
	
	

 

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 Maret 2018 
 

Dahulu kala, ada seseorang yang memiliki tiga orang teman. Secara tidak sengaja, ia didakwa karena 
melakukan beberapa kejahatan dan sebuah surat tuntutan baginya telah dikeluarkan oleh pengadilan. Dia 
mendekati satu temannya dan meminta temannya itu untuk memberikan kesaksian bahwa ia tidak 
bersalah. Temannya berkata, "Saya tidak akan keluar dari rumah; saya hanya dapat membantumu dari 
dalam rumah." Temannya yang kedua berkata, "Saya hanya dapat membantu sampai pada teras 
pengadilan. Saya tidak akan memasuki tempat kesaksian." Temannya yang ketiga berkata, "Ayo, saya akan 
berbicara untukmu dimanapun engkau menginginkannya." Teman yang pertama adalah 'kekayaan dan 
kepemilikan’ yang mana hanya dapat menjadi saksi dari dalam rumah. Teman kedua adalah 'kerabat dan 
anggota keluarga’, yang datang sejauh pemakaman namun tidak akan menemani seseorang sampai 
pada tempat pengadilan. Teman ketiga adalah nama baik yang didapat seseorang dari sifat baik dan 
pelayanan seseorang. Hal ini bertahan bahkan setelah kematian dan penguburan; hal ini tetap berdiri 
sebagai saksi selama berabad-abad, dan mengumumkan kepolosan dan kebesaran seseorang. Hal 
ini juga memutuskan sifat kelahiran selanjutnya. 

( Divine Discourse, May 24, 1973) - BABA -  
 

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

Ketika Adi Shankara sedang tinggal di Varanasi (kota Benares) di tepi sungai Gangga dengan murid-
muridnya, ia menemui seorang cendekiawan yang tenggelam dalam aturan tata bahasa yang rumit. 
Ketika ditanyakan mengapa dia mengikuti pembelajaran yang intensif ini, ia menjawab bahwa akan 
lebih mudah baginya mendapatkan beberapa keping perak. "Jika saya menjadi seorang pandit, saya 
dapat mengunjungi beberapa rumah zamindars (tuan tanah) yang kaya, dan berharap mendapatkan 
sedekah dan pemberian dari mereka untuk memelihara keluarga besar saya," ia berkata. Shankara 
kemudian menasehatinya dengan baik dan memberikannya rasa kepercayaan diri serta keberanian. 
Kembali ke pertapaannya, Shankara menulis sebuah sloka untuk menyimpulkan nasihat yang ia 
berikan kepada cendekiawan yang malang itu dengan: Bhaja Govindam, bhaja Govindam, bhaja 
Govindam, moodha mate. Samprapte sannihithe kale, nahi nahi rakshati dukrun karane (Muliakan 
Tuhan, Muliakan Tuhan, Muliakan Tuhan, oh engkau pikiran yang dungu! Ketika kematian 
mendekatimu, aturan dari tata Bahasa tidak dapat menyelamatkanmu). Kajian dan inspirasi yang 
muncul dari sloka ini akan meningkatkan kemampuan membedakan dan ketidakterikatan, dan 
dengan demikian mempersiapkan pikiran untuk pandangan yang tertinggi. 

( Divine Discourse, May 21, 1973) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 14 Maret 2018 
 

	Saat berada di dunia yang sementara ini engkau memiliki kebutuhan yang begitu besar pada 
seseorang yang engkau dapat ajak untuk menyampaikan perasaanmu, membagi penemuanmu, 
kesedihan dan saat-saat bahagia dan menderita. Seseorang yang dapat berada di sampingmu saat 
menapaki jalan yang sulit menuju kebenaran dan kedamaian, yang mendorong dan menguatkanmu 
menuju pada tujuan. Teman yang bisa memberikan nasehat yang benar, penghiburan dan 
menenangkan adalah hadiah yang berharga yang jarang dapat ditemukan hari ini. Persahabatan 
harus mengikat dua hati dan memberikan pengaruh keduanya secara menguntungkan, apapun yang 
mungkin dapat terjadi baik itu– kehilangan atau keuntungan, rasa sakit atau kesenangan. Masing-
masing harus saling memperbaiki, karena masing-masing mengetahui bahwa mereka datang dari 
simpati dan kasih. Masing-masing harus tetap waspada agar yang lain tidak jatuh dari yang ideal, 
menumbuhkan kebiasaan yang merusak atau menyembunyikan pikiran dan rencana yang jahat. 
Masing-masing saling menjaga kehormatan. Masing-masing saling mempercayai dan 
menempatkan kepercayaan pada penjagaan kasih yang lain. Hanya mereka yang layak 
mendapatkan nama ‘teman’ yang menolong dalam mengangkat hidup, membersihkan pola 
pikir, mengangkat emosi dan menguatkan ketetapan hati. 
 

(Divine Discourse, May 24, 1973)  - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 15 Maret 2018 
	Kualifikasi penting untuk seva (pelayanan) adalah sebuah hati yang suci yang tidak terjangkiti dengan 
kesombongan, ketamakan, iri hati, atau kompetisi. Bersamaan dengan ini, kita memerlukan keyakinan 
pada Tuhan sebagai sumber dari kekuatan, kebajikan, dan keadilan. Seva adalah persembahan yang 
engkau persembahkan kepada Tuhan di dalam hati setiap orang. Jangan bertanya pada yang lain dari 
negara mana engkau berasal atau dari kasta dan keyakinan mana engkau berasal. Lihatlah wujud 
Tuhan yang engkau puja dalam diri ‘orang lain itu’; sebagai sebuah fakta, mereka yang engkau layani 
sama sekali bukanlah ‘orang lain’ – mereka adalah wujud Tuhan sama halnya dengan dirimu. Engkau 
tidak menolong ‘satu individu’; engkau sedang memuja Aku dalam diri mereka. Tuhan ada di 
hadapanmu dalam wujud itu; jadi, dimana ada ruang untuk ego dalam dirimu untuk 
mengangkatkan kepalanya? Kewajiban adalah Tuhan; kerja adalah ibadah. Bahkan pekerjaan 
yang paling kecil sekalipun adalah bunga yang ditempatkan di kaki Tuhan. Dekati setiap orang 
yang engkau layani dengan hati yang diliputi dengan harta kasih sayang! 
  

(Divine Discourse, Mar 4,1970) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 16 Maret 2018 
 

	Kebudayaan Bharatiya adalah sangat mendasar bagi kemajuan manusia. Ini akan mengangkat umat 
manusia dengan meningkatkan persaudaraan, menegakkan kebajikan, dan memenuhi setiap pikiran, 
perkataan, dan tindakan dengan rasa hormat dan kerendahan hati. Kebudayaan ini akan berdiri tidak 
tergoyahkan sepanjang sungai Gangga mengalir; tidak ada usaha yang berhasil untuk menekan atau 
menghancurkannya. Sejarah dan tradisi Bharat adalah suci, murni, menyucikan, menyembuhkan, dan 
berharga seperti halnya sungai Gangga. Sumber dari keduanya ini adalah dingin, menenangkan, dan 
salju yang tidak ternoda! Ketika pria dan wanita muda tidak dilatih untuk menjalani kehidupan yang 
baik dan saleh, mengajarkan mereka berbagai keahlian dan cara, hanya membuat mereka 
berbahaya bagi diri mereka dan yang lainnya. Kebiasaan berdoa akan menanamkan keberanian 
dan kepercayaan; hal ini akan memberikan pelajar dengan sebuah sumber energi yang sangat 
luas. Setiap usaha harus dibuat untuk memperkenalkan pelajar pada pengalaman yang indah 
dari meditasi dan Yoga, atau untuk menikmati suka cita dalam penyelidikan jati diri! 
 

( Divine Discourse, May 13, 1970) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 17 Maret 2018 
 
	Ada beberapa orang yang bangun dari tempat tidur dengan pikiran yang terganggu dan gelisah. 
Jangan lakukan hal itu! Bangkitlah dari tidurmu dengan pikiran yang penuh kedamaian. Pikirkan 
tentang Tuhan. Jika orang tua saling mengeritik satu dengan yang lainnya segera setelah mereka 
bangun dari tempat tidur, pastinya anak-anak juga akan mulai bertengkar satu dengan yang lainnya! 
Anak-anak selalu mencoba untuk berusaha menyamai atau melebihi orang tua mereka dan oleh 
karena itu, orang tua harus memberikan teladan mereka. Engkau seharusnya mengajarkan anak-anak 
dengan praktik dan tidak hanya dengan kata-kata. Dalam keadaan apapun, jangan memberikan ruang 
bagi kemarahan atau kebencian. Jangan pernah membenci siapapun juga. Kebencian dalam dirimu 
akan kembali padamu sebagai sebuah pantulan dan membuatmu menderita. Engkau mungkin harus 
menghadapi beberapa kesulitan dan penderitaan, namun lupakan. Jadilah tenang dan sabar. 
Anggaplah setiap orang sebagai perwujudan dari keillahian. Salam atau ejekan darimu, kepada 
siapapun itu diberikan akan mencapai Tuhan. Berikan rasa hormat kepada setiap orang. Bagilah 
kasihmu dengan semuanya. 

 
(Divine Discourse, Apr 2, 2003) - BABA -  
 

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

 Beberapa orang tetap memutar japa mala di tangannya namun pikiran mereka berkeliaran di pasar. 
Dapatkah kita menyebut ini sebagai japa (pelantunan)? Saat meditasi, keduanya baik tubuh dan 
pikiranmu harus mantap! Tubuh dibuat dari lima unsur maka ditakdirkan untuk menderita. Engkau 
seharusnya tidak terpengaruh dengan hal ini. Ini adalah sadhana sejati (latihan spiritual). Semua 
sadhana yang lain akan menjadi sia-sia belaka jika engkau tidak melepaskan kemelekatan pada tubuh. 
Hari ini ditandai sebagai awal dari tahun yang suci. Tidak hanya dalam tahun ini saja, namun 
sepanjang hidupmu, engkau seharusnya meningkatkan pikiran-pikiran yang suci. Perwujudan kasih, 
kembangkan lebih banyak lagi dan lagi kasih di dalam dirimu. Alamilah kasih itu dan bagi dengan 
yang lainnya. Engkau tidak hanya makhluk hidup. Engkau adalah percikan dari Tuhan. Jalani 
hidupmu dengan cara seperti itu. Ini adalah pesan yang paling penting untuk tahun baru ini! 
Ketika engkau memahami dan menginternalisasi bahwa asalmu adalah dari Tuhan maka pikiran, 
perkataan, dan perbuatanmu akan menjadi suci! 
  
(Divine Discourse, Apr 2, 2003) - 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)	


