
	  

	  
 

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, 24 Agustus 2015 
	  

Aku datang untuk memperbaiki engkau menjadi lebih baik; Aku tidak akan meninggalkan-mu sampai 
Aku melakukan tugas itu. Bahkan jika engkau pergi sebelum aku melakukan tugas itu, janganlah 
berpikir bahwa engkau bisa melarikan diri dari-Ku; Aku akan memegangmu. Aku tidak khawatir jika 
engkau meninggalkan-Ku, karena Aku tidak cemas sebab akan ada pertemuan besar! Siapa yang 
memberi undangan yang ditulis tangan untuk semua yang hadir di sini? Orang-orang datang, atas 
kehendak mereka sendiri, dalam ribuan - engkau mengikatkan dirimu pada-Ku! Aku tidak terikat. Aku 
terikat hanya untuk melakukan tugas itu. Tapi yakinlah satu hal. Apakah engkau datang kepada-Ku 
atau tidak, engkau semua dalam diri-Ku. Aku memiliki kasih seribu ibu. Aku mencintai masing-masing 
dari kalian dan selalu melindungimu. Kapan saja Aku nampak marah, ingatlah, itu hanya cinta-kasih 
dalam wujud lain. Aku sedikitpun tidak memiliki kemarahan dalam diri-Ku. Aku mengungkapkan 
kekecewaan-Ku ketika engkau tidak mempraktikkan apa yang seperti Aku harapkan.  
 
( Divine Discourse, Feb 11, 1964) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 25 Agustus 2015 
	  

Beberapa dari engkau mungkin berpikir, "Bagaimana Dharma bisa menetapkan batasan-batasan 
pikiran dan kata-kata, mengatur dan mengontrol, serta membuat seseorang bebas?" Kebebasan 
adalah nama yang engkau berikan untuk jenis tertentu perbudakan. Kebebasan sejati diperoleh hanya 
ketika ketiadaan khayalan (delusi), tidak ada identifikasi dengan badan dan indera, dan tidak ada 
perbudakan dengan dunia objektif. Orang-orang yang telah melarikan diri dari perbudakan ini dan 
mencapai kebebasan dalam arti yang sebenarnya sangat sedikit jumlahnya. Perbudakan terletak pada 
setiap tindakan yang dilakukan dengan menyadari badan jasmani sebagai Diri, maka seseorang 
selanjutnya menjadi permainan indera. Hanya mereka yang telah lolos pada takdir ini maka ia bebas; 
'kebebasan' ini adalah tahapan yang ideal untuk mengarah pada Dharma. Dengan tahapan ini tetap 
dalam pikiran, jika engkau terlibat dalam aktivitas kehidupan, maka engkau akan menjadi orang yang 
dibebaskan (mukta-purusha) dalam kehidupan ini. 
 

( Dharma Vahini, Ch 2) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 26 Agustus 2015 
 

Alam semesta ini adalah universitas yang terbaik; Alam adalah guru yang terbaik. Dengan pikiran yang 
setia dan taat maka engkau dapat belajar banyak pelajaran dari sungai dan bukit, dari unggas dan 
binatang buas, dari bintang dan bunga, dan juga dari pepohonan. Pepohonan memberikan 
keteduhan yang menyejukkan bagi semua yang mencarinya; pohon tidak membatasi keteduhan bagi 
siapapun berdasarkan pada kasta, keyakinan, atau warna kulit. Pohon memberikan buahnya kepada 
semuanya, tidak tergantung dengan status sosial dan ekonomi mereka. Kesejahteraan harus disambut 
namun hal itu saja tidaklah cukup. Kesejahteraan tanpa adanya niat untuk berbagi hanya akan 
membiakkan ketakutan dan kecemasan. Sifat alami manusia adalah campuran dari binatang, manusia, 
dan sifat illahi. Cinta kasih, kerendahan hati, dermawan – semuanya ini adalah keillahian. Seseorang 
harus meningkatkan sifat-sifat ini dalam upaya untuk mendapatkan kedamaian dengan dirinya sendiri 
dan juga dengan yang lain. Sifat spiritual ini adalah penolongmu yang sejati; sifat-sifat ini 
mengangkatmu dari manusia menuju pada tingkat illahi. 
 
(Divine Discourse, 21-Jun-1979)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 27 Agustus 2015 
	  

 Para guru suci pada zaman dahulu hanya mengajarkan dari pengalaman; mereka mengasihi murid 
mereka dan memperbaiki kesalahan dan kegagalan mereka, itulah sebabnya mengapa murid-murid 
mereka mampu menjalankan hidup yang bahagia dan berguna. Ketika saatnya para murid harus 
meninggalkan rumah guru mereka maka sang guru mendesak mereka untuk mengikuti dua tuntunan 
yang sangat mendasar bagi kehidupan seperti halnya dua mata (netra) – pertama bicaralah yang 
benar; kedua berjalanlah di jalan kebajikan (Satyam vada, Dharmam chara). Guru memiliki keyakinan 
bahwa para muridnya akan membawa nasihatnya ke dalam hati karena ia sendiri adalah bukti hidup 
bagi nilai dan kebenaran mereka. Guru selalu memberikan perhatian yang besar untuk mencabut 
kebiasaan dan kecenderungan jahat dari dalam hati murid-muridnya, dan menanamkan ke dalam hati 
mereka benih-benih cinta kasih. Guru menuntut dengan tegas dalam disiplin spiritual (sadhana) untuk 
memurnikan pikiran muridnya dan membuat mereka cukup kuat untuk mengatasi dari berbagai jenis 
godaan. Hanya kebaikan dan karakter yang menandakan seseorang benar-benar berpendidikan. 
 
(Divine Discourse, 21-Jun-1979) - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 28 Agustus 2015 
 

Ketika engkau makan sebuah pisang, pertama engkau harus membuang kulitnya; begitu juga ketika 
makan buah yang lainnya baik itu mangga atau jeruk. Rasa manis yang menjadi intisari dari buah 
harus dapat dinikmati setelah menghilangkan kulitnya yang pahit. Bagi Maharaja Bali untuk bisa 
diterima oleh Tuhan maka kulit penutup yang pahit yaitu ego dan gila akan kekuatan harus dibuang. 
Kebodohan, khayalan (maya), ilusi, kesombongan, dsb adalah komponen yang ada pada kulit luar. 
Perayaan Onam datang dan pergi, namun engkau belum bisa dekat dengan Tuhan. Hal ini 
dikarenakan ketika Perayaan Onam benar-benar disambut dan dinikmati, namun kedermawanan, 
cinta kasih, dan semangat pelayanan tidak sama disambut dengan sepenuh hati. Ambillah ini sebagai 
pesan dari perayaan Onam yaitu berusahalah untuk mewujudkan, meningkatkan, dan 
mengungkapkan cinta kasih, menekan kesombongan dan ego, sehingga engkau dapat memperoleh 
rahmat Tuhan. 
 

(Divine Discourse, 30-Aug-1974) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 29 Agustus 2015 
 
Kebenaran (Satya) menopang alam semesta ini, Kebaikan (Dharma) melindungi dan mengembangkan 
kedamaian pada umat manusia. Semua aktivitas harus dimasukkan dengan idealisme tentang 
kebenaran dan kebajikan. Dharma tidak pernah mengalami kemunduruan; hanya penerapannya yang 
mengalami kemunduran. Jadi inkarnasi Tuhan datang untuk memulihkan keyakinan pada Dharma, 
untuk menguatkan kembali penerapannya dan menunjukkan bahwa dengan menjalankan kebajikan 
akan dapat memberikan kedamaian, suka cita dan kesejahteraan. Jika Dharma diabaikan, maka itu 
adalah bentuk penistaan karena Dharma adalah Tuhan dan Tuhan adalah kebajikan (Dharma). Orang-
orang melihat Tuhan dalam lukisan, patung orang suci, atau gambaran dari arca kecil namun Tuhan 
sejatinya paling besar mengejewantah dalam tindakan yang baik (Dharma). Seseorang mungkin 
menghabiskan banyak uang untuk berziarah dan juga untuk ritual dan upacara namun itu tidak akan 
membawa mereka dekat dengan Tuhan. Apa keuntungan yang seseorang bisa dapatkan dalam 
bidang spiritual jika mereka memuja Tuhan dan pada waktu yang bersamaan menghina dan 
menyakiti sesama mereka? 
 
(Divine Discourse, 21-Jun-1979) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 30 Agustus 2015 
	  

Ketika engkau tidak menimbang-nimbang proses dan tujuan dari setiap tindakan, dan langsung 
melakukannya tanpa adanya pemahaman maka engkau menurunkan tindakan tersebut menjadi 
rutinitas kuno yang lucu. Sekali bahkan Prahlada mengamati, “Karena sulit untuk menghancurkan 
egoisme, orang-orang mengambil pilihan yang gampang dengan mengorbankan binatang yang 
dungu di atas altar. Pengorbanan binatang adalah perwujudan dari kualitas kemalasan (tamo guna); 
ini adalah jalan dari perbudakan. Mempersembahkan ego kebinatangan adalah pengorbanan yang 
paling suci (satwik yajna) pada jalan Tuhan menuju kebebasan.” Jadi tujuan yang tertinggi 
(paramaartha) pada zaman dahulu dirubah menjadi tujuan bodoh (paaramaartha) pada saat sekarang! 
Sama halnya setiap kegiatan di masa lalu yang memiliki makna yang mendalam telah berkembang 
menjadi tidak teratur tanpa kesadaran. Sekarang adalah tidak mungkin mencabut pohon ke akarnya 
dan menanam pohon baru. Jadi, pohon yang ada harus dipangkas dan diatur agar tumbuh dengan 
lurus. Selalulah ingat tujuan yang tertinggi dan jangan pernah menurunkannya pada tingkat yang 
paling rendah.  
 
(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)	  


