
	
	

 

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, 26 Pebruari 2018 
 

	Semuanya adalah anak-anak Tuhan dan sama-sama berhak atas kasih Tuhan. Mengapa kemudian ada 
perbedaan diantara pria dan perempuan? Mengapa tidak ada kesamaan? Ini karena perbedaan dalam 
batin yang dibuat oleh manusia. Jika pikiran tidak suci, perbuatan seseorang pasti tidak murni. Ketika 
pikiran dan kesadaran diliputi dengan egoisme, tingkah laku manusia juga menyimpang. Ketika 
pikiran dan kesadaran diarahkan kepada Tuhan maka perbuatan baik secara otomatis mengikuti. 
Pikiranmu adalah penyebab dari perbuatan baik dan buruk. Oleh karena itu, apapun yang ingin 
dicapai, engkau harus mencoba mencapainya tanpa kegembiraan atau pergolakan. Kebijaksanaan 
atau pengetahuan spiritual (Jnana) dianggap sebagai syarat utama untuk setiap manusia. Namun 
apa yang menjadi benar-benar utama adalah tingkah laku seseorang  - perilaku yang baik. 
Perilakumu menentukan kualitas dan kualitasmu, pada gilirannya, menentukan perilakumu! 
 

(Divine Discourse, Apr 08, 1983) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 27 Pebruari 2018 
 

	Engkau sama sekali tidak berpendidikan jika semua yang engkau capai adalah belajar ribuan buku. 
Tubuh dan pikiran harus diterangi dengan pelita kasih yang muncul dari kesadaran tentang jiwa dan 
ke-Tuhanan yang bersifat mendasar. Karena pendidikan saat sekarang hanya berkaitan dengan tubuh 
dan pikiran namun tidak terkait dengan jiwa, para pemuda negeri ini tercampak kesana kemari dan 
kemanapun oleh hembusan yang sangat keras seperti halnya tumbuhan yang tanpa akar. Kesadaran 
akan Atman akan memberikan kekuatan dan keberanian yang tidak tergoyahkan. Weda mengajarkan 
sarana untuk mengamankan kesadaran ini dan memanfaatkannya untuk menghadapi tantangan 
hidup. Hanya kesadaran Atman yang dapat memberikan pendidikan dengan keberhasilan. Hanya ini 
saja yang dapat memperkuat para pemuda dalam menghadapi masalah keresahan dan 
kegelisahan. Perguruan tinggi harus mengajarkan tidak hanya mata kuliah tertentu saja, namun 
hubungan antara subjek dan objek. Proses yang mana seseorang dapat melewati dualitas dan 
menyadari kesatuan harus dikomunikasikan untuk memberikan pendidikan yang utuh dan 
lengkap. 

(Divine Discourse, Jan 31, 1974) - BABA -  
 
	

Edisi : 189 (26 Pebruari – 4 Maret 2018) 
 



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

	Resi Vyasa menulis delapan belas Purana (naskah suci berdasarkan cerita mitologi), namun apakah 
ada seseorang yang memiliki waktu untuk membaca semuanya itu? Banyak orang mengatakan 
bahwa mereka tidak punya waktu – waktu untuk membaca naskah suci atau mengikuti vrata (tirakat 
spiritual) atau pelayanan karena mereka memiliki pekerjaan di kantor, bisnis atau pendidikan, dan lain 
sebagainya. Banyak dari alasan ini adalah tidak benar. Seseorang pulang dari kantor dan santai di atas 
kursi dengan mengatakan bahwa ia sangat capek. Apakah ia santai duduk di kursi? Tidak, ia menonton 
televisi! Apakah ia tidak capek menonton televisi atau bermain atau ngobrol dengan temannya? 
Berbicara yang sebenarnya jika seseorang ingin memikirkan Tuhan, ada begitu banyak waktu. 
Engkau semuanya memiliki cukup waktu namun engkau menyalahgunakan dan menyia-
nyiakannya. Nilai kemanusiaan yang sejati adalah menggunakan waktu dengan efektif. Semua 
darimu adalah perwujudan dari Tuhan. Jangan menyakiti, menipu atau merugikan orang lain 
dan juga dirimu sendiri. Tidak ada bentuk bhakti yang lebih tinggi daripada mengembangkan 
kualitas yang suci ini. 
 

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

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

	Harus dijelaskan kepada setiap orang yang datang ke Prasanthi Nilayam bahwa keheningan adalah 
anak tangga pertama dalam tangga usaha spiritual dan tanda dari tempat ini! Dari sini, mereka harus 
belajar untuk membuat setiap tempat, dimanapun mereka berada sebagai sebuah Prasanthi Nilayam. 
Berbicara keras mengganggu mereka yang menjalankan namasmarana (mengingat nama Tuhan) atau 
meditasi (dhyana) atau pengulangan nama Tuhan (japam)! Kebisingan menghasilkan kebisingan yang 
lebih kuat. Prasanthi Nilayam adalah sebuah bengkel, dimana pikiran dan hati yang rusak datang 
untuk diperbaiki atau dirombak. Di dalam bengkel akan ada suara bising palu, dentang roda, deru 
mesin, dan suara bising rantai. Dalam bengkel ini, hanya bisikan nama Tuhan yang seharusnya di 
dengar. Dengan suku cadang dan lapisan cat yang baru, maka mobil keluar dari bengkel seperti 
halnya mobil baru dan berjalan dengan mulus, tanpa masalah untuk bermil-mil jauhnya. Setiap 
orang harus merasakan Prasanthi Nilayam sebagai sebuah bengkel bagi manusia, yang merasa 
lelah, bepergian atau akan melakukan perjalanan panjang. 
  

( Divine Discourse, Feb 24, 1965) - BABA - 
 
 
 

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

	Tuhan tidak terpisah darimu. Jangan memiliki kesan bahwa Tuhan hanya ada di tempat suci. Tubuh 
adalah tempat suci dan yang bersemayam di dalam tubuh adalah Tuhan (Deho Devalaya Prokto Jeevo 
Deva Sanathanaha). Jadi engkau tidak perlu untuk mencari Tuhan di tempat lain. Arahkan 
pandanganmu ke dalam diri. Kemudian engkau akan menemukan Tuhan, yang merupakan 
perwujudan dari kebahagiaan. Engkau menjadi semakin tenggelam dalam khayalan karena 
keterikatan yang berlebihan pada tubuh. Lepaskan keterikatan pada tubuh dan kembangkan 
keterikatan pada Tuhan. Kemudian engkau akan menyadari keTuhanan dalam dirimu. Tuhan dan 
manusia tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Keduanya adalah seperti gambar dan bayangan. 
Tuhan ada dalam setiap orang. Tempat suci yaitu tubuh ini dapat bergerak karena ada Tuhan di 
dalamnya. Naskah suci mengungkapkan - Satyam Jnanam Anantam Brahma (Tuhan adalah 
kebenaran, kebijaksanaan, dan tidak terbatas). Engkau harus menapaki sepanjang jalan 
kebenaran dan kebijaksanaan serta mengalami prinsip ke-Tuhanan (Brahman). 
 

(Divine Discourse, Nov 19, 2000) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 3 Maret 2018 
 
	Aku ingin mengatakan kepadamu sesuatu tentang sikap yang harus engkau tingkatkan saat engkau 
menjadi relawan. Aku sendiri telah memilihmu untuk peran ini dan itu adalah hal yang istimewa dan 
jarang di dapat. Ada begitu banyak diantara ribuan orang yang memohon dengan sepenuh hati 
mereka agar diberikan kesempatan ini; namun hanya engkau yang telah dipilih. Aku harus 
mengatakan kepadamu bahwa menjadi relawan bukanlah dorongan sesaat; ini tidak dapat dilakukan 
dengan baik tanpa disiplin yang mendalam, latihan yang berkesinambungan dan kerendahan hati. 
Engkau harus mengembangkan prema (kasih) bagi semuanya. Jangan berpikir bahwa seorang 
relawan adalah seseorang yang hebat, lebih berbhakti daripada yang lainnya; jangan memandang 
rendah yang lainnya sebagai gangguan dan rintangan. Ketika engkau memperlakukan siapapun 
dengan kasar, engkau sedang memperlakukan-Ku dengan kasar. Ketika engkau menghina 
siapapun juga, engkau sedang menghina Aku. Jika engkau memiliki kasih kepada-Ku, maka miliki 
kasih untuk semuanya, karena Sai ada dalam setiap orang. 

 
(Divine Discourse, Feb 24, 1965) - BABA -  
 

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

 Pikiran telah menjadi berubah-ubah karena kita memberinya makan dengan kecendrungan duniawi. 
Bagaimana kita dapat menenangkannya? Berikan pikiran pekerjaan yang membuatnya tetap sibuk, 
kemudian pikiran tidak akan mengganggu kita! Adalah merupakan sifat alami dari monyet untuk terus 
memanjat naik dan turun, jadi mereka yang menangkap monyet, membawa monyet dari rumah ke 
rumah dan membuatnya memanjat sebuah tiang naik dan turun; cara ini membuat monyet sibuk dan 
juga belajar untuk mendapatkan sedekah untuk diri mereka sendiri. Pikiran kita juga seekor monyet 
liar, bukan? Dan monyet harus dilibatkan dalam kerja yang mengasyikkan untuk menjauhkannya dari 
kegelisahan! Jadi, pertama dan terpenting, duduk dengan tenang dan berikan pikiran yang 
seperti monyet tugas sebagai penjaga. Pikiran yang seperti monyet ini dipercayakan, akan 
memperhatikan jalannya nafas masuk - ‘So’ dan nafas keluar - ‘ham’ dan hal ini akan tetap 
menyibukkannya. Setelah lima menit latihan ini, pikiranmu akan tenang. 
  
(Divine Discourse, May 25, 1979) - 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)	


