
	
	

 

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, 12 Pebruari 2018 
 

	Tidak ada makhluk hidup, kecuali manusia yang telah diberkati dengan kecerdasan dan kemampuan 
membedakan, meningkat pada tingkat ini dalam upaya untuk memungkinkan untuk 
menggambarkan Atma (Tuhan dalam diri). Ini adalah alasan mengapa manusia dinyatakan sebagai 
puncak dari ciptaan dan mengapa naskah suci (sastra) menyatakan bahwa kesempatan untuk lahir 
sebagai manusia adalah sebuah keberuntungan yang baik dan sangat jarang di dapat. Manusia 
memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mencari penyebab dari penciptaan; selain itu juga memiliki 
dorongan dan kapasitas dalam diri mereka. Banyak orang hebat telah mengarahkan kecerdasan 
mereka dalam mengungkap Tuhan yang ada dimana-mana (Atma) dan berhasil dalam 
menggambarkan prinsip ke-Tuhan-an. Bagaimanapun juga, diantara jutaan manusia di alam 
semesta ini, hanya beberapa saja yang telah mampu menggambarkan Atma yang universal atau 
jati diri yang sejati di dalam semuanya. Tujuan dan makna dari proses hidup adalah mencapai 
Tuhan yang tertinggi (Atma).  
 

(Sathya Sai Vahini, Chap 1, “The Supreme Reality) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 13 Pebruari 2018 
 

	Sifat alami manusia adalah campuran dari karakteristik untuk maju dan mundur. Seseorang harus 
mengingat hal ini dan mendorong kualitas yang pertama dan mengesampingkan kualitas yang 
kedua. Kehendak untuk melepaskan, berbagi dan menyerahkan adalah kebajikan yang berharga. 
Keingintahuan, keinginan untuk tahu adalah kualitas yang lainnya yang harus digunakan untuk 
mengetahui kenyataan sejati yang kelihatan banyak dan sementara. Pengetahuan ini hanya dapat 
diraih ketika kesadaran disucikan dengan rahmat Tuhan. Hari suci seperti halnya Shivaratri ditandai 
hanya untuk memberi kesan pada pikiran bahwa kewajibanmu untuk menentukan 'puasa' pada 
inderamu dan 'tetap terjaga' pada kecerdasanmu, dan menjauh dari dorongan dan kecenderungan 
yang mencemari. Bahkan pikiran bahwa engkau belum mendapatkan manfaat dari puja atau japam 
(doa dan perenungan) seharusnya tidak mencemari keyakinanmu. Untuk memperteguh latihan 
spiritual adalah kewajibanmu, dorongan hati yang paling dalam, dan aktifitas sejatimu. 
Tinggalkan sisanya pada kehendak Tuhan. Hal ini harus menjadi ketetapan hatimu di hari suci 
Shivaratri. 

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

Edisi : 187 (12 - 18 Pebruari 2018) 
 



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

	Mengembangkan keyakinan pada prinsip Atma dan mencintainya dengan sungguh-sungguh - ini 
adalah pemujaan atau ibadah yang sebenarnya.  Atma adalah satu-satunya yang dicintai untuk 
seluruh umat manusia. Rasakan bahwa mencintai Atma adalah lebih menyenangkan daripada 
mencintai objek lainnya di bumi ataupun di akhirat - itu adalah pemujaan sejati yang seseorang dapat 
persembahkan kepada Tuhan. Ini adalah apa yang diajarkan dalam Weda. Weda tidak mengajarkan 
penerimaan pada kumpulan aturan serta batasan yang sangat sulit; Weda tidak menahan seseorang 
dalam penjara dimana seseorang ditutup oleh jeruji dari sebab dan akibat. Weda mengajarkan kita 
bahwa ada Beliau yang berkuasa dibalik semua aturan dan batasan itu; Beliau yang merupakan inti 
dari setiap objek, setiap unit dari energi, dan setiap partikel atau atom; dan hanya Beliau yang 
mengatur dan menjalankan kelima unsur yang ada — akasa, udara, api, air, tanah. Weda 
mengatakan untuk mencintai dan memuja-Nya. Ini adalah filosofi yang agung dari kasih yang 
dijabarkan dalam Weda. 
 

(Sathya Sai Vahini, Chap 1, “The Supreme Reality)  - BABA - 
 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 15 Pebruari 2018 
 

	Engkau mungkin ragu apakah sebuah kata kecil seperti Rama, Sai, atau Krishna dapat 
menyebrangkanmu dari lautan yang tidak bertepi dari kehidupan duniawi.  Manusia menyebrangi 
lautan yang luas hanya dengan rakit yang kecil; mereka dapat berjalan melewati hutan yang gelap 
dengan sebuah lampu kecil di tangan mereka. Nama Pranava (Om) yang mana bahkan lebih kecil 
memiliki potensi yang sangat besar. Rakit yang diperlukan tidak perlu sebesar lautan. Pengulang-
ulangan nama Tuhan adalah seperti kegiatan membor untuk mendapatkan air bawah tanah; adalah 
seperti hantaman dari pahatan untuk memperlihatkan wujud Tuhan yang tersembunyi di dalam 
pualam. Hancurkan bungkusan yang menutupi dan Tuhan akan muncul; belah pilar seperti saat 
Prahlada meminta ayahnya yaitu Hiranyakasipu untuk melakukannya, dan Tuhan yang selalu ada 
akan mewujudkan diri-Nya sendiri. Setiap ibu mengajarkan putrinya untuk mengaduk dan 
mengambilkan mentega yang tersembunyi dalam susu. Sama halnya dalam bidang spiritual, 
belajar dari para yogi yang mendapatkan dan mempersembahkan mentega yang segar 
(navaneetam) kepada Krishna dengan melantunkan nama-Nya.  
  

( Divine Discourse, Jan 13, 1965) - BABA - 
 
 

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

	Hilangkan semua perasaan negatif. Kembangkan lebih banyak dan banyak lagi pikiran positif. Dalam 
perjalanan beberapa orang mungkin akan mengritikmu, itu adalah kesempatan melakukan 
perubahan bagi dirimu! Berpikirlah seperti ini, “Orang tua saya memberikan saya satu nama, teman-
teman saya memberikan nama yang lain dan yang lainnya memanggil saya dengan nama panggilan 
yang lain! Tubuh ini memiliki banyak nama, itu saja!” akankah kamu menjadi buruk jika seseorang 
menyebutmu buruk? Tidak! Jika mereka menyebutmu buruk, cobalah untuk menjadi bebas dari sifat-
sifat buruk itu, jika sifat-sifat itu ada di dalam dirimu. Jika seseorang menunjukkan kesalahanmu, 
cobalah untuk membebaskan dirimu dari kesalahan itu jika kesalahan itu ada pada dirimu – itu saja!” 
Tangani kritikan dengan penuh rahmat. Perwujudan kasih! Di zaman kali ini, ketika keiginan tidak 
terpenuhi, orang-orang mulai menyalahkan bahkan Tuhan! Jangan membenci siapapun juga dan 
jangan menyalahkan siapapun; sebanyak mungkin, kasihi semuanya dan jika tidak 
memungkinkan, setidaknya jangan membenci siapapun juga. Bhagavan menginginkan 
semuanya untuk mengembangkan semangat kesatuan dan persatuan. 
 

( Divine Discourse, Nov 23, 2000) - BABA -  



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 17 Pebruari 2018 
 
	Ada banyak, mungkin ada puluhan sampai ratusan juta yang menyebut diri mereka sebagai bhakta 
Sai. Bahkan jika satu orang bhakta Sai menjalankan pengorbanan dan kebenaran, maka seluruh dunia 
akan menjadi tempat yang lebih baik. Kebenaran dan semangat berkorban adalah dua prinsip yang 
diperlukan untuk merubah dunia. Kebenaran menyucikan hati dan kualitas pengorbanan menuntun 
kita pada ketidakterikatan pada dunia. Melalui kedua hal ini, seseorang dapat mengalami makna dari 
pernyataan, Antar bahischa tat sarvam vyapya Narayana stitaha – Tuhan meresapi semua tempat baik 
di dalam mapun di luar. Dengan tidak adanya pengetahuan yang sejati ini orang-orang menuruti 
kesenangan duniawi dan sementara mulai dari sejak lahir sampai meninggal. Bagaimana kemudian 
mereka dapat menyucikan diri mereka sendiri dan mencapai kebebasan? Setiap individu harus 
mencintai Tuhan untuk menyucikan hidup mereka. Engkau diberkati dengan sebuah tubuh hanya 
untuk menjalankan kebajikan. Jangan menjalani hidup yang tidak bermakna atau bermalas-
malasan. 

 
(Divine Discourse, Mar 08, 1997) - BABA -  
 

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

 Engkau mungkin memliki sayuran terbaik, engkau mungkin adalah tukang masak terbaik, namun jika 
kuali masak yang engkau persiapkan untuk memasak sup sayuran tidak dilapisi dengan timah maka 
masakan yang engkau masak akan sangat beracun! Jadi ‘lapisi’ hatimu dengan satya, dharma, shanti 
dan prema (kebenaran, kebajikan, kedamaian dan kasih Tuhan), maka dengan demikian layak menjadi 
wadah untuk mengulang-ulang nama suci Tuhan, dan untuk meditasi, tirakat agama, perziarahan, 
ibadah ritual dan bentuk yang lain yang engkau persiapkan di dalamnya.  Merupakan sebuah tugas 
yang berat untuk merubah kecenderungan dan karakter seseorang. Engkau mungkin mempelajari 
semua buku-buku praktik spiritual, semua naskah suci, dan bahkan mungkin memberikan ceramah 
berjam-jam tentang hal itu, namun engkau akan tergelincir pada kesalahan saat godaan 
menghadapimu. Hati mungkin kelihatan seperti sebuah daratan yang kering dan bebas dari 
berbagai jenis tanaman yang tidak baik, namun saat hujan pertama turun, maka benih dan akar 
yang ada di bawah tanah merubah sampah menjadi hamparan hijau. Itu adalah mengapa nilai-
nilai kemanusiaan sangat mendasar. 
  
(Divine Discourse, Jan 13, 1965) - 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)	


