
	
	

 

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 Maret 2018 
 

Ketika engkau melantunkan bhajan, pertahankan ritme dengan tepat melalui tepuk tangan. Tepuk tangan 
harus dilakukan sesuai dengan bhajan. Dan bhajan seharusnya dikidungkan dengan nada yang benar dan 
sepenuh hati. Tiga suku kata dalam nama Bha-ra-ta adalah singkatan dari bhava (perasaan), raga (irama), 
dan tala (ketukan). Hal ini berarti Bhartiya yang sejati adalah mereka yang melantunkan kemuliaan Tuhan 
dengan bhava, raga, dan tala. Engkau seharusnya menjadikan satu kedua tangan melalui tepuk tangan. 
Lima jari dari satu tangan melambangkan karmendriya (indera perbuatan) sedangkan lima jari tangan 
yang lainnya melambangkan jnanendriya (indera persepsi). Ketika engkau melantunkan kemuliaan 
Tuhan, disana harus ada keharmonisan diantara kedua indera ini. Biarkan setiap perbuatan dilakukan 
untuk menyenangkan Tuhan. Engkau dapat menyebut-Nya dengan Rama, Krishna, atau Govinda, 
namun Tuhan adalah satu. Kembangkan perasaan kesatuan dan capailah pandangan diri yang 
sejati (Atma). 

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

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

	Sebuah salinan naskah suci Bhagavad Geeta mungkin tersedia dengan harga murah sekali; sebuah 
novel anak-anak mungkin dengan harga lebih mahal sedikit. Yang mana yang lebih berharga? Yang 
mana dapat merubah logam dasar menjadi emas? Ingatlah, Seva (pelayanan) adalah lebih bermanfaat 
daripada japa, dhyana, yajna, dan yaga (pengulangan nama Tuhan, meditasi, pengorbanan, dan ritual) 
yang biasanya direkomendasikan untuk peminat spiritual. Pelayanan memiliki dua tujuan yaitu: 
memadamkan ego, dan mencapai ananda (kebahagiaan). Ketika seseorang dekat denganmu 
tenggelam dalam penderitaan, dapatkah engkau merasa senang? Tidak. Ketika seorang bayi 
menangis dengan sangat menyedihkan, air mata menetes karena simpati. Mengapa? Ada sebuah 
ikatan yang tidak terlihat diantara dua. Hanya manusia yang memiliki kualitas empati ini; manusia 
sendiri dapat bahagia ketika yang lainnya juga bahagia, dan merasa menderita saat yang lainnya 
menderita. Itulah sebabnya mengapa manusia adalah teladan yang sempurna dari semua 
ciptaan. Hanya manusia yang mampu untuk seva; itu adalah kemuliaanmu yang khusus dan 
keahlian yang unik. Manfaatkan sepenuhnya kelahiran sebagai manusia yang sangat berharga 
ini!  

(Divine Discourse, Mar 4, 1970) - BABA -  
 

Edisi : 192 (19 - 25 Maret 2018) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 21 Maret 2018 
 

	Para pelajar! Engkau adalah perwujudan dari Tuhan! Ada dua aspek dari Vidya atau Pendidikan yang 
harus engkau kuasai: Vijnana – memahami dunia di sekitar kita, atau ilmu pengetahuan, dan juga 
Prajnana – pelajaran yang lebih tinggi, seni dalam mengendalikan perasaan batin dan banyak lapisan 
kesadaran. Penolong dan penerima bantuan dalam bidang Pendidikan harus mendengarkan hal ini: 
Setiap murid memiliki sebuah jam tangan. Dan, engkau melihat jam tangan setidaknya seratus kali 
dalam sehari. Belajarlah dari jam tangan tentang hikmah yang besar ini. Saat engkau melihat jam 
tangan, ingat lima huruf yang menyusun kata ‘WATCH’ (jam tangan); setiap bagian huruf 
memberikanmu sebuah pelajaran hidup yang sangat baik: Huruf ‘W’ mengatakan kepadamu, "Jaga 
dan perhatikan perkataanmu (Words)"; huruf ‘A’ mengingatkanmu untuk menjaga perbuatanmu 
(Action)"; huruf ‘T’ menandakan untuk menjaga pikiranmu (Thoughts)”; ‘C’ memberitahukanmu 
untuk menjaga karaktermu (Character)”; dan huruf ‘H’ menyatakan untuk menjaga hatimu 
(Heart).” Ketika engkau melihat jam tanganmu, renungkan pelajaran ini yang diberikan oleh jam 
tangan! 
 

(Divine Discourse, May 13, 1970)  - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 22 Maret 2018 
	Menyadari kualitas ke-Tuhanan yang merupakan pembawaan sejak lahir dalam diri seseorang dan 
aturan dalam hidup sehari-hari yang sesuai dengan kebenaran itu adalah bintang penuntun bagi 
mereka yang terjebak dalam arus dan pasang surut perselisihan dan perjuangan! Tanpa adanya 
Atmajnana (kesadaran akan sifat sejatimu bahwa engkau hanyalah gelombang di lautan Tuhan) maka 
hidup menjadi lelucon tanpa arti, ejekan, permainan orang bodoh. Dengan memperoleh kesadaran 
itu yang membuat hidup sungguh-sungguh, manis, dan berhasil. Ketika engkau mencoba untuk 
mempersiapkan sebuah makanan, engkau mungkin telah memiliki semua bahan yang engkau 
butuhkan: beras, lentil, jeruk nipis, rempah-rempah, sayuran, dsb. Namun kecuali jika engkau memiliki 
api dalam tungku maka engkau tidak akan bisa mendapatkan makanan yang bisa dimakan. Begitu 
juga dalam hidup, Atmajnana adalah api yang membuat dunia material dan kegiatan serta 
pengalaman eksternal, dapat dinikmati dan lezat, mudah dicerna, memberikan kesehatan, dan 
sukacita. Kegembiraan itu disebut Anandam; yang mana bersifat menggembirakan pikiran, 
mencerahkan, dan membangun! 
  

(Divine Discourse, Mar 16, 1966) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 23 Maret 2018 
 

Para menteri dari Ravana hanya berbicara hal yang menyenangkan baginya; mereka takut sehingga 
mereka adalah penasihat yang berbahaya. Saudara Ravana yaitu Vibheesahana satu-satunya yang 
memberikannya obat yang mujarab yang dapat menyembuhkannya; namun karena obat itu tidak 
bersifat menyenangkan (priya), Ravana menolaknya dan akhirnya jatuh dalam kehancuran. Ini adalah 
pesan yang Aku bawa – pesan yang akan memberikan kekuatan, kedamaian, harapan, dan 
pemenuhan. Pesan ini pastinya adalah bersifat menguntungkan (hitha), walaupun ini mungkin tidak 
menyenangkan (priya). Seorang pasien minum obat dan mengatur dirinya dalam aturan yang 
bermanfaat; seseorang tidak bisa hanya meminta obat-obatan yang manis dan aturan yang 
menyenangkan baginya. Dokter mengetahui yang terbaik dan harus diikuti untuk kepentingan 
pemulihan kesehatan. Weda dan naskah suci adalah tempat penyimpanan yang terbesar dari 
hitha, karena naskah suci itu didapat melalui tapa brata dan kerja keras dari para guru suci yang 
hanya tertarik pada kesejahteraan umat manusia dan kebebasan dari manusia. 
 

(Divine Discourse, Mar 16, 1966) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 24 Maret 2018 
 
	Jika dalam setiap keluarga dimana kebajikan dalam Ramayana diwujudkan maka alam semesta akan 
gemilang dengan suka cita dan kedamaian! Semua darimu mengetahui, Dasaratha memerintah 
Ayodhya dan memiliki empat orang putra: Rama, Lakshmana, Bharata, dan Shatrughna. Jika ada satu 
kota disebut dengan Ayodhya, dan ada seorang yang memerintah dengan nama Dasharatha dan 
memiliki seorang putra yaitu Rama, mengapa kita harus merayakan kelahiran Rama pada saat 
sekarang? Masuklah lebih sedikit ke dalam cerita dan engkau akan menyadari bahwa Dasharatha 
bukanlah penguasa di kerajaan yang jauh disana! Ayodhya berarti sebuah kota yang tidak terkalahkan 
dengan benteng yang kokoh dan musuh tidak dapat memasukinya. Ayodhya melambangkan Atma, 
hati dimana Tuhan bersemayam, yang mana melampaui godaan, musuh halus dari nafsu dan 
emosi, dorongan dan insting. Siapakah Dasharatha? Seseorang yang sepenuhnya mengendalikan 
ratha (keretanya) – sepuluh indera yaitu tubuh dengan lima indera perbuatan dan lima indera 
pengetahuan! 

 
(Divine Discourse, Apr 4, 1971) - BABA -  
 

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

 Perwujudan kasih! Kisah Rama bukanlah cerita yang lampau. Kisah ini adalah kekal dan selalu baru. 
Kisah ini penuh dengan kesucian. Ketika engkau memusatkan pikiran pada Rama secara terus 
menerus, engkau akan mendapatkan suka cita dan kebahagiaan yang sungguh besar! Ramayana 
mengajarkan prinsip-prinsip dari kebajikan (dharma) dan jalan kewajiban kepada setiap individu. 
Ramayana memberikan ideal kepada orang tua dan  saudara di dalam setiap keluarga dan kepada 
umat manusia! Adalah untuk memahami dan mengerti prinsip dari Ramayana maka kita merayakan 
perayaan Rama Navami hari ini. Adalah tidak cukup jika perayaan dilakukan hanya dibatasi pada 
makan puding manis dan makanan yang enak. Semoga engkau mengisi hatimu dengan ideal yang 
suci dari Ramayana! Patuhi perintah dari Sri Rama. Rasa sakit dan kesenangan, penderitaan dan 
kebahagiaan mengikuti satu dengan yang lainnya. Seseorang seharusnya memperlakukan 
semuanya itu dengan ketenangan hati. Semoga engkau melepaskan kebencian dan semua 
perbedaan. Semoga engkau hidup dalam kedamaian dan keharmonisan! 
  
(Divine Discourse, Apr 11, 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)	


