
	
	

 

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 Maret 2018 
 

	Kurangi keinginanmu seminimal mungkin! Keinginan bodoh untuk selalu mengikuti dan mendapatkan 
mode terbaru, telah membuatmu mengumpulkan kebiasaan yang tidak berguna dan barang yang tidak 
diperlukan. Periksa kamar, meja, lemarimu, dan sebagainya serta temukan berapa banyak benda yang 
tidak berguna dan berlebihan yang telah engkau kumpulkan. Engkau telah mendapatkannya setelah 
engkau melihat seseorang memilikinya dan engkau merasa bahwa kecuali engkau juga memiliki benda 
tersebut, engkau akan kelihatan sepele dalam pergaulan. Engkau sepenuhnya dapat menjadi senang 
dengan peralatan yang jauh lebih sedikit daripada yang engkau pikirkan. Sekali sebuah barang 
bersamamu untuk beberapa waktu, engkau merasa sangat memerlukan dan engkau tidak tahu 
bagaimana hidup tanpa barang itu. Sama halnya dengan ulat sutra, engkau menenun sebuah 
kepompong untuk dirimu sendiri, karena khayalan! Jangan izinkan kebiasaan yang mahal untuk 
tumbuh; kebiasaan itu mahal dari nilai keuangan dan juga dari sudut pandang spiritual. Perhatikan 
yang engkau sukai dan yang engkau tidak sukai dengan pandangan waspada dan lepaskan apapun 
yang mengancam untuk membebani jalan spiritualmu. 

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

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

	Pelayanan yang dilakukan oleh seseorang memastikan sebuah masa depan yang cerah ketika pelayanan 
itu dilakukan tanpa adanya ego dan penuh rasa syukur dengan menganggap bahwa pelayanan itu adalah 
sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Apapun yang engkau lakukan bagi yang lainnya, lakukan 
dengan perasaan bahwa engkau sedang melakukan untuk dirimu sendiri. Sebenarnya bahwa pelayanan 
yang engkau lakukan memberikan lebih banyak kebaikan bagimu! Sebagai contoh sederhana: seorang 
teman disambut dengan hangat, dibawa ke dalam ruang tamu dan disuguhkan dengan secangkir kopi. 
Perbuatan baik ini terpatri dalam hati orang itu dan ia akan mengingat sambutan hangat yang diterima 
dan akan membalasnya. Jika engkau merawat teman yang diopname saat tidak ada orang yang 
merawatnya, apakah temanmu itu tidak akan membalas bantuan itu saat engkau memerlukannya? Jadi, 
ingatlah bahwa pelayanan yang engkau berikan pada yang lain adalah berbalik yang akan 
menolongmu pada saat engkau membutuhkannya di masa yang akan datang. Sama halnya, jika 
engkau memperluas pandangan ini dan menganggap bahwa perbuatan buruk yang dilakukan 
pada orang lain sebenarnya adalah perbuatan yang dilakukan untuk diri sendiri, maka engkau tidak 
akan pernah melakukan perbuatan buruk! 

(Divine Discourse, May 27, 1973) - BABA -  
 

Edisi : 190 (5 - 11 Maret 2018) 
 



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

	Sebagai pelayan (sevak) yang berdedikasi, apakah si penerima manfaat mengucapkan terima kasih 
atau mencelamu, dengan senang hati lakukan tugas yang diberikan kepadamu. Karena, engkau 
melayani dirimu sendiri dan bukan mereka, ingatlah! Karangan bunga atau makian pedas, terimalah 
keduanya dengan ketenangan yang sama. Hanya mereka yang menganggap diri mereka dengan 
tubuh jasmani yang bersuka ria dan merasakan rasa sakit! Ingatlah, engkau adalah Dehi (yang 
bersemayam dalam diri), dan bukan deha (tubuh) – ini akan memberikanmu kekuatan untuk melayani 
dengan baik. Saat melakukan Seva jangan berdebat bahwa tugas ini adalah milikmu dan tugas itu 
bukan; jangan bersikukuh pada batasan. Dukung dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya 
dalam kerjasama penuh suka cita. Bertindaklah sebagai satsanga (pergaulan luhur) yang ideal, 
masukkan energi dan semangat pada semuanya. Selain itu, jangan membawa beban yang lebih besar 
daripada yang diberikan kepadamu dan jangan mengganggu apa yang orang lain lakukan, atau 
memberikan kritik pada yang lain. Kedengkian, iri hati, atau kompetisi harus tidak memiliki 
tempat di dalam hatimu. Jangan terburu-buru menemukan kesalahan jika itu tidak ada. Itu 
adalah semangat yang salah arah. Malahan, sebarkan kedamaian dan suka cita! 
 

(Divine Discourse, Feb 24, 1965)  - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 8 Maret 2018 
	Orang-orang yang memeriksa kualitas emas, menarik sebuah garis dengan emas di atas sebuah batu 
dan menilai kualitas emas itu dari goresannya. Tes atau ujian akan mengungkapkan kualitas dari 
keyakinanmu apakah engkau menjalankannya dengan tulus perintah yang ditetapkan oleh Tuhan. 
Kepercayaan dan perbuatanmu harus merupakan ungkapan dari keyakinan. Keduanya itu harus 
memiliki kesucian sebagai intinya dan harus penuh dengan kasih yang menarik rahmat Tuhan 
padamu. Perbuatan (karma) yang seperti itu adalah apa yang dianjurkan melalui karma kanda dalam 
naskah suci Weda. Ini adalah akar kemajuan dari manusia, nafas hidup dari keberadaan manusia yang 
bahagia, hanya makanan ini yang dapat menghilangkan rasa lapar dari manusia dan air yang 
menopang hidup yang dapat menyembuhkan rasa haus mereka. Maka dari itu kewajiban pertama 
dan selanjutnya adalah melibatkan diri dalam kegiatan yang diajarkan atau disetujui dalam Weda. 
Ada tiga jenis kegiatan yang mencapai Tuhan dan mendapatkan rahmat-Nya: (1) Perbuatan yang 
tidak didorong oleh keinginan pribadi (2) Perbuatan yang muncul dari kasih yang tidak 
menentingkan diri sendiri dan (3) doa yang muncul dari kemurnian hati. 
  

(Sathya Sai Vahini, Chap 19) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 9 Maret 2018 
 

	Suatu saat seorang guru suci memiliki seekor kucing di pertapaannya. Kapanpun ia melaksanakan 
sebuah homa (persembahan kepada Tuhan melalui api suci), kucing itu mengganggu jalannya homa 
dan memberikan banyak masalah kepadanya. Jadi guru suci itu menangkap kucing itu dan 
menyimpannya di bawah keranjang saat pelaksanaan homa. Putra guru suci ini yang menyaksikan 
kegiatan ini selama bertahun-tahun berpikir bahwa menangkap kucing dan menyimpannya di bawah 
keranjang adalah sangat vital dari bagian ritual. Jadi, dia berusaha dengan keras untuk mencari kucing 
setiap homa dan merasa senang ketika ia bisa menangkap satu kucing dan menaruhnya di bawah 
keranjang di ruang yang sama. Itu adalah contoh pengulangan yang bersifat mekanis yang tanpa 
arti. Usaha spiritual seharusnya tidak menjadi sebuah pengulangan yang bersifat mekanis dari 
sebuah aturan atau pelaksanaan formalitas yang kering! Ingatlah, usaha spiritualmu harus dapat 
menarik rahmat Tuhan pada dirimu. Latihan spiritualmu harus dibarengi dengan doa yang 
tulus dari dalam hati!  
 

(Divine Discourse, Jan 14, 1967) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 10 Maret 2018 
 
	Kata shastra digunakan untuk menyatakan naskah suci mengandung makna, ‘dimana perintah, 
aturan dan arahan diberikan dengan kewenangan’. Shastra tidak perlu memiliki perintah seperti, 
“Sebelum makan, masaklah makanan dengan baik; sebelum menabur benih, persiapkan lahan 
dengan dibajak.” Siapa yang memerintahkan anak sapi yang baru lahir untuk mencari makan pada 
ambing induk sapi? Kelahiran terjadi seiring dengan rejeki bagi mereka yang lahir. Sebenarnya, rejeki 
sudah dipersiapkan terlebih dahulu, dan kelahiran seorang individual yang akan ditopang terjadi 
selanjutnya. Rejeki dan standar hidup seseorang tergantung dari kebaikan dan kesalahan yang 
terkumpul dari kehidupan sebelumnya sambil berjuang untuk kedua hal ini. Namun tuntunan yang 
benar-benar berguna bagi kemajuan manusia adalah melampaui pemahaman dan kecerdasan 
manusia. Mereka yang terpelajar seharusnya menyadari bahwa tindakan yang direkomendasikan 
dalam naskah suci adalah untuk meningkatkan kepentingan yang terbaik dari orang-orang disini 
dan mengarah pada kedamaian dan harmoni di dunia akhirat. 

 
(Sathya Sai Vahini, Ch 19) - BABA -  
 

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

Kaisar dari Cholas berusaha untuk mengunjungi tempat suci Srirangam Gopuram, yang beliau banyak 
dengar tentang tempat suci ini. Beliau mempersiapkan keretanya dan dalam enam bulan berikutnya 
mencoba untuk melakukan perjalanan ini berkali-kali. Namun pada setiap kesempatan seorang 
pertapa dengan jubah oranye dengan sebuah japa mala di lehernya dan lingkaran cahaya di 
kepalanya mencegat keretanya. Ketika kaisar turun untuk memberikan hormat, kaisar mengajak 
pertapa itu dalam sebuah percakapan yang menarik sehingga kaisar lupa akan perjalanan dan 
tujuannya. Pada suatu hari, ketika kaisar meratapi kegagalannya untuk dapat menyaksikan keagungan 
dari tempat suci Srirangam, Tuhan yang bersemayam di sana muncul di hadapannya dan berkata, 
"Mengapa engkau meratap seperti itu? Aku adalah pertapa yang sering menemuimu saat engkau 
bergegas untuk pergi ke Srirangam; kenali Aku dalam semuanya, itu adalah perjalanan suci yang 
sejati menuju Srirangam." Anggap semua yang engkau temui sebagai Tuhan di Srirangam, 
sebagai junjunganmu. Perlihatkan kasih yang tidak ternoda kepada semua yang engkau temui. 
  
( Divine Discourse, Jan 14, 1967) - 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)	


