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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, 16 April 2018 
 

Tubuh manusia adalah sarana untuk melayani yang lain, bukan digunakan untuk perbuatan yang 
mementingkan diri sendiri. Karena sifat mementingkan diri sendiri telah menjadi bagian atau paket hidup 
kita, kita menurutkan kesenangan diri dalam banyak perbuatan yang penuh dosa. Jauhkan diri dari sifat 
mementingkan diri sendiri, ambil pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Lepaskan keterikatan 
pada tubuh. Jadilah terikat pada diri yang sejati. Pahami bahwa diri sejati (Atma) yang sama ada di dalam 
diri setiap orang. Walaupun engkau menemukan beberapa bola lampu bersinar di ruang yang besar, arus 
listrik yang mengalirinya adalah sama. Tubuh adalah seperti bola lampu; prinsip Atma adalah arus yang 
ada di dalamnya. Dengan perasaan kesatuan yang sama seperti itu, buatlah usaha untuk meringankan 
penderitaan sesamamu. Resi Vyasa telah memberikan intisari dari 18 Purana dalam pernyataan: 
Paropakaraya Punyaya, Papaya Parapeedanam (seseorang mendapatkan kebaikan dengan melayani 
yang lain dan melakukan dosa dengan menyakiti yang lain). Jadi, jalankan ‘Selalu menolong, tidak 
pernah menyakiti’. Tidak ada praktik spiritual yang lebih tinggi daripada ini. Ini adalah dasar untuk 
mencapai kesadaran diri!  

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 17 April 2018 
 

	Hari ini manusia mengabaikan hukum perbuatan dan bertindak sesuai dengan apa yang mereka 
senangi. Adalah mudah untuk larut dalam perbuatan yang penuh dosa namun sangatlah sulit sekali 
untuk menanggung hasil buruk yang dihasilkannya! Kebaikan dan keburukan, kebahagiaan dan 
penderitaan, pahala dan dosa tergantung dari perbuatanmu. Sebagaimana perbuatannya maka 
begitulah hasilnya. Oleh karena itu dalam Upanishad diajarkan  - “Hormati perbuatan” (Tasmai Namah 
Karmane). Persembahkan rasa hormat pada perbuatan yang engkau lakukan, sehingga perbuatan itu 
menjadi suci, serta memberikanmu nama baik dan memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan 
dunia. Sejak zaman dahulu, para penduduk Bharatiya memberikan rasa hormat sebelum melakukan 
perbuatan, apakah perbuatan itu kecil atau besar.  Seorang penari memberikan rasa hormat pada 
gelang kaki yang dipakainya sebelum memulai pertunjukkan tariannya. Seorang supir truk yang 
buta huruf memberikan hormat pada kemudinya sebelum menjalankan mobilnya. Mengapa 
memberikan hormat pada perbuatan? Adalah untuk membedakan dan memilih perbuatan yang 
benar dan melepaskan perasaan ego atau perasaan diri yang melakukan! Ini adalah kesucian 
dimana kebudayaan kita menanamkan pada perbuatan.  

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



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

	Diri yang sejati tiada lain adalah prinsip dari Atma (keilahian dalam diri) yang meliputi segalanya. 
Hanya ada satu diri yang sejati. Oleh karena itu naskah suci menyatakan Tuhan adalah satu tidak ada 
duanya (Ekam eva Advitiyam Brahma). Adalah mengejutkan dimana manusia tidak mampu meyakini 
prinsip kesatuan ini. Engkau memiliki keyakinan pada apa yang disiarkan di televisi dan radio, namun 
tidak memiliki keyakinan pada diri yang sejati. Seseorang yang tanpa keyakinan pada diri sejati adalah 
benar-benar buta. Di dunia ini setiap makhluk adalah perwujudan dari keilahian. Siapapun juga yang 
engkau hormati maka rasa hormat itu akan mencapai Tuhan! Sama halnya, siapapun yang engkau 
kritik, kritikan itu juga akan mencapai Tuhan. Jadi jangan mengeritik atau membenci siapapun juga. 
Ada banyak orang yang menjalankan latihan spiritual seperti mengulang-ulang nama Tuhan, meditasi 
dan Yoga. Tidak diragukan lagi semuanya itu adalah kegiatan yang suci dan seseorang boleh 
melakukannya. Namun adalah sangat mendasar untuk mengetahui prinsip kesatuan. Hanya ada 
satu Tuhan dan Beliau yang ada dimana-mana. Mengapa engkau tidak mampu meyakini 
keilahian yang meresapi segalanya ini? 
 

( Divine Discourse, Apr 14, 2001)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 19 April 2018 
	Engkau sekarang melihat banyak orang yang mengaku mendapatkan banyak keuntungan dan status 
dari seseorang dengan bhakti; engkau dapat melihat mereka di jalan sampai pada sungai suci atau 
kota, atau melantunkan lagu-lagu rohani memakai semua perlengkapan bhakti. Namun, pengakuan 
menjadi bhakta Tuhan adalah sebuah pengungkapan yang tertinggi, hanya dapat disampaikan jika 
hasrat dan emosi suci dan jika karakter adalah mulia. Lidah mungkin menyebutkan nama Tuhan, 
telinga mungkin terbuka saat nama Tulan dilantunkan, tangan mungkin menaburkan bunga di altar 
Tuhan, namun lidah mungkin tidak tahu atau menikmati rasa yang ada, telinga mungkin tidak 
berhasrat sekali, atau tangan mungkin tidak berminat. Hal ini dapat terjadi hanya ketika hati sadar 
akan yang tertinggi, dan ketika pikiran sangat berhasrat dalam mengingat kembali kemuliaan 
Tuhan. Jika tidak seseorang adalah seperti sendok yang masuk ke dalam rasa asam dan manis 
dengan keserakahan dan kekurangpekaan yang sama. Sendok tidak menolak atau menikmati 
rasa yang ada.  
  

( Divine Discourse, Mar 23, 1966) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 20 April 2018 
 

	Engkau ingin belajar dengan baik, lulus dan mendapat peringkat pertama. Setelah engkau mendapat 
posisi yang yang baik, menikah dan membentuk keluarga yang bahagia. Dan kemudian engkau 
menginginkan anak, dan engkau ingin anak-anak yang cerdas dan menjalani hidup dengan baik. 
Tidak ada batas untuk keinginan seperti itu. Alasan yang paling penting untuk perbudakan adalah 
dengan memberi terlalu banyak kebebasan pada pikiran. Sebagai contoh, ketika seekor binatang 
ditambatkan pada sebuah tonggak, maka binatang itu tidak akan mampu pergi ke tempat yang lain 
dan merusaknya. Binatang itu tidak akan mampu memperlihatkan amarahnya atau menyakiti 
siapapun juga. Namun jika engkau tidak mengikatnya dan melepaskannya, maka binatang itu bisa 
berlarian di berbagai ladang, menghancurkan panen dan menyebabkan kerugian dan menyakiti 
yang lainnya. Untuk kenakalan yang dilakukannya, maka binatang itu akan dipukul. Sama halnya, 
pikiran harus diikat oleh beberapa aturan dan batasan tertentu. Selama seseorang hidup di 
dalam batasan dan disiplin tertentu, serta aturan dan peraturan tertentu, seseorang akan 
mampu menjaga nama baik dan menjalani hidup yang bahagia dan berguna.  
 

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



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 21 April 2018 
 
	Engkau harus sangat mengharapkan pandangan akan Tuhan; hanya dengan demikian engkau 
disebut dengan status kemanusiaan. Untuk melakukannya, engkau harus menaklukkan pikiranmu. 
Ingatlah, manusia sejati adalah seseorang yang menguasai pikiran (manas), bukan sebagai budaknya! 
Setiap manusia (manava) harus berusaha untuk mencapai Tuhan (Madhava)! Untuk mendapatkan 
pandangan dan karunia Tuhan, engkau harus berdoa pada perwujudan kekuatan dengan nama dan 
wujud; adalah kerinduanmu yang memutuskan apa wujud Tuhan yang muncul. Engkau memanggil 
dan Beliau akan menjawabnya! Jika engkau tidak bersungguh-sungguh, atau jika engkau merasa 
tidak tertarik dan berkata, “Biarkan Tuhan datang ketika Beliau berkehendak, dalam wujud yang 
Beliau senangi dan dengan nama yang Beliau pilih”, Beliau tidak akan datang sama sekali! Panggil 
Beliau dengan kesedihan yang mendalam, dan Beliau akan segera menjawabnya!  

 
(Divine Discourse, May 1963) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 22 April 2018 
 

 Engkau tidak bisa mencapai Tuhan dengan kekayaanmu. Tuhan dapat dicapai hanya melalui bhakti. 
Satyabhama dengan bangganya berharap untuk memiliki Sri Krishna seutuhnya untuk dirinya saja 
dengan kekayaan yang dimilikinya. Dia memilih untuk menimbang Sri Krishna dengan besarnya emas 
yang dimilikinya, dan hasilnya gagal. Narada membuatnya menyadari kebodohannya dengan 
memperlihatkan bahwa sehelai daun tulasi yang dipersembahkan oleh Rukmini dengan bhakti sejati 
melewati semua kekayaan dari Satyabhama. Satyabhama adalah lambang dari keinginan sedangkan 
Rukmini adalah lambang bhakti. Sri Krishna berkata Beliau disenangkan dengan persembahan sehelai 
daun, bunga, buah, dan air. Jangan mengartikan hal ini secara harafiah. Tubuhmu adalah daun, 
bunga adalah mekarnya hatimu, pikiranmu adalah buah dan air mata suka cita adalah air – ini 
adalah persembahan yang diterima oleh Tuhan. Engkau akan memiliki segalanya dalam hidup 
jika engkau memiliki kasih di dalam dirimu. Jangan pernah membenci siapapun juga. Buatlah 
hal ini sebagai tujuan dalam hidupmu. Ini adalah pesan-Ku untukmu hari ini!  
  
(Divine Discourse, Nov 23, 2000) - 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)	


