
	
	

 

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, 19 Pebruari 2018 
 

	Berdoa kepada Tuhan dan tarik dari-Nya magnet rahmat-Nya dan persembahkan kepada dunia 
kekuatan energi listrik-Nya. Ini adalah energi yang mana setiap orang dapat bergerak untuk kebaikan 
semuanya.  Energi ini sungguh hebat sekali karena energi ini adalah Tuhan. Ini ada di dalam dirimu. 
Sayang sekali dimana manusia tidak menyadari akan hal ini dan merasakan diri mereka tidak berdaya! 
Semua energi dan semua kebahagiaan ada di dalam diri kita. Adalah karena kebodohan dimana 
manusia melakukan semua jenis latihan yang tidak perlu dan tidak berguna. Miliki keyakinan yang 
penuh dalam kekuatan spiritualmu (Atma-shakti). Junjung tinggi kebenaran akan keyakinanmu dan 
tanpa mengeritik yang lainnya. Bukalah hatimu dan tutup mulutmu. Hari ini manusia sedang 
melakukan sebaliknya. Berlatih untuk keheningan sebanyak mungkin. Seseorang yang berbicara 
terlalu banyak akan bekerja sedikit. Seseorang yang bekerja akan sedikit berbicara. Apapun yang 
engkau lakukan, miliki nama Tuhan di bibirmu dan keyakinan pada Tuhan di dalam hatimu. 
Dengan demikian kerja akan dirubah menjadi ibadah.  
 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 20 Pebruari 2018 
 

	Orang yang melihat seharusnya tidak mengikat dirinya pada yang dilihatnya. Itulah cara untuk bebas. 
Kontak indera dengan objek akan membangkitkan keinginan dan keterikatan, hal ini menuntun pada 
usaha dan juga kegembiraan atau rasa putus asa. Lalu, akan ada rasa takut kehilangan atau kesedihan 
akan kegagalan, dan rangkaian reaksi semakin panjang. Dengan banyak pintu dan jendela tetap 
terbuka pada semua angin yang berhembus, bagaimana dapat nyala api pelita di dalam dapat 
bertahan? Pelita itu adalah pikiran, yang mana harus menyala dengan teguh tanpa terpengaruh oleh 
tuntutan ganda dari dunia luar. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan adalah satu cara untuk menutup 
jendela dan pintu, karena kemudian dalam Saranagati (berserah sepenuhnya pada Tuhan), engkau 
kehilangan ego dan engkau tidak diliputi oleh suka cita atau duka cita. Berserah diri sepenuhnya 
memungkinkan engkau untuk menarik rahmat Tuhan untuk menghadapi semua  saat-saat 
genting dalam hidupmu dan ini akan membuatmu menjadi gagah berani dan persiapan yang 
lebih baik untuk menghadapi pertempuran dalam kehidupan. 

(Divine Discourse, Jan 13, 1965) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 21 Pebruari 2018 
 

	Orang-orang mendapatkan begitu banyak kekayaan dan berbagai jenis gelar, namun dimana cacatnya? 
Banyak yang berpikir bahwa kekayaan itu menyebabkan semua hal yang jahat, dan gelarnya adalah 
merugikan. Tidak, keduanya itu adalah tidak ada cacatnya. Air adalah murni dan nikmat, namun ketika 
disimpan dalam botol berwarna merah, maka air akan kelihatan merah dan ketika disimpan dalam botol 
berwarna ungu, maka air juga kelihatan ungu. Darimana warna itu muncul? Individu adalah botol; 
keburukan atau kebaikan adalah pantulan dari sifat-sifat seseorang. Jika seseorang memiliki sifat rajasik 
atau penuh gairah, maka kekayaan dan pendidikan itu menjadi tidak ada gunanya. Jika seseorang memiliki 
sifat satwik atau mulia, maka tindakan dan pendidikannya akan menjadi mulia juga. Maka dari itu hati 
harus murni dan suci. Dalam konteks ini dikatakan dengan: Chitta suddhi leni Shiva pooja yetiki? – apa 
gunanya memuja Dewa Shiva tanpa adanya kesucian di dalam hati? Atma sudhdhi leni 
acharamadiyela? – apa gunanya ritual tanpa adanya kesucian dalam diri seseorang? Patra sudhdhi 
leni pakamela? – Bagaimana seseorang bisa memasak makanan yang suci dan enak tanpa adanya 
kebersihan dari alat masaknya? 
 

(Divine Discourse, Apr 04, 1992)  - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 22 Pebruari 2018 
 

 Aku mendesak pada lima point disiplin yang akan merubah rumah dan desamu menjadi Prasanthi 
Nilayam. ‘Hening’ adalah langkah pertama yang membuat langkah lain menjadi lebih mudah; point ini 
meningkatkan pengendalian diri dan mengurangi kesempatan untuk marah, benci, sombong, tamak, dan 
bangga. Disamping itu, engkau hanya dapat mendengar langkah kaki Tuhan hanya ketika keheningan 
terbentuk dalam pikiran. ‘Kebersihan’ adalah pintu masuk pada ke-Tuhanan. Kebersihan di luar dan di 
dalam adalah mendasar untuk menempatkan Tuhan di dalam hatimu. ‘Pelayanan’ memperluas 
pandanganmu, memperlebar kesadaran, dan memperdalam welas asih. Semuanya adalah gelombang di 
lautan yang sama. Pelayanan mengajarkanmu untuk mantap dalam pengetahuan ini. ‘Kasih’ – Jangan 
menghitung atau menimbang reaksi, hasil atau hadiah. Kasih memanggil; kasih menjawab. Kasih adalah 
Tuhan, hiduplah dalam kasih. ‘Tanpa kebencian’ kepada semuanya – Tidak ada makhluk yang mesti 
dipandang rendah sebagai lebih rendah, tidak penting atau dapat dibuang. Setiap orang darimu 
dibagikan peranmu dalam drama yang dirancang oleh Yang Maha Kuasa. Jangan merendahkan, 
menghina atau menyakiti makhluk apapun; karena Beliau bersemayam di dalam setiap makhluk dan 
penghinaanmu akan menjadi sebuah pelanggaran terhadap yang dianggap keramat. 
  

(Divine Discourse, Jul 19, 1970) - BABA - 
 
 

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

Hampir dalam setiap aktifitas didorong oleh kepentingan diri. Perhatian untuk kepentingan diri adalah 
bertentangan dengan nilai ke-Tuhanan yang ada dalam diri seseorang. Tanpa menyadari nilai ke-Tuhanan 
ini, bagaimana seseorang dapat mencapai kedamaian di dalam diri dan di dunia luar? Tidak ada kualitas 
yang lebih besar daripada kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yang mengungkapkan nilainya 
dalam bentuk pelayanan kepada yang lain. Pahamilah hubungan diantara karma dan karma yoga dengan 
baik. Perbuatan yang biasa (karma) dilakukan dengan keterikatan atau keinginan yang menyebabkan 
perbudakan. Namun perbuatan yang tanpa mementingkan diri sendiri menjadi karmayoga. Hidup kita 
seharusnya menjadi satu pertalian dengan Tuhan (yoga) daripada sebuah roga (penyakit). Hari ini 
kebanyakan perbuatan kita menghasilkan roga karena kita tertarik pada kesenangan indera. Bebas 
dari penyakit ini dapat diraih dengan menapaki jalan spiritual. Jalan spiritual tidak hanya melulu pada 
menyanyikan bhajan atau melantunkan doa. Semuanya ini adalah perbuatan yang baik. Hanya 
perbuatan yang dilakukan sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan dapat disebut sebagai 
spiritual. 
 
( Divine Discourse, Apr 06, 1983) - BABA -  



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 24 Pebruari 2018 
 
	Engkau mendapatkan keagungan dengan memuja wujud Tuhan yang ada di dalam tempat suci. 
Berapa banyak lagi keagungan yang seharusnya engkau dapatkan dengan memuja Tuhan yang sama 
yang bersemayam dalam hati setiap manusia yang ada di sekitarmu! Dan tidak hanya dalam wujud 
manusia; Tuhan juga ada dalam setiap unggas, pohon, batu kerikil, dan pada debu! Ingat, rahmat 
Tuhan tidak bisa didapatkan hanya dengan mengulang-ulang kemuliaan-Nya! Mengulang-ulang 
nama suci Tuhan yang engkau pilih, dengan lingkaran dari artinya yang jelas dalam pikiranmu dan 
meresap dalam perbuatan dan perasaanmu. Orang Amerika yang melantunkan kidung suci bhajan 
memberikan perhatian pada nada dan ketukannya; mereka juga belajar arti dari setiap lagu dan 
melantunkannya dari hati mereka, menghormati nilai yang terkandung di dalamnya dengan bha-va 
(perasaan), ra-ga (nada) dan tha-la (irama) - Bha-ra-tha – semuanya itu yang memberikan mereka 
nama Bharatiya! Budaya ‘Bharat’ dibangun di atas rati (keterikatan) kepada Bhagawan; jadi, 
siapapun, terlepas dari ras mereka, yang terikat pada Tuhan adalah seorang Bharatiya! 

 
(Divine Discourse, Jul 19, 1970) - BABA -  
 

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

Lihatlah dengan sebuah pikiran yang sama pada keberuntungan dan kesialan, kesenangan dan 
penderitaan, serta kehilangan dan keuntungan. Semuanya ini adalah produk dari alam seperti panas 
dan dingin, musim panas dan musim dingin. Mereka memiliki tujuan untuk melayani. Sama halnya 
dengan pasang surut dalam kehidupan memiliki hikmah untuk mengajarkan kita. Sejatinya, tanpa 
kemalangan dalam hidup, kita tidak akan mampu untuk mengalami ke-Tuhanan. Tanpa kegelapan, 
kita tidak bisa menghargai cahaya. Tanpa mengalami kesulitan, kita tidak akan mampu menikmati 
keuntungan. Karena kurangnya kedamaian dalam pikiran yang mendorong kita untuk mencari makna 
untuk menyadari kedamaian yang abadi. Naskah suci (Upanishads) telah menyatakan bahwa 
hanya dengan melalui tanpa keterikatan dapat mencapai keabadian. Engkau harus belajar untuk 
mempraktikkan tanpa keterikatan yang sesungguhnya dalam kehidupanmu sehari-hari 
sehingga engkau dapat menemukan rahasia kedamaian dan kebahagian yang kekal. 
  
(Divine Discourse, Apr 06, 1983) - 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)	


