
	
	

 

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, 2 April 2018 
 

Rumah besar yang disebut dengan kehidupan harus dibangun di atas pondasi yang kuat. Pengejaran 
artha (kekayaan) dan kama (keinginan) untuk objek-objek dan kesejahteraan, harus diatur dengan Dharma 
(kebajikan). Dharma menjaga mereka yang menjaga dharma (Dharmo rakshati rakshitah). Pondasi yang 
paling kuat adalah keyakinan yang selalu ada pada Tuhan. Beberapa orang mungkin bertanya, "Jika Tuhan 
adalah maha Kuasa, mengapa Tuhan tidak jelas atau nyata?" Tuhan mengungkapkan diri-Nya hanya pada 
mereka yang merindukan sebuah jawaban, dan bukan pada mereka yang bertanya dengan 
kekurangajaran atau kebodohan. Tuhan adalah nyata dan jelas hanya dalam setiap hati yang jernih yang 
tidak ditutupi dengan ego atau keterikatan. Tali yang menyusun japa mala hanya kelihatan jelas pada 
manik-manik dan tidak pada biji rudraksha atau biji lainnya, walaupun tali itu mengikat biji-biji itu 
juga. Semua dari ribuan individu yang ada disini di hadapan-Ku sekarang adalah begitu banyak bunga 
yang diikat oleh satu tali yaitu Brahman (Tuhan). Dalam Brahman, engkau semua mendapatkan 
persatuan, persatuan yang engkau telah lewatkan, karena engkau asyik dengan keterpisahanmu 
sendiri.  

(Divine Discourse, Mar 29, 1965) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 3 April 2018 
 

	Penaklukan ego adalah pekerjaan yang sulit; usaha yang berkesinambungan selama bertahun-tahun 
sangat diperlukan untuk bisa berhasil dalam usaha ini. Coba pikirkan contoh ini – pernahkah engkau 
mencoba memecahkan kelapa langsung saat jatuh dari pohonnya? Tempurung kelapa tertutupi 
sepenuhnya dengan lapisan serabut. Engkau tidak bisa memecahkannya bahkan dengan 
menggunakan linggis. Lepaskan dan kupas serabut yang menutupinya, kemudian memecahkan 
kelapa itu menjadi lebih mudah. Saat engkau membawa kelapa untuk dipersembahkan di tempat 
suci, engkau melepaskan serabutnya, dan kemudian mempersembahkan kelapa itu kepada Tuhan 
dengan memecahkannya menjadi dua bagian. Ini adalah simbol dari menghancurkan ego dan 
menyerahkannya kepada Tuhan. Begitu juga dalam hidup, engkau harus melepaskan serabut 
keinginan pada objek-objek yang diterima oleh indera dan kemudian sujud di hadapan Tuhan 
sama sekali tanpa keinginan dan kemarahan (kama dan krodha); disana engkau menyatakan 
bahwa engkau tanpa ego dengan memecahkan kelapa menjadi dua. Engkau kemudian dapat 
diterima!  

(Divine Discourse, Mar 29, 1965) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 4 April 2018 
 

	Engkau harus mempersembahkan kepada Tuhan, bukan bunga yang dihasilkan oleh tanaman; itu 
akan menjadi pahala untuk tanaman dan bukan dirimu! Tuhan menginginkanmu untuk 
mempersembahkan bunga teratai yang mekar di danau hatimu, buah yang matang di pohon karir 
duniawimu, bukan bunga teratai atau buah yang tersedia di pasar! Engkau mungkin bertanya, 
"Dimana kita dapat menemukan Tuhan?" Tuhan telah memberikan alamat-Nya dalam bab 18, Sloka 61 
Bhagavad Gita. Tuhan menyatakan, "O Arjuna, Tuhan bersemayam di dalam hati semua makhluk" 
(Ishwara Sarva Bhutanam hriddese, Arjuna, thisthathi). Sekarang, setelah mengetahui hal ini, 
bagaimana engkau dapat memandang remeh makhluk hidup apapun dalam penghinaan atau 
bagaimana engkau dapat bersenang-senang dalam membenci atau menikmati kesenangan 
dalam mengejek? Setiap individu diliputi dengan kehadiran Tuhan, bergerak dengan 
perlengkapan Tuhan. Kasih, kehormatan, keramahan – semua ini adalah apa yang setiap orang 
layak diterima darimu. Berikan semua ini sepenuhnya. 
 

(Divine Discourse, Apr 16, 1964)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 5 April 2018 
	Banyak orang berkata bahwa dunia hari ini dilanda dengan penderitaan, kehilangan, dan kesulitan. 
Aku tidak setuju dengan pandangan ini – sesungguhnya itu semua hanyalah khayalan kita saja! 
Sejatinya, tidak ada kegelisahan atau penderitaan di dunia ini. Aku hanya melihat kedamaian dimana 
saja. Saat ada kedamaian di dalam hati kita, kita akan mampu menyaksikan kedamaian secara 
keseluruhan. Kegelisahan, penderitaan, kemarahan, dan sebagainya adalah reaksi, pantulan, dan 
gema dari keadaan di dalam diri seseorang. Penderitaan dan kesulitan, kemarahan dan kegelisahan 
adalah ciptaan kita sendiri. Semuanya itu bukanlah fenomena alam di dunia. Ini karena kurangnya 
kasih yang menyebabkan semua perbedaan, perdebatan, dan konflik di dunia, khususnya pada 
saat sekarang. Kasih adalah kualitas yang utama manusia. Dan keyakinan adalah dasar untuk 
kasih itu. Dalam mengeja kata kasih (Love), ‘L’ berarti ‘Lord’--Tuhan. Jadi, kasih sejatinya berasal 
dari Tuhan! 
  

(Divine Discourse, Dec 26, 2007) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 6 April 2018 
 

	Weda disebut dengan Sruti karena Weda harus didengar dengan perhatian. Mendengarkan 
(sravanam) menanamkan ide; hal ini mengilhamimu untuk memeriksa keadaanmu, untuk mencatat 
kekurangan dan kegagalanmu, dan bahkan kelebihan dan keunggulanmu. Telinga memiliki potensi 
sangat besar untuk memperbaiki, mereformasi, dan menuntun. Mendengarkan Ramayana dan 
Mahabharata; ini merupakan kesempatan yang berharga dimana banyak yang tidak mendapatkannya 
sekarang! Temukan untuk dirimu sendiri kemuliaan dari Rama, Krishna, Meera, dan Radha. Meresapi 
dalam kehidupan dari tokoh besar ini dan teladan yang mereka tunjukkan di hadapanmu; perbaiki 
kebiasaanmu, pandangamu, sikapmu pada dunia, pada masyarakat dan pada dirimu sendiri. Itu 
adalah jalan keselamatan. Telinga mengisi kepala, kepala langsung mengarahkan ke tangan dan 
tangan melakukan tindakan. Jadi  dengarkan hal yang baik, lakukan hal yang baik dan berbagi 
hal yang baik. Itu memberikanmu suka cita dan kepuasan. 
 

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

	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 7 April 2018 
 
	Engkau harus melepaskan pengejaranmu pada objek-objek yang berhubungan dengan indera jika 
engkau mencari kedamaian dan suka cita yang kekal. Kekayaan material tidak hanya membawa suka 
cita namun juga duka cita. Pengumpulan kekayaan dan bertambahnya keinginan hanya menuntun 
pada pergonta-gantian diantara suka dan duka cita. Keterikatan adalah akar dari keduanya yaitu suka 
dan duka cita; tanpa keterikatan adalah sebagai juru selamat. Keterikatan (ashakti) adalah kematian 
(maraka). Tanpa keterikatan (anashakti) adalah kebebasan (taraka). Seorang yang milioner membayar 
pajak penghasilan dengan meneteskan air mata, sedangkan seorang kepala sekolah dengan penuh 
suka cita melepaskan peralatan dan perlengkapan laboratorium dari sekolahnya ketika dia 
dipindahkan ke tempat yang lain. Mengapa? Kepala sekolah mengetahui bahwa dia hanya sebagai 
pengurus saja, dan bukan pemilik. Dia tidak terikat pada benda-benda itu; dia mengetahui bahwa 
semuanya itu adalah milik pemerintah. Begitu juga, rasakan bahwa keluarga, rumah, properti, 
mobilmu, dan sebagainya, semuanya adalah milik Tuhan dan engkau hanya yang dipercayakan; 
jadilah tidak terikat dan siap untuk melepaskan semuanya itu tanpa adanya suara keluhan pada 
saat pemberitahuan datang!  

 
(Divine Discourse, Aug 19, 1964) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 8 April 2018 
 

 Ambillah contoh dari-Ku. Aku tidak pernah bersuka ria ketika Aku dipuji, dan tidak juga menjadi 
bersedih ketika Aku dicerca. Sedikit yang telah menyadari tujuan-Ku dan signifikansinya, namun Aku 
tidak merasa cemas. Ketika sifat itu tidak ada pada-Ku dan dihubungkan dengan-Ku, mengapa Aku 
harus cemas? Ketika kualitas itu ada pada diri-Ku dan disebutkan, mengapa Aku harus bersuka ria? 
"Sayeeki Sarvamu ya, ya, ya" (untuk Sai adalah selalu ya!). Jika engkau berkata, "Ya, Swami adalah 
Tuhan," Ya, Aku adalah Tuhan bagimu, jika engkau mengatakan "Tidak", Aku juga memberikan gema 
yang sama. Aku adalah Anandam, Shantam, Dhairyam (kebahagiaan, kedamaian dan keberanian). 
Jadikan Aku sebagai Atma tatwam bagimu (kenyataan Atma di dalam batin); engkau tidak akan salah. 
Putuskan mulai hari ini untuk hanya melihat kebaikan dalam diri yang lain, dan untuk 
mengembangkan kebaikan di dalam dirimu sendiri. Itu adalah latihan spiritual (sadhana) yang terbaik. 
Memelihara kemarahan dan kebencian di dalam hati adalah seperti membawa sebuah wadah 
dengan banyak lubang untuk membawa air di dalamnya. Buang kemarahan, kebencian, iri hati 
dan ketamakan; lakukan ini dengan selalu menyelam dalam nama yang menandakan dan 
menyampaikan kemuliaan Tuhan.  
  
( Divine Discourse, Mar 30, 1965) - 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)	


