
	
	

 

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, 5 Pebruari 2018 
 

Satu disiplin yang setiap orang darimu harus diperhatikan adalah pengendalian indera; jika engkau 
memberikan indera itu bebas tanpa kendali maka indera itu akan menjerumuskanmu ke dalam 
malapetaka. Pendidikan harus memberikan kuasa pada bakatmu yang mana sebagai sarana bagimu 
untuk mendapatkan pengetahuan. Mata, telinga, dan lidah adalah kuda-kuda liar. Pelajari seni 
meditasi (dhyana) dimana indera dapat dikendalikan dan akan diarahkan ke dalam diri, mengarah 
pada menguasai perasaan dan emosi. Engkau harus belajar juga bagaimana untuk menghindari 
kebencian, kesombongan, ketamakan, kemarahan, kecemasan, dan hambatan yang lainnya yang 
menghalangi dalam jalan mendapatkan kedamaian di dalam diri. Adalah tidak cukup jika keuangan 
dalam rumah seimbang; engkau harus belajar memiliki pandangan hidup yang seimbang, yang 
mana tidak terpengaruh dengan kemenangan dan masalah, keuntungan atau kerugian, 
kemenangan atau kekalahan. Keseimbangan ini hanya bisa didapat dengan kepercayaan dan 
keyakinan pada Tuhan yang bersemayam di dalam diri.  
 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 6 Pebruari 2018 
 

Shri Dakshinamurthy sedang berjalan sendirian sepanjang bibir pantai yang luas, tenggelam dalam 
meditasi yang mendalam. Beliau melihat sebuah ranting kering di atas gelombang di kejauhan yang 
dihempas dari satu gelombang ke gelombang yang lainnya, dari puncak gelombang sampai pada 
dasar gelombang, dari dasar gelombang sampai puncak gelombang, sampai ranting kering itu 
terdampar di pasir di pesisir pantai. Beliau menjadi tercengang dengan egoisme dari lautan yang tidak 
memberikan perlindungan pada ranting kecil sekalipun. Merasakan reaksi dari Shri Dakshinamurty, 
lautan menyatakan dalam kata-kata yang Beliau dapat pahami, "aku bukanlah egois atau juga bukan 
marah; ini hanya kewajiban untuk menjaga diri sendiri. Lautan tidak akan mengizinkan sedikitpun 
noda mengotori keagunganku. Jika aku mengijinkan ranting ini mengotori kebesaranku, ini akan 
menjadi langkah awal kehancuranku." Kemudian Shri Dakshinamurthy tersenyum memuji 
kewaspadaan dari lautan yang luas ini. Beliau membayangkan kejadian tersebut sebagai pelajaran 
yang besar dalam usaha spiritual. Sekecil apapun ranting keinginan, jika jatuh pada pikiran maka 
harus dengan segera diangkat keluar dari air yang murni dan dibuang. Itu adalah pelajaran yang 
harus dipelajari. 

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

Edisi : 186 (5 - 11 Pebruari 2018) 
 



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

Kasih adalah vital. Kasih adalah Tuhan. Untuk membuat sebuah tindakan layak untuk dipersembahkan 
kepada Tuhan dan cukup suci untuk mendapatkan rahmat-Nya, maka tindakan itu harus perwujudan 
dari kasih. Lindungi kasih dari diracuni oleh kejahatan. Berusaha untuk meningkatkan kasih yang 
bebas dari kebencian dan semua jenis prasangka. Akar dari semua agama, intisari dari semua naskah 
suci, pertemuan dari semua jalan, dan inspirasi dari semua individu adalah prinsip dari kasih (Prema). 
Kasih adalah pondasi yang paling kokoh dari misi hidup manusia. Kasih adalah pelita yang 
memastikan kedamaian dunia dan kesejahteraan dunia. Isi setiap perkataan dan setiap perbuatanmu 
dengan kasih. Perkataan yang keluar dari lidahmu seharusnya tidak menusuk seperti halnya pisau, 
dan juga tidak melukai seperti halnya anak panah, serta tidak menghantam seperti palu. 
Perkataan harusnya sebuah dasar dari nektar yang manis, nasihat yang menghibur dari 
kebijaksanaan Weda, dan sebuah jalan bunga yang lembut; perkataan harus memberikan 
kedamaian dan suka cita. 
 

(Divine Discourse, July 29, 1969)  - BABA - 
 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 8 Pebruari 2018 
 

 Lebih cemerlang daripada matahari, lebih putih dan lebih murni daripada salju, lebih halus daripada 
ruang kosong di angkasa, Tuhan yang tertinggi (Paramatma) bersemayam di dalam semuanya, 
meresapi seluruh kosmos, bersinar dalam setiap atom. Engkau ada di dalam Brahman itu (Tuhan), dan 
Brahman itu ada di dalam dirimu. Engkau adalah Brahman itu, dan Brahman itu adalah dirimu. Apa 
kebenaran yang lebih tinggi lagi yang dapat Aku sampaikan kepadamu? Langkah pertama yang Aku 
minta padamu untuk dilakukan adalah mengembangkan kesadaran ke-Tuhan-an di dalam dirimu. 
Tahap selanjutnya adalah kesadaran akan kebenaran bahwa Tuhan yang bersemayam dalam diri 
seseorang adalah sama bersemayam dalam diri semuanya. Engkau harus menyadari bahwa selubung 
rintangan yang muncul untuk memisahkan Tuhan dari yang lainnya adalah lahir dari khayalan dan 
setiap usaha harus dilakukan untuk menghilangkan khayalan ini. Baru setelah itu dapat 
memungkinkan untuk mengalami kesatuan dalam semua makhluk yang dinyatakan dalam Sruti 
atau Weda: Aham eva idam Sarvam – aku sejatinya adalah semua dari hal ini (Tuhan). 
  

( Divine Discourse, Feb 16, 1988) - BABA - 
 
 
 

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

Apakah gunanya mempelajari Upanishad dan Gita jika tidak ada perubahan dalam pikiran serta cara 
hidup kita? Engkau harus memeriksa kemana latihan spiritual akan membawamu. Pastinya harus ada 
keinginan untuk berubah dan melangkah maju untuk level kesadaran yang lebih tinggi. Sejatinya, 
semua adalah perwujudan dari Sat-chit-ananda (kebenaran – kesadaran - kebahagiaan)! ‘keakuanmu’ 
yang sejati terdapat dalam semua keadaan yaitu keadaan sadar, mimpi, dan tidur lelap. Namun dalam 
keadaan mimpi dan tidur lelap engkau tidak sadar akan tubuhmu. Perwujudan yang ada dalam ketiga 
keadaan tidak mengalami perubahan. Engkau harus mencoba untuk memahami sifat alami dari ‘aku’ 
ini. Engkau mungkin menganggap hal ini adalah benar-benar sulit, namun jika engkau memiliki 
dedikasi dan ketekunan maka hal ini akan cukup mudah. Tidak ada apapun di dunia yang lebih 
mudah daripada jalan spiritual. Namun ketika tidak ada kesungguhan maka hal ini akan kelihatan 
sulit. Oleh karena itu Gita: Shraddhavan labhate Jnanam (peminta spiritual yang tekun mencapai 
kebijaksanaan yang tertinggi). 
 

(Divine Discourse, Feb 16, 1988) - BABA -  



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 10 Pebruari 2018 
 
Kebanyakan orang hari ini kurang dalam kasih dan juga dalam kebahagiaan. Ketika mereka membentuk 
kelompok-kelompok yang saling bertikai dan bersekongkol untuk saling menghancurkan satu dengan 
yang lainnya, lantas bagaimana bisa suka cita dan kedamaian ada di dalam diri mereka? Mitos yang ada 
zaman dahulu menyebutkan terjadinya perang antara para Dewa dan para iblis serta diantara manusia 
dan raksasa (setan). Namun sejarah sekarang mencatat bahwa perang terjadi diantara raksasa (setan) yang 
menyebut diri mereka ‘manusia’. Mengapa?  Karena, kasih diarahkan pada tujuan akhir yaitu 
mementingkan diri sendiri. Pengorbanan dan amal dilakukan untuk kepentingan kesombongan diri. 
Orang-orang melakukan pelayanan sosial hanya untuk mengiklankan diri mereka sendiri. Bagaimana isi 
manis yang terkandung di dalamnya dapat dinikmati jika botolnya ditutup rapat dengan penutup botol 
yaitu rasa pamer diri dan membesarkan diri? Lepaskan kedua tutup botol ini dengan sekrup tanpa 
mementingkan diri sendiri. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri menyatakan secara tidak langsung 
pemahaman, dan hasilnya adalah simpati serta welas asih. Semuanya ini akan memberikan Ananda 
(kebahagiaan Tuhan). Untuk mengalami kebahagiaan, kedamaian, dan suka cita maka engkau harus 
mengizinkan nilai kemanusiaan berupa kasih dan pengorbanan muncul dari dalam diri dan 
menyucikan hidupmu. 

 
(Divine Discourse, 29-Feb-1984) - BABA -  
 

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

Adalah baik untuk mencintai dan memuja Tuhan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan hasil yang 
bernilai di bumi dan di akhirat, namun karena tidak ada yang lebih bernilai daripada Tuhan, Weda 
menasihati kita untuk mencintai Tuhan dengan tanpa sedikitpun keinginan dalam pikiran kita. Kasih 
adalah untuk kepentingan kasih itu sendiri; cintai Tuhan, karena apapun yang Tuhan dapat berikan tiada 
lain adalah diri-Nya sendiri; hanya cintai Tuhan, tanpa adanya keinginan atau tuntutan. Sekali Draupadi 
menanyakan Dharmaraja saat masa pembuangan, “Tuanku! Engkau tidak diragukan lagi adalah yang 
terbaik diantara mereka yang mengikuti dharma dengan mantap; bagaimana malapetaka yang begitu 
mengerikan terjadi padamu?” Draupadi diliputi dengan penderitaan. Dharmaja menjawab, “Lihatlah 
gugusan gunung Himalaya. Betapa megahnya, agung, indah dan luhur! Ini adalah fenomena yang indah 
sekali yang saya suka tanpa batas. Gugusan gunung ini tidak akan memberikan saya apapun, namun sifat 
saya yang menyukai keindahan dan kemegahan. Perwujudan dari keindahan ini adalah Tuhan. Saya tidak 
akan memohon bantuan apapun dari-Nya. Tuhan adalah satu-satunya perwujudan yang layak dicintai. 
Inilah alasan mengapa saya mencintai-Nya. Saya tidak akan mengharapkan bantuan dari-Nya. Saya 
tidak akan berdoa untuk anugerah apapun. Biarkan Tuhan untuk menjaga saya ditempat dimana 
Tuhan inginkan untuk menjagaku. Hadiah tertinggi bagi kasihku adalah kasih-Nya, Draupadi!”  
  
( Sathya Sai Vahini, Chap 1, “The Supreme Reality) - 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)	


