
	  

	  
 

An air conditioner may cool your body.  
But God’s Grace alone can cool the heated brain and 

trobled heart 
 

“Sebuah pendingin ruangan dapat mendinginkan badanmu. 
Namun hanya rahmat Tuhan saja yang dapat mendinginkan 

otak yang panas dan hati yang gelisah” 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 10 Agustus 2015 
	  

Prema (cinta kasih yang suci) adalah sikap baik pada orang tua ketika ditujukan kepada orang tua, 
adalah persahabatan ketika ditujukan kepada sahabat, adalah kasih sayang ketika ditujukan kepada 
pasangan, adalah rasa hormat ketika ditujukan kepada yang lebih tua, dan adalah perasaan 
menyayangi ketika ditujukan kepada anak-anak. Bhakthi mempengaruhi tindakanmu dalam tiga 
bentuk: pertama, engkau melakukan berbagai tindakan dengan sadar dalam upaya untuk 
mengungkapkan cinta kasihmu atau memberi bentuk pada Cinta kasih suci yang menjiwaimu; kedua, 
engkau melakukan berbagai tindakan sebagai persembahan untuk mempertinggi kemuliaan Tuhan 
dalam semangat pemujaan dengan kerendahan hati, seolah-olah engkau mempersembahkan seluruh 
dirimu dan semua kemampuan yang engkau miliki di kaki padma-Nya; dan yang ketiga, engkau 
melakukan berbagai kegiatan yang sepenuhnya diliputi oleh cinta kasih yang suci kepada semuanya, 
dan merasakan semuanya sebagai bagian dari keberadaanmu dan secara otomatis tanpa sedikitpun 
adanya kekerasan yang merusak keharuman dari tindakan itu. Satu tindakan yang dipersembahkan 
akan menuntun pada persembahan dari semua tindakan; kebahagiaan yang engkau alami akan 
membuatmu merasakan usahamu telah memberikan manfaat. Inilah akhir, tujuan, dan inspirasi.  
 
(Sathya Sai Speaks, Sep 29, 1960) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 11 Agustus 2015 
	  

	  Jangan pernah menyerah pada kemalasan atau rasa putus asa. Terimalah kerugian dan penderitaan 
dengan senang hati, karena keduanya itu membantu untuk menguatkan kepribadianmu. Permata 
ditemukan diantara batu cadas; engkau harus meledakkan lapisan tanah untuk bisa mendapatkan 
emas. Ikutilah aturan yang diberikan oleh dokter dengan disiplin dalam upaya untuk membuat obat 
bisa memberikan hasil yang terbaik. Baterai dari ‘mobilmu’ diisi kembali ketika engkau datang ke 
Puttaparthi atau ketika pergi ke beberapa tempat suci. Atau setidaknya ini adalah menjadi tujuan dari 
perjalanan suci (perziarahan). Isi ulang baterai usaha spiritualmu dan kemudian setelah engkau 
kembali ke rumah jangan hanya menyimpan mobilmu dengan tanpa digunakan. Jika engkau 
melakukan ini maka baterainya akan cepat habis lagi; gunakan mobilmu dan biarkan terus bergerak; 
kemudian baterainya akan mengisi ulang sendiri. Begitu juga, jika engkau tidak melanjutkan 
pergaulan baik, sikap yang baik, bhajan, dan mengingat nama Tuhan sebagai bagian dari hidupmu, 
maka semua pengisian ulang akan menjadi sia-sia saja.  
 

( Divine Discourse, June 25, 1960) - BABA -  
 

Edisi : 56 (10 - 16 Agustus 2015) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 12 Agustus 2015 
 

Tidak ada seorangpun yang berada di luar jangkauan kasih Tuhan. Seorang anak yang berusia 18 
tahun diminta oleh ibunya untuk pergi ke dapur, mengambil piring dan melayani dirinya sendiri untuk 
mengambil nasi, kari, dan makan sendiri. Sang ibu bukan berarti tidak mempunyai perasaan atau tidak 
baik; sang ibu mengetahui kapasitas anaknya dan memperlakukannya sebagaimana ia harus 
diperlakukan. Untuk anaknya yang lain, sang ibu akan menemaninya ke dapur, duduk di sampingnya 
dan menyediakan makanan baginya. Namun, sang ibu menaruh anaknya yang ketiga di atas 
pangkuannya dan menyuapinya sambil menyanyikan lagu agar proses makan menjadi lebih nikmat 
bagi si kecil. Jangan berpikir bahwa sang ibu membeda-bedakan kasih; tidak, sang ibu hanya 
menggunakan pengetahuannya tentang kapasitas anaknya dan membuat mereka menjadi lebih 
berkembang. Itulah sifat kasih alami dari seorang ibu. 
 
(Divine Discourse, Sep 29, 1960)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 13 Agustus 2015 
	  

Engkau harus mengabdikan dirimu pada kebajikan (Dharma) dan selalu melibatkan dirimu dalam 
kebaikan (Dharma). Maka engkau akan hidup dalam kedamaian dan dunia juga akan menikmati 
kedamaian. Tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya, dan juga 
tidak bisa mendapatkan rahmat Tuhan melalui cara yang lainnya selain dengan kebajikan. Dharma 
adalah pondasi bagi kesejahteraan umat manusia; hanya dharma  satu-satunya kebenaran yang tidak 
berubah sepanjang waktu. Ketika Dharma gagal dalam merubah kehidupan manusia, dunia akan 
mengalami penderitaan yang mendalam dan ketakutan, disiksa oleh revolusi yang keras. Ketika 
cahaya dharma tidak mampu menerangi hubungan diantara manusia, maka orang-orang akan 
diselubungi dalam penderitaan. Semua agama dan naskah-naskah suci menguraikan secara terperinci 
tentang Dharma dan menyatakan dengan sangat jelas tentang kemuliaan Dharma. Aliran dari aktifitas 
Dharma seharusnya tidak pernah menjadi kering; ketika aliran air Dharma yang sejuk berhenti 
mengalir maka bencana pasti terjadi. Tuhan adalah perwujudan dari Dharma dan rahmat-Nya hanya 
bisa diperoleh dengan jalan Dharma. 
 
(Dharma Vahini, Ch 1) - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 14 Agustus 2015 
 

Kebahagiaan yang seseorang dapatkan dari kebajikan adalah jauh lebih besar daripada kebahagiaan 
yang kita dapatkan dari kekayaan yang kita miliki. Sangat disayangkan para pemuda yang terpelajar 
sedang berusaha dengan kuat untuk mendapatkan kekayaan, kekuatan fisik, dan persahabatan. 
Namun semuanya ini memiliki sedikit nilai tanpa adanya kekayaan karakter. Bagi para pria dan wanita, 
karakter-lah yang menjadi dasar. Jika seseorang kurang adanya karakter, seseorang menjadi lemah 
dalam segala hal lainnya. Orang-orang pada zaman dahulu berusaha untuk bisa mendapatkan 
karakter yang mulia. Mereka dipersiapkan untuk melepaskan kehidupan mereka untuk alasan 
kebajikan. Para wanita berusaha untuk menjunjung tinggi kehormatan suami mereka. Kekuatan 
seseorang terletak pada karakternya, dan bukan pada kekayaan yang dihasilkannya. Seseorang 
seharusnya dipersiapkan untuk menghadapi berbagai jenis kesulitan untuk menuju pada hidup yang 
luhur. Sebuah bangsa berada dalam keadaan yang menakutkan karena tidak adanya pria dan wanita 
berkarakter. Kekayaan material bukanlah apa yang kita perlukan saat sekarang. Kita memerlukannya 
untuk bisa mendapatkan kekayaan kebajikan. 
 

( Divine Discourse, 19-Nov-2002) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 15 Agustus 2015 
 
Apa yang dimaksud dengan Dharma? Apa yang menjadi intisarinya? Dapatkah orang biasa menuju 
pada sebuah hidup yang bahagia dan bertahan jika mereka berpegang pada Dharma? Keragu-raguan 
ini membingungkan pikiran orang-orang dalam proses kehidupan alami mereka. Memecahkan 
keragu-raguan ini adalah perlu dan bahkan sangat penting. Saat ketika kata Dharma diucapkan, 
orang-orang langsung mengaitkan dengan memberikan sedekah, menyediakan makanan, dan tempat 
tinggal bagi peziarah, ketaatan pada profesi masing-masing atau keahlian, taat terhadap hukum, 
kemampuan membedakan antara benar dan salah, mengejar jati dirinya yang ada diatas keajaiban 
dari pikiran seseorang, mewujudkan keinginannya yang terdalam, dsb. Tentu saja, ini adalah waktu 
yang sangat lama sejak wajah Dharma telah ternoda tanpa diketahui. Sekarang, siapa yang dapat 
menyembuhkan kebutaan yang terjadi saat sekarang? Semua dari kalian! Semua dari kalian perlu 
untuk menghancurkan enam musuh yang ada di dalam diri yang dapat membawamu pada 
malapetaka yang menarikmu dengan nafsu, amarah, ketamakan, khayalan, kesombongan, dan 
kebencian. Hanya dengan demikian Dharma dapat dipulihkan.  
 
(Dharma Vahini, Ch 1) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 16 Agustus 2015 
	  

Meskipun dengan pendidikan dan kecerdasan, orang yang dungu tidak akan mengetahui dirinya yang 
sejati, dan seorang yang berpikiran jahat tidak akan melepaskan sifat-sifat jahatnya. Pendidikan 
modern hanya menuntun pada argumentasi dan bukan pada kebijaksanaan yang sesungguhnya. 
Apakah gunanya memperoleh pendidikan duniawi jika pendidikan ini tidak bisa menuntunmu pada 
keabadian? Dapatkanlah pengetahuan yang mana akan membantumu mendapatkan keabadian. 
Pendidikan modern dapat membantumu hanya untuk mencari mata pencaharian. Pendidikan 
dimaksudkan untuk penghidupan dan bukan untuk hidup dan pendidikan ini menjadi bertanggung 
jawab atas kemerosotan moral pada saat sekarang di masyarakat. Pada zaman dahulu, orang-orang 
memberikan prioritas yang paling utama pada kebenaran dan kebajikan. Mereka menganggap kasih 
Tuhan sebagai sebenarnya hidup mereka. Para wanita Bharat (India) menyucikan hidup mereka untuk 
kepentingan kebenaran. Para wanita seharusnya mengembangkan kekayaan kebajikan dan juga 
menjaga kehormatan suami dan keluarga mereka. Keduanya baik pria dan wanita seharusnya memiliki 
karakter yang baik. Tanpa adanya karakter yang baik maka semua pengetahuanmu benar-benar sia-
sia.  
 
(Divine Discourse, Nov 19, 2002) - BABA - 
	  

	  
	  

Janganlah menginginkan pengakuan atau 
penghormatan dari orang lain;  

lebih baik memenangkan berkat Tuhan  
	  

Terangi	  jiwa	  kita	  dengan	  lentera	  Sai	  (SAI+LENTERA).	  Hadirkan	  struktur	  batin	  yang	  universal,	  tenang,	  
damai,	  dan	  bijaksana	  (SAILENT+ERA).	  Hiasi	  era	  Sai	  dengan	  cinta	  kasih	  (SAI+ERA)	  


