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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, 9 April 2018 
 

Kembangkan tanpa keterikatan pada kebutuhan dan keinginanmu sendiri. Periksa setiap bagian dengan 
batu uji yang bersifat mendasar. Ketika engkau menumpuk benda-benda di dalam kamarmu, engkau 
hanya akan menambah kegelapan dan debu; sama halnya, jangan mengumpulkan dan menyimpan terlalu 
banyak hal di dalam pikiranmu. Lakukan perjalanan dengan ringan. Miliki hanya cukup untuk menopang 
hidup dan kesehatan. Pappu (makanan yang terbuat dari lentil) harus diberikan cukup uppu (garam) untuk 
membuatnya bisa dinikmati; seperti yang dikatakan, jangan menyia-nyiakan makanan dengan menambah 
terlalu banyak garam. Hidup menjadi terlalu sulit untuk dilalui jika engkau menaruh terlalu banyak 
keinginan di atasnya. Batasi keinginanmu pada kapasitasmu dan diantara keinginan tersebut, miliki 
hanya yang dapat memberikanmu suka cita yang kekal. Jangan mengejar mode dan persetujuan 
publik serta membebani sumber dayamu melampaui perbaikan. Juga, berpeganglah pada 
dharmamu sendiri dan aturan pedoman yang mengatur hidup atau tahapan yang telah engkau 
capai. 

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

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 10 April 2018 
 

Tindakan yang paling buruk yang engkau lakukan adalah melakukan sesuatu bertentangan dengan 
apa yang engkau sampaikan. Menyangkal dengan tangan terkait apa yang sudah dikatakan oleh 
mulutmu! Jika engkau tidak dapat bertindak sesuai dengan perkataanmu, diamlah; jangan 
menyibukkan dirimu dengan menyampaikan dan menyatakan dirimu sendiri sebagai seorang yang 
munafik! Jangan berkhotbah kebaikan sedangkan dalam tindakan berlawanan dengan itu. Kebajikan 
(dharma) adalah mantap dan tidak berubah; dharma tidak pernah bisa mengalami kemerosotan. 
Hanya mereka yang mempraktikkan dharma yang sedang mengalami kemerosotan dalam keyakinan 
dan ketabahan! Setiap individual dinilai dari praktik mereka, jangan pernah menilai dari ceramah yang 
disampaikan dengan lancar. Tanyakan dirimu sendiri pertanyaan dengan jujur: "Apa kegunaan yang 
telah saya buat dalam pengalaman spiritual yang telah saya terima sejauh ini?” Berapa banyak saya 
telah mendapatkan keuntungan?" Introspeksi diri! Sebuah benih tumbuh dengan pelan menjadi 
sebuah pohon besar yang menyebar. Begitu juga, melalui tindakan-tindakan kecil, perkataan 
yang lembut, perbuatan yang sungguh-sungguh dan baik, engkau harus meningkatkan dirimu 
sendiri menjadi makhluk ilahi! 

(Divine Discourse, Mar 31, 1965) - BABA -  



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

Carilah pergaulan yang baik, para peminat dan pencari spiritual, dan yang tidak lagi terikat. Kemudian 
engkau akan melihat cahaya. Dengarkan wejangan-wejangan yang suci dan baca buku-buku suci. 
Usahamu dan getaran dari tempat – keduanya ini akan menuntunmu pada keberhasilan. Markandeya 
memeluk dengan erat Shivalinga sehingga jerat dari Yama (Dewa kematian) mengikatnya dan Shiva; 
oleh karena itu Markandeya muda diselamatkan. Cerita ini mengajarkanmu untuk selalu terhubung 
dengan Tuhan, karena engkau tidak mengetahui kapan jerat itu akan dilemparkan. Ikatkan dirimu 
pada yang Tertinggi, panggil Beliau dengan nama apa saja, pahami Beliau dalam wujud apapun. 
Namun, ingatlah bahwa tanpa kebajikan (Dharma) engkau tidak bisa mencapai Tuhan. Belajarlah 
sarana untuk mendapatkan karunia-Nya dan dapatkan kesucian dari mereka yang tahu – yang 
lebih tua dan cendekiawan yang telah menjalankan ajaran mereka. Karunia dapat membersihkan 
masa lalu; Sat-prayatna, Sat-sanga dan Sadhachara (usaha yang baik, pergaulan yang baik, dan 
latihan yang baik) akan memastikan kebahagiaan di masa depan! 
 

(Divine Discourse, Apr 1, 1965)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 12 April 2018 
	Tekadmu untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian seharusnya tidak berkelap-kelip seperti 
halnya cahaya pelita yang ditempatkan di jendela dengan hembusan angin yang kuat. Engkau harus 
belajar bagaimana untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian dari naskah suci yang disusun oleh 
orang suci atau dari orang bijak yang telah mampu mendapatkan keduanya ini. Kemudian engkau 
harus mengikuti jalan tersebut, bagaimanapun juga tajamnya kritikan, dan siapapun yang tidak punya 
perasaan yang menyalahkan. Tawa yang sinis dan mengejek tidak dapat menyakiti para peminat 
spiritual! Dapatkah badai mengguncang gugusan gunung Himalaya? Jangan biarkan keyakinanmu 
pada tujuan atau jalan tersebut berguncang dihadapan masalah atau cobaan, kerja keras atau 
penderitaan, kesulitan atau putus asa. Semuanya ini hanyalah awan yang berlalu, menebarkan 
bayangan sementara, menyembunyikan hanya sebentar saja kemuliaan dari matahari dan 
rembulan. Jangan menjadi terganggu dengan keraguan atau kesedihan. Bangunlah rumah besar 
hidupmu dengan empat tiang yang kokoh: kebajikan, kekayaan, keinginan, dan kebebasan 
(dharma, artha, kama, dan moksha), tujuan dari usaha manusia telah ditetapkan oleh orang-
orang suci zaman dahulu, setiap tiang terikat kuat  dan aman satu dengan yang lainnya. 
  

(Divine Discourse, Mar 23, 1966) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 13 April 2018 
 

	Jika ada bisul di badan, engkau menaruh obat salep di atasnya dan menutupnya dengan perban 
sampai sembuh. Jika engkau tidak memberinya obat salep dan mengikat perban di sekitar luka, maka 
bisul itu seperti menjadi infeksi dan menyebabkan rasa sakit yang lebih besar nantinya. Kadang-
kadang engkau harus membersihkannya dengan air bersih, memberikan obat salep lagi dan menutup 
dengan perban yang baru. Sama halnya, dalam hidup kita, ada sebuah bisul yang telah muncul dalam 
badan kita dalam bentuk “keakuan”. Jika engkau benar-benar ingin menyembuhkan bisul 
“keakuan” ini, engkau harus membersihkannya setiap hari dengan air cinta kasih, memberikannya 
obat salep keyakinan, dan menutupnya dengan perban kerendahan hati. Perban kerendahan 
hati, obat salep keyakinan dan air cinta kasih pastinya akan menyembuhkan penyakit bisul 
“keakuan” ini. 
 

(Divine Discourse, Feb 17, 1985) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 14 April 2018 
 
	Hari ini ditandai sebagai permulaan tahun baru Tamil dan Kerala. Banyak tahun baru telah datang dan 
lewat. Setiap orang mengharapkan tahun baru memberikan mereka dan dunia yang lebih luas 
dengan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang besar. Namun kesejahteraan dunia 
tergantung dari tingkah laku dan sikapmu. Tingkah lakumu tergantung dari pikiranmu. Sifat asli dari 
pikiran tergantung dari ide atau gagasan. Hanya ketika gagasanmu berdasarkan kebenaran, maka 
dunia akan tumbuh dengan subur. Jika engkau mengharapkan kesejahteraan dunia, lihatlah agar 
gagasan dan perbuatanmu selaras dengan harapanmu. Jika engkau memiliki amarah dalam dirimu, 
engkau tidak bisa lepas dari penderitaan. Seseorang dengan keinginan tidak pernah bisa mencapai 
kebahagiaan. Sedikit barang-barang bawaan, akan lebih nyaman. Keinginan adalah barang 
bawaanmu. Kurangi keinginan itu dalam upaya mengarah pada hidup yang nyaman. Seseorang 
yang rakus tidak pernah bisa mencapai kesejahteraan. Lepaskan ketamakan dan engkau akan 
senang, sejahtera dan penuh kebahagiaan! 

 
(Divine Discourse, April 14, 2001) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 15 April 2018 
 

 Hari ini adalah tidak berbeda dari kemarin. Jika engkau melakukan kebaikan sekarang, engkau akan 
mendapatkan manfaatnya di masa depan. Jadi, sucikan perbuatanmu. Ingat, keabadian tidak dapat 
dicapai melalui perbuatan, keturunan, atau kekayaan. Hal ini hanya dapat dicapai dengan 
pengorbanan! Kebahagiaan yang engkau dapatkan dari pengorbanan adalah bersifat kekal. Ini adalah 
kekayaan yang sejati dan tidak akan pernah bisa berkurang! Untuk mendapatkan kekayaan yang kekal 
seperti itu, investasikan waktumu dalam perenungan pada Tuhan. Tuhan meliputi semua yang 
engkau lihat, dengar, dan rasakan. Kasih adalah kekayaan dan harta yang paling besar. Biarkan setiap 
perbuatanmu diliputi dengan kasih. Kasih menurunkan rahmat yang suci. Biarkan seluruh dunia 
diliputi dengan kasih. Hanya kasih yang menjaga bangsa dan membuatnya sejahtera. Hiduplah 
selalu dalam pergaulan yang diliputi dengan keilahian. Mengapa takut jika Aku bersamamu, di 
dalam dirimu dan di sekitarmu? Jika engkau memiliki keyakinan, Tuhan akan melindungimu 
dimanapun engkau berada 
  
(Divine Discourse, Apr 14, 2001) - 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)	


