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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, 23 April 2018 
 

	Apa yang telah Aku ambil sebagai sankalpa (ketetapan hati) pastinya akan terpenuhi. Namun Aku tidak 
perlu mengambil sebuah sankalpa jika Aku tidak menginginkannya. Pikiran, sankalpa, dan gagasan-Ku 
sendiri tergantung dari bagaimana bhakta menuntun dirinya sendiri. Rahmat-Ku selalu tersedia secara 
penuh untuk keuntungan semua bhakta. Karena Aku bergerak seperti halnya manusia biasa dengan 
berbicara dan bermain denganmu, banyak orang tidak memahami sifat sejati-Ku. Dalam konteks ini, 
bahkan mereka yang memiliki kekuatan pikiran yang hebat tidak bisa menyadari sifat sejati Sai ini dan 
perbedaan antara penampilan luar dan aspek di dalam yang sejati. Tujuan-Ku adalah membangun 
kesatuan pada manusia dan mengungkapkan pada manusia aspek keilahian yaitu Brahman, satu-
satunya tujuan seseorang yang harus dicari. Ini juga merupakan kewajiban-Ku untuk membuatmu 
menyadari bentuk hubungan yang seharusnya ada diantara manusia dan manusia, dan keilahian itu 
ada dan tersembunyi di semua manusia. 

(Summer Showers in Brindavan, 1974, Ch 32) - BABA -  
 

 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 24 April 2018 
 

	Apa pesan yang dapat Aku berikan kepadamu hari ini? ketika Aku melihatmu, hati-Ku dipenuhi 
dengan kasih. Ketika Aku melihat begitu banyak darimu mengungkapkan kasihmu untuk-Ku, maka 
tidak ada batas untuk suka cita-Ku. Aku tidak mengirim undangan kepada siapapun darimu. Kasih-Ku 
telah menarikmu kepada-Ku. Kasihmu untuk Tuhan dan kasih Tuhan untukmu adalah pesan sejati dan 
pertukaran yang dapat terjadi diantara Tuhan dengan bhakta-Nya. Hiduplah berbahagia. Tingkatkan 
dimensi spiritualmu. Kasih-Ku adalah kekayaan dan keberuntunganmu yang paling besar. Ini adalah 
hadiah yang paling besar untukmu. Jaga dengan baik hadiah yang berharga ini. Ini adalah berkat-
Ku untukmu hari ini. hiduplah dengan keyakinan yang mantap bahwa hanya ada satu Tuhan yang 
bersemayam di dalam semuanya. Semoga engkau semua memiliki bhakti yang teguh, dan suci 
dan hidup berbahagia! Semoga semua kesulitan dihilangkan! Semoga engkau mengalami 
kebahagiaan yang suci! Semoga engkau memiliki semuanya ini! 

(Divine Discourse, Nov 23, 2000) - BABA -  
 
	



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

	Aku tidak menginginkan bhaktimu; Aku hanya menginginkan perubahanmu. Engkau harusnya 
mengerti bahwa tujuan tubuh manusia ini adalah untuk melayani yang lainnya (Paropakarartham 
Idam Shariram). Libatkan dirimu dalam kegiatan yang seperti itu yang akan memberikan keuntungan 
dan kebahagiaan pada mereka. Putuskan untuk menempuh jalan pelayanan. Naskah suci 
mengajarkan bahwa bukan dengan penebusan dosa atau perziarahan atau mempelajari naskah suci 
ataupun dengan bhakti seseorang dapat menyebrangi lautan kehidupan. Engkau dapat mencapai 
kebebasan hanya dengan melayani yang baik. Jalan pelayanan adalah lebih hebat daripada semua 
latihan spiritual seperti japa, dhyana dan yoga. Hanya melalui pelayanan engkau dapat 
menyenangkan Tuhan. Beberapa orang melibatkan diri dalam tindakan yang tidak berguna dalam 
nama bhakti dan menyia-nyiakan waktu mereka. Bhakti yang sejati terdapat dalam melakukan 
perbuatan yang akan menyucikan waktu. Aku tidak memintamu untuk melayani seluruh dunia 
dengan cara yang besar. Adalah cukup jika engkau menempatkan Tuhan di dalam hatimu dan 
melayani sesuai dengan kapasitasmu dengan kasih. 
 

(Divine Discourse, Apr 14, 2001)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 26 April 2018 
	Sifat binatang dengan cepat meningkat dalam diri manusia. Binatang memiliki musim dan alasan 
namun manusia tidak memilikinya. Hari ini manusia telah menjadi lebih buruk daripada binatang. Sifat 
manusia seperti welas asih, kebaikan, kasih, dan kesabaran telah hilang. Seseorang seharusnya bebas 
dari pikiran yang jahat yang merupakan akar penyebab dari kecemasan. Hal ini memerlukan abhyasa 
(praktik yang terus menerus). Seseorang dapat mengendalikan pikiran dan mencapai kedamaian 
dengan abhyasa. Hanya dalam pikiran penuh kedamaian maka pikiran yang mulia akan muncul. 
Pikiran seharusnya ada dibawah kendali. Kuasai pikiran dan jadilah penguasa pikiran. Sangat 
disayangkan, bukannya mengendalikan pikiran, manusia telah menjadi budak dari indrianya. Itu 
adalah penyebab utama dari keadaan tidak tenang. Lagi pula, manusia memiliki keterikatan pada 
tubuh, yang mana adalah alasan mereka dengan gampang terganggu jika yang lain menemukan 
kesalahan mereka. Mengapa seseorang harus menjadi cemas pada tubuh ketika tubuh adalah 
seperti gelembung air? Engkau seharusnya melepaskan keterikatan tubuh. 
  

(Divine Discourse, May 26, 2001) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 27 April 2018 
 

	Kematian dibayangkan oleh beberapa orang sebagai Dewa kematian yang memberikan teror 
mengendarai kerbau hitam, menyambarmu dengan sebuah jerat. Bukan! Jerat itu adalah buatanmu 
sendiri! Beliau tidak menjeratmu; beliau memberikanmu pemberitahuan lebih awal akan 
kedatangannya untuk menjemputmu – pemberitahuannya seperti rambut mulai uban, gigi mulai 
copot, pandangan kabur, pendengaran berkurang, kulit yang menyusut, dsb. Beliau tidak 
menunggang binatang buas apapun; beliau hanya nama lain dari waktu. Adalah waktu yang bergerak 
dengan pelan secara pasti menujumu dan memotong tali kehidupan. Jadi pergunakan kapasitas 
untuk bertindak (karma) yang mana telah diberikan kepadamu, untuk membebaskan dirimu. Hukum 
karma memberikan harapan untukmu; sebagaimana karmanya maka begitulah akibatnya. Jangan 
mengikat dirimu sendiri lebih jauh dengan mencari buah dari tindakan itu. Persembahkan 
tindakan itu di kaki padma Tuhan. Biarkan tindakan itu memuliakan-Nya. Jangan memberikan 
perhatian dengan keberhasilan atau kegagalan dari usaha itu. Kemudian kematian tidak akan 
mengikatmu, namun akan datang sebagai pembebas! 
 

( Divine Discourse, Mar 23, 1966) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 28 April 2018 
 
	Tempat suci adalah pusat disiplin, dimana para peminat spiritual dituntun langkah demi langkah 
untuk mencapai sebuah pandangan akan kebenaran. Tempat suci adalah sekolah untuk latihan bagi 
jiwa, akademi untuk memperoleh kemajuan dalam pembelajaran naskah suci, institut dari super sains, 
dan laboratorium untuk menguji nilai kehidupan. Tempat suci adalah rumah sakit untuk perawatan 
dan penyembuhan tidak hanya untuk penyakit ‘kelahiran-kematian’ yang telah berlangsung selama 
berbagai zaman, namun juga untuk hal yang lebih jelas yaitu ‘gangguan batin’ yang mengganggu 
mereka yang tidak mengetahui rahasia dalam mendapatkan kedamaian. Tempat suci adalah gedung 
olahraga dimana orang-orang diperbaharui dan keyakinan mereka yang masih bimbang dan semakin 
menyusut, serta ego yang semakin meningkat disembuhkan. Tujuan dari tempat suci adalah 
untuk membangkitkan keilahian dalam diri manusia (Madhavatwa dalam manavatwa), 
mempengaruhi manusia untuk percaya bahwa kerangka fisik dimana mereka tinggal adalah 
rumah Tuhan. 

 
(Dharma Vahini, Ch 10) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 29 April 2018 
 

Pada pandangan pertama, setiap orang kelihatan sebagai seorang bhakta, namun secara individu 
memberikan respon secara berbeda pada keadaan yang berbeda. Jika engkau memegang sebuah 
bola besi dan daun kering secara bersamaan, saat tidak ada angin maka keduanya akan tetap stabil 
dan seimbang. Namun saat ada angin sepoi-sepoi, daun kering akan terbang beberapa jauh jaraknya. 
Bagaimanapun juga bola besi akan tetap stabil. Jika seseorang memiliki kasih yang sejati dan 
keyakinan yang mantap pada Tuhan, maka seseorang akan seperti bola besi yang stabil dan tidak 
tergoyahkan. Sebaliknya, jika seseorang adalah seperti selembar daun, melarikan diri karena berbagai 
kesulitan dan masalah yang ada, bagaimana seseorang dapat menyatakan diri sebagai seorang 
bhakta yang sejati? Kembangkan kasih yang suci dan teguh serta keyakinan. Cahaya hanya 
memiliki nilai saat di kegelapan; jika tidak maka cahaya tidak memiliki nilai dengan sendirinya. 
Maka dari itu, dalam saat-saat masalah dan penderitaan, kapanpun masalah itu muncul, 
bangkitkan prinsip keilahian. Tuhan akan memberikan penerangan dan cahaya pada saat-saat 
kegelapan! 
  
(Divine Discourse, 17 Feb, 1985) - 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)	


