, aksesori umum di setiap tas wanita dan di saku pria adalah cermin dan sisir. Engkau takut 
bahwa pesonamu terancam saat rambutmu sedikit berantakan, atau saat wajahmu memperlihatkan 
bercak bedak; Jadi, engkau segera mencoba memperbaiki kesan itu. Sementara sangat 
memperhatikan pesona pribadi yang bisa memudar dengan cepat, seberapa jauh engkau seharusnya 
benar-benar peduli tentang debu iri dan benci, dan tambalan kesombongan dan kejahatan yang 
menodai pikiran dan hatimu? Milikilah cermin dan sisir untuk tujuan ini juga! Miliki cermin Bhakti 
(pengabdian) untuk menilai apakah mereka bersih dan cerah. Sisir Jnana atau kebijaksanaan, yang 
didapat dengan diskriminasi meluruskan masalah, menyelesaikan simpul dan memungkinkan engkau 
mengendalikan dan menyalurkan perasaan dan emosimu yang tersebar dengan liar ke segala 
arah. Apapun yang engkau lakukan, di manapun engkau berada, ingatlah bahwa Aku bersamamu 
dan dalam dirimu. Ini akan menyelamatkan engkau dari kesombongan dan kesalahan.  

 
(Divine Discourse, Jun 26, 1969) - BABA -  
 
 

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

 Sebuah rumah harus dipenuhi dengan cinta-kasih, dengan pengorbanan yang melibatkan cinta-
kasih, kegembiraan yang memancarkan cinta-kasih, dan kedamaian yang memberikan cinta-kasih. 
Setiap struktur batu bata dan diplester,  dimana orang tua dan anak-anak menghabiskan kehidupan 
mereka tidak bisa menjadi rumah jika anak tidak merindukannya, dan jika orang tua tidak 
menemukan kedamaian di dalamnya. Rumah adalah kuil dimana keluarga, masing-masing 
anggotanya bergerak, dipelihara dan diberi makan. Ibu adalah imam/pendeta tertinggi dari Rumah 
Tuhan ini. Kerendahan hati adalah dupa yang memenuhi rumah. Rasa hormat adalah lampu yang 
menyala, dengan cinta-kasih sebagai minyak dan keyakinan sebagai sumbunya. Gunakan tahun-
tahun kehidupanmu untuk mendedikasikannya bagi pemujaan seperti itu di rumah tempat 
engkau tinggal. Aku memberkatimu melalui keyakinan dan kekuatanmu, pengabdian dan 
dedikasimu dapat meningkat.  
  
(Divine Discourse, Jun 26, 1969) - 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)	


