
	
	

 

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 Maret 2018 
 

Setiap orang harus lewat melalui kesulitan hidup. Ini adalah sifat dari pravritti (jalan keluar). Ada aspek 
yang lain dalam hidup yaitu - nivritti (jalan ke dalam). Seorang anak pergi ke ibunya dan berkata, "Ibu, saya 
lapar." Ibu yang mengikuti jalan keluar akan berkata, "Nak, ayo pergilah makan makanan itu. Rasa laparmu 
akan dipuaskan." Ini adalah pravritti dharma. Namun Ibu yang menapaki jalan kedalam tidak hanya 
berkata seperti itu. Ibu itu akan menanyakan tentang apa jenis makanan yang akan dinikmatinya, kapan 
dan bagaimana makannya juga. Ibu yang mengikuti jalan nivritti akan menyarankan makan makanan yang 
akan memberikanmu kesehatan yang baik. Seseorang mungkin memiliki keinginan, namun keinginan itu 
harus dibatasi. Keinginan harus berdasarkan pada kebenaran dan kebajikan. Jangan makan apapun yang 
engkau dapatkan. Jangan berbicara apapun yang muncul dalam pikiranmu. Berbicaralah hanya 
setelah melakukan penyelidikan dengan tepat. Ramayana mengajarkan aspek hidup pravritti dan 
nivritti dengan sebuah cara yang indah. Tidak ada moralitas yang lebih tinggi daripada apa yang 
digambarkan dalam Ramayana. Ramayana seharusnya menjadi bagian dari parayana (pemujaan) 
kita. 

(Divine Discourse, Apr 11, 2003) - BABA -  
 

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

Di zaman sekarang, setiap orang suka mengeluh bahwa mereka telah kehilangan kedamaian, 
keamanan, dan kebahagiaan. Ada suara gemuruh di segala penjuru. Namun apakah ada seseorang 
yang mencari untuk mengungkapkan mengapa tragedi ini bisa terjadi? Alasannya adalah, ‘Tidak 
adanya koordinasi diantara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan.’ Kemunafikan merajalela 
di rumah, desa, kantor, dan gedung perwakilan rakyat. Beberapa yang memutar japa mala 
mengulang-ulang nama suci Tuhan di bibir mereka juga terlibat dalam pengejaran sesuatu yang tidak 
bermoral. Dengan Bhagavad Gita di tangan mereka, mereka membicarakan skandal dan rencana 
jahat. Dengan japa mala di tangan mereka, mereka mengomel pada pelayan dan kehilangan kendali 
pada hal yang remeh. Tidak ada tirakat atau semangat disiplin! Seorang bhakta sejati yang 
bersikap tulus harus senantiasa waspada dan mempraktikkan disiplin untuk selalu berada dalam 
kehadiran Tuhan. Tuhan, yang sekarang masih tertidur dalam kesadaranmu, harus diketahui dan 
dibuat bangkit kembali sehingga setiap perbuatanmu akan memantulkan kemuliaan Tuhan.  

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

Edisi : 193 (26 Maret – 1 April 2018) 
 



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

	Mulailah dengan pelajaran pertama ini yaitu dari spiritual yang mendasar. Jangan hanya menyatakan 
dengan bangga bahwa engkau telah menguasai Bhagavad Gita, telah membaca Bhagavad Gita 
sebanyak seratus kali, dan belajar dengan hafal semua sloka dengan semua penjelasannya yang 
ditulis sejauh ini.  Diantara semua jutaan orang yang telah diajarkan Bhagavad Gita, hanya Arjuna saja 
memiliki Vishwarupa Darshana, pandangan bahwa alam semesta ini hanyalah sebuah manifestasi 
sebagian dari kemualiaan Tuhan yang tidak terukur; mengapa para pandit yang hebat tidak memiliki 
pengalaman seperti itu? Kesadaran akan kenyataan itu hanya dapat muncul pada peminat spiritual 
yang layak mendapatkannya. Arjuna telah mencapai tahapan tertinggi dari berserah diri ketika 
penyampain Gita dimulai, dalam prosesnya, Arjuna memiliki konsentrasi atau ekagrata yang tidak 
terkalahkan. Tidak mengherankan bahwa Arjuna diberkati. Kecuali engkau memiliki derajat rasa 
berserah diri yang sama, kerinduan yang sama dan konsentrasi yang sama, bagaimana engkau 
dapat mengharapkan hasil yang Arjuna telah capai? 
 

(Divine Discourse, Mar 16, 1966)  - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 29 Maret 2018 
	Jesus menanamkan keyakinan yang mantap pada orang-orang yang hidup di masa hidupnya. Satu 
dari para nelayan yang diberi nama oleh Jesus yaitu Peter. Peter mengembangkan kasih dan 
keyakinan yang sangat kuat kepada Jesus. Mulai dari saat itu, semua nelayan secara teratur biasanya 
mencurahkan perasaan mereka terkait pelayaran memancing dan setelah mereka kembali di sore hari 
maka Jesus biasanya menguraikan secara terperinci terkait spiritual kepada mereka. Ketika ayah Peter 
meninggal dunia, ibunya diliputi dengan penderitaan, namun Jesus menenangkannya dengan 
mengatakan, “Kematian adalah sebuah pakaian dari kehidupan. Mengapa engkau meneteskan air 
mata kesedihan? Kematian adalah seperti seseorang sedang mengganti baju. Maka dari itu 
berhentilah untuk meratapi hal ini. Tubuh jasmani ini datang dan pergi, jadi jangan menyia-nyiakan 
pikiranmu untuk hal-hal yang sementara ini. Beliau yang bersemayam di dalam tubuh ini (dehi) 
adalah Tuhan yang sesungguhnya! Siapapun dengan tubuh jasmani tidak bisa melarikan diri 
perubahan hidup. Tanpa kesulitan maka tidak ada siapapun yang dapat hidup. Kematian 
mengikuti kelahiran dan dengan kepastian yang sama penderitaan mengikuti kebahagiaan!”  
  

(Divine Discourse, Dec 25, 2002) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 30 Maret 2018 
 

	Gubernur yang baik hati tidak menginginkan Jesus diberikan dengan hukuman mati. Dia meratapi 
bahwa seseorang yang sungguh mulia dan agung sedang disalib untuk sesuatu yang bukan 
kesalahan-Nya. Dia berkata kepada Jesus, “Engkau adalah orang yang mulia. Mereka yang keras hati 
seperti batu ini sedang mencoba membunuh-Mu tanpa adanya alasan apapun.” Jesus menjawab, 
“Aku senang bahwa setidaknya engkau mengerti kebaikan-Ku!” Akhirnya sebelum disalib, bunda 
Jesus yaitu Mary, datang mendekati-Nya dan mulai menangis. Jesus menenangkannya dengan 
berkata, “Mengapa engkau menangis, ibu? Tubuh jasmani adalah seperti gelembung air. Biarkan 
mereka melakukan apapun yang mereka ingin lakukan dengan tubuh ini. Jangan berpikir bahwa 
mereka sedang mencoba membunuh-Ku. Aku tidak memiliki kematian!” Mary kemudian bertanya, 
“Apakah Engkau bukan anakku?” Jesus menjawab, “Tentu saja! Aku terkait denganmu secara fisik 
sebagai seorang anak - namun, ‘Aku adalah Aku’. Kalian semuanya adalah seperti anak-anak bagi-
Ku. Semuanya darimu adalah perwujudan ilahi.” Jadi, Jesus mencapai tingkat tertinggi dari 
spiritual, telah mengalami semua cobaan. Jesus bukanlah hanya wujud manusia. Jesus 
sesungguhnya adalah perwujudan diri yang sejati. 
 

(Divine Discourse, Dec 26, 2007) - BABA -  



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 31 Maret 2018 
 
	Jesus mengalami beberapa cobaan dan penderitaan selama hidup-Nya. Beliau menjadi juru selamat 
dan Messiah bagi yang miskin dan sedih, membantu mereka dalam berbagai cara. Sekali saat sedang 
melintasi gurun pasir, seorang wanita miskin mendekati Jesus serta meminta makanan. Jesus 
memberikan wanita miskin itu roti dan berkata, “Ambillah ini ". Ketika seseorang bertanya darimana 
roti itu didapatkan, Jesus menjawab bahwa itu adalah sudah kehendak Tuhan. Tidak ada yang lebih 
hebat daripada kehendak Tuhan. Segala sesuatu adalah kehendak Tuhan. Kewajiban yang paling 
utama dari manusia adalah untuk menyadari kehendak Tuhan dan menyerahkan dirinya pada 
kehendak Tuhan itu. Orang-orang saat sekarang sedang buta karena kehilangan kedua mata 
keyakinan mereka. Keyakinan adalah dasar dari semua ciptaan. Oleh karena itu, kembangkan 
keyakinan. Dimana ada keyakinan dan kasih, segala sesuatu yang lainnya akan ditambahkan pada 
orang itu. Banyak orang memiliki keyakinan, namun kurang dalam kasih. Keyakinan tanpa kasih 
adalah tidak ada gunanya. Kasih dan keyakinan harus bersama-sama seperti kutub magnet yang 
saling tarik menarik. 

 
(Divine Discourse, Dec 26, 2007) - BABA -  
 

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

 Jesus Kristus memberikan teladan beberapa sifat yang luhur. Beliau memberikan perlindungan 
kepada beberapa orang yang miskin dan melarat dengan hati welas asih. Jesus mendapatkan nama 
baik dengan mengorbankan tubuh-Nya di kayu salib. Engkau juga harus siap untuk pengorbanan 
yang besar seperti itu. Engkau harus menyucikan hatimu dengan kasih yang tidak mementingkan diri 
sendiri. Menjalani hidup yang penuh kasih dan pengorbanan! Jangan pernah terlibat dalam mencaci-
maki yang lain karena Atma yang sama meresapi dalam setiap makhluk hidup. Jika engkau 
memperlakukan kasar yang lain, itu sama besarnya engkau sedang memperlakukan kasar dirimu 
sendiri. Jika engkau tidak menyukai mereka, jauhkan diri dari mereka, namun jangan pernah 
memperlakukan kasar mereka! Seberapa banyak engkau melakukan kerja yang baik akan menjadi 
tidak ada gunanya jika engkau tidak melepaskan sifat-sifat buruk. Engkau mungkin tidak bisa selalu 
membantu yang lain, namun engkau dapat selalu berbicara dengan sopan. Tidak ada seorangpun 
yang dapat melarikan diri dari rasa sakit dan penderitaan. Saat sekarang adalah orang itu, besok 
bisa adalah dirimu. Maka dari itu jika engkau mendapatkan seseorang menderita, cobalah untuk 
membantunya. 
  
(Divine Discourse, Dec 25, 2002) - 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)	


