
	  

	  
 

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, 17 Agustus 2015 
	  

Siapa pun yang mampu menundukkan egoisme, mengalahkan keinginan pribadi, menghancurkan 
perasaan dan dorongan hewaniah, dan meninggalkan kecenderungan alami untuk menganggap 
badan jasmani sebagai sang Diri, pasti berada di jalan Dharma; mereka mengetahui bahwa tujuan 
Dharma adalah menyatu dengan gelombang di laut! Dalam semua kegiatan duniawi, engkau 
seharusnya berhati-hati untuk tidak melanggar kesopanan, atau norma-norma/peraturan-peraturan; 
engkau seharusnya tidak memainkan kepalsuan yang merupakan bisikan dari suara batin, setiap saat 
engkau seharusnya siap untuk menghormati perintah yang sesuai dengan hati nurani; engkau 
seharusnya memperhatikan langkahmu untuk melihat apakah engkau berada di jalan lain; engkau 
seharusnya selalu waspada untuk menemukan Kebenaran di balik berbagai gemerlap duniawi ini. 
Inilah tugasmu, Dharma-mu. Kobaran api Jnana, meyakinkan engkau bahwa semua ini adalah 
Brahman (Sarvam Khalvidam Brahma) akan membakar menjadi abu semua jejak egoisme-mu, dan 
kemelekatan pada duniawi.  
 
(Dharma Vahini, Ch 1) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 18 Agustus 2015 
	  

	  Engkau menghabiskan banyak waktumu untuk pengejaran yang tidak berguna. Waktu yang terbuang 
adalah sama dengan hidup yang terbuang. Para leluhur kita zaman dahulu tidak pernah menyia-
nyiakan waktu mereka bahkan semenit saja. Mereka menganggap Tuhan sebagai perwujudan dari 
sang waktu dan Beliau dimuliakan dengan: Kalaya Namah, Kala Kalaaya Namah, Kalaateetaya Namah, 
Kalaniyamitaya Namah (Hormat kami pada perwujudan dari sang waktu, kepada Beliau yang 
menaklukkan sang waktu, Kepada Beliau yang melebihi sang waktu dan kepada Beliau yang 
memerintahkan sang waktu). Mengapa engkau melupakan kebenaran bahwa sang waktu sejatinya 
adalah Tuhan? Engkau sangat berhasrat menunggu hari Minggu dengan berpikir bahwa engkau akan 
dapat santai dan menikmati hari minggu. Sejatinya, engkau seharusnya merasa sedih bahwa engkau 
akan menyia-nyiakan waktu tanpa melakukan pekerjaan apapun di hari Minggu. Engkau harus 
menggunakan waktumu dengan cara yang benar. Jika engkau tidak memiliki pekerjaan untuk 
dilakukan, maka lakukanlah pelayanan sosial. Bantulah sesamamu. Hidup menjadi penuh arti hanya 
ketika engkau menggunakan waktu dengan baik.  
 

(Divine Discourse, Nov 19, 2002) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 19 Agustus 2015 
 

"Korbankanlah kebodohan (ajnana) dan ego (ahamkara) di altar kebijaksanaan (Jnana), dan tanamkan 
kebajikan (Dharma) di dalamnya" – ini adalah pesan dari naskah-naskah suci. Setiap bentuk tindakan 
yang tidak mementingkan diri sendiri akan mempersiapkan dasar bagi menyatunya sang jiwa dengan 
Tuhan, yang mana memperluas pandangan menuju pada Tuhan yang selalu ada dimana-mana, adalah 
sebuah perbuatan yang baik. Setiap perbuatan yang seperti ini adalah sebuah aliran kecil yang akan 
bertambah besar menjadi sungai kesucian yang mengalir menuju ke laut pengetahuan keillahian. 
Semua bentuk perbuatan dan tindakanmu adalah sebagai persembahan kepada Paramatma yang 
meliputi alam semesta. Apapun yang dilakukan dalam sikap dedikasi dan penyerahan diri adalah 
sebuah komponen dari Dharma, yang akan menuntun pada kesadaran diri. Pendekatan kuno dan cara 
hidup dari kebudayaan Bharathiya (India) adalah diarahkan pada pemurnian setiap momen dan setiap 
perkataan, pikiran, dan tindakan sebagai sebuah langkah menuju pada menyadari keillahian.  
 
(Dharma Vahini, Ch 1)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 20 Agustus 2015 
	  

 Engkau bukanlah makhluk yang tercela, lahir dalam kotoran dan dosa, menambah sebuah peradaban 
yang membosankan dan dihancurkan selamanya. Engkau adalah kekal dan abadi. Jadi ketika 
panggilan datang maka tanggapilah dengan sepenuh hatimu. Prinsip keillahian harus dapat dialami 
karena prinsip ini melampaui ungkapan dan penjelasan. Kesempurnaan dan kedalaman dari 
pengalaman itu tidak akan pernah dapat dikomunikasikan dengan kata-kata. Engkau harus merasakan 
bahwa ini merupakan takdirmu yang tertinggi untuk dapat mencapai pengalaman itu. Engkau adalah 
campuran dari Deha dan Deva – yang bersifat fana dan kekal. Kebebasan berarti penghentian dari 
kesedihan dan mendapatkan suka cita. Semua yang harus engkau lakukan adalah meletakkan semua 
bebanmu kepada Tuhan. Hal ini akan membuatmu bebas dari rasa cemas dan sedih. Kemudian 
engkau akan mengambil semuanya sebagai permainan Tuhan yang engkau sayangi dan hidup dalam 
kebahagiaan seperti Beliau ketika rencana-Nya berjalan! 
 
(Divine Discourse, Feb 11, 1964) - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 21 Agustus 2015 
 

Ladang dan hutan kecil yang indah menjadi rimba karena diabaikan dan segera menjadi semak dan 
hutan berduri yang tidak dikenali lagi; hutan yang bagus dibawah kendali orang-orang yang serakah 
akan dapat merubah bentuk dari pemandangan alamnya. Dengan berjalannya waktu, orang-orang 
menjadi terbiasa dengan keadaan yang baru ini. Hal ini juga terjadi pada Dharma. Salah mengerti 
karena kurangnya kecerdasan, emosi yang tidak terkendali dan penalaran yang tidak suci dengan 
demikian naskah-naskah suci telah dikurangi kekuatannya dan kemuliaannya telah menderita begitu 
besar. Sama halnya dengan tetesan air hujan yang jatuh dari langit yang biru dan cerah pada akhirnya 
akan mengalami perubahan warna dan terkontaminasi ketika jatuh di atas tanah. Pesan-pesan yang 
suci yang disampaikan oleh para guru-guru suci dengan teladan dari tindakan mereka yang bersinar 
dan niat dibalik tindakan mereka yang begitu suci dan murni semuanya berubah menjadi gambaran 
yang jelek dari kemuliaan aslinya oleh para sarjana dan tukang tafsir yang tidak beradab. Oleh karena 
itu, setiap orang dari kalian harus memperkenalkan dirimu dengan gambaran dari Dharma, 
menguraikan secara terperinci dalam Weda, sastra suci, dan purana. 
 

(Dharma Vahini, Ch 1) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 22 Agustus 2015 
 
Langkah demi langkah, engkau mencapai ujung jalan. Satu tindakan diikuti oleh tindakan lainnya 
mengarah ke kebiasaan yang baik. Berulang kali engkau didorong untuk bertindak. Untuk 
melenyapkan kebodohan secara otomatis, engkau hendaknya memutuskan untuk bertindak, 
melibatkan diri hanya pada pergaulan yang baik, membaca hanya buku-buku yang dapat 
meningkatkan dirimu, dan membentuk kebiasaan mengingat Nama Tuhan (Namasmarana). 
Kebahagiaan Ilahi akan mengumpul dalam dirimu dengan kontemplasi dari Ananda Swarupa 
(personifikasi kebahagiaan abadi) yang akan mengusir semua kesedihan dan semua kekhawatiran. 
Kembangkanlah kebahagiaan dan sukacita, maka dorongan dan kecenderungan yang buruk akan 
lenyap, karena mereka tidak akan mendapatkan pijakan dalam hati. Bergeraklah maju menuju Cahaya 
maka bayangan jatuh di belakang; engkau bergerak jauh dari cahaya maka engkau harus mengikuti 
bayanganmu sendiri. Bergeraklah setiap saat satu langkah lebih dekat kepada Tuhan, maka kemudian  
bayangan maya (ilusi) akan jatuh dan tidak akan menipumu sama sekali. Engkau hendaknya mantap 
dan memiliki ketetapan hati.  
 
(Divine Discourse, Feb 11, 1964) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 23 Agustus 2015 
	  

Ketika mengunjungi sebuah kuil Shiva, tidak seorangpun seharusnya lewat diantara sapi jantan 
(Nandi) dan Lingam - sang Jiva dan Shiva, karena mereka menyatu menjadi satu. Dikatakan bahwa 
Shiva harus dilihat melalui dua tanduk dari Nandi. Ketika ditanyakan alasan dari prosedur ini maka 
banyak orang menjawab, "Cara ini adalah cara yang lebih suci daripada cara yang lain untuk melihat 
Lingam". Namun makna yang terkandung di dalamnya adalah, ‘Engkau harus melihat Shiva di dalam 
Jiva’ - Pasu (binatang) dan Pasupathi (Tuhan dari semuanya) adalah satu: Nandi dan Iswara menjadi 
Nandiswara. Ketika ada dalam perbudakan maka namanya Nandi; ketika lepas dari keterikatan maka 
menjadi Iswara - Nandiswara! Persatuan ini berhak untuk dihormati. Ketika Pasu dipersembahkan 
kepada Pasupathi, dan tanda-tanda pemisah dibuang maka inilah yang disebut dengan Yajna yang 
sebenarnya (pengorbanan). Hari ini, penetapan simbol-simbol ini telah berubah dan tidak mampu 
dikenali lagi. Praktik-praktik yang ada pada saat sekarang dan prinsip-prinsip yang ada kemarin sangat 
jauh terpisah – detail yang paling kecil dari kehidupan duniawi harus terinspirasi oleh cita-cita yang 
lebih tinggi dari pemenuhan spiritual. 
 
(Dharma Vahini Ch 1) - 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)	  


