
	  

	  
 

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, 31 Agustus 2015 
	  

Mempraktikkan dharma, atau aturan dunia? Bhagawan dengan tegas menjelaskan kepada kita 
mengenai hal ini. Mempraktikkan dharma, atau aturan perilaku yang baik (achara-dharma), berkaitan 
dengan hal-hal yang bersifat sementara mengenai masalah dan kebutuhan fisik, untuk melewati 
hubungan dengan dunia objektif. Instrumen aturan-aturan ini, badan manusia, tidaklah permanen, 
jadi bagaimana kemudian aturan ini menjadi abadi? Bagaimana sifat mereka menjadi benar? Abadi 
tidak bisa diungkapkan dengan hal-hal yang bersifat sementara; cahaya tidak dapat dimunculkan dari 
kegelapan. Abadi hanya muncul dari Abadi; kebenaran hanya berasal dari kebenaran. Oleh karena itu, 
ikutilah kode dharma yang berkaitan dengan kegiatan duniawi dan kehidupan sehari-hari, dengan 
pengetahuan penuh dan kesadaran batin berdasar pada Atma-dharma. Maka setelah itu dorongan 
internal dan eksternal bekerja sama dan menghasilkan kebahagiaan yang harmonis. Jika dalam 
menjalankan kehidupan harianmu, engkau menerjemahkan nilai-nilai sejati dari dharma yang abadi 
dalam tindakan  yang penuh cinta-kasih, maka kewajibanmu untuk realitas batin, Atma-dharma, juga 
terpenuhi. Engkau hendaknya selalu membangun hidupmu berdasarkan Atmic; maka, kemajuan 
spiritualmu terjamin. 
 
( Dharma Vahini, Ch 2) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 1 September 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 -  
 

Edisi : 59 (31 Agustus – 6 September 2015) 
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 2 September 2015 
 

Kebajikan harus ditingkatkan di setiap rumah; setiap anggota berbagi suka cita dengan yang lainnya, 
setiap orang mencari kesempatan untuk dapat menolong yang lainnya. Sikap ini harus melekat 
sehingga sifat ini akan berubah menjadi karakter. Bagaimana bisa sebuah bejana yang masih tertutup 
bisa diisi dengan air? Bejana itu harus dibuka untuk bisa menerima getaran-getaran baik. Dalam 
semua usahamu, percayakan pada Kekuatan yang Lebih Tinggi yang selalu siap menolongmu. 
Kemudian pekerjaan akan menjadi mudah. Hal ini muncul dari sifat bhakti, dan kepercayaan kepada 
Tuhan yang merupakan sumber dari semua kekuatan. Ketika engkau bepergian dengan naik kereta 
api, engkau hanya perlu membeli tiket saja, naik pada kereta api yang sesuai dan silahkan duduk dan 
engkau dapat menyerahkan semuanya pada laju kereta api. Apakah engkau masih membawa 
kopermu di atas kepalamu? Begitu juga, percayalah kepada Tuhan dan melangkahlah dengan 
kemampuan terbaikmu. Milikilah keyakinan dan raihlah rahmat Tuhan dengan menggunakan 
kecerdasan dan suara hati yang Beliau telah berikan kepadamu.  
 
(Divine Discourse, 21-Sep-1960)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 3 September 2015 
	  

Teman yang sejati adalah mereka yang menolong untuk mengangkat hidupmu dengan 
membersihkan ide dan emosimu.  Sedangkan bagi mereka yang menyeretmu ke dalam kemegahan, 
menyombongkan diri, kegiatan yang sepele dan lelucon yang picik adalah musuh dan bukan 
temanmu. Teman yang sejati tidak bisa diperoleh dengan status sosial, kilaun luar atau pernyataan 
verbal. Sebuah persahabatan dirajut dengan ikatan keuangan akan mengalami gangguan ketika 
engkau meminta agar pinjamannya dikembalikan. Jadi, ketika membantu temanmu dengan pinjaman 
maka persahabatan itu juga akan hancur pada saat itu juga. Bagaimana mungkin persahabatan dapat 
dikuatkan dengan kata-kata dan uang? Perasaan yang ada dalam persahabatan harus aktif di dalam 
setiap syaraf, meresap di dalam setiap pembuluh darah dan menyucikan setiap gelombang emosi 
sehingga tidak ada jejak untuk ego. Persahabatan yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan 
diri sendiri tidak bisa terangkat pada nilai-nilai luhur persahabatan. Mungkin, satu-satunya teman yang 
dapat melewati ujian yang keras ini adalah Tuhan.  
 
(Divine Discourse, 24-May-1973) - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 4 September 2015 
 

Para guru harus menghargai pekerjaan mereka sebagai kewajiban yang suci. Mereka memiliki 
tanggung jawab untuk membentuk generasi masa depan dari anak-anak muda dengan apa yang 
mereka ajarkan, dengan memberikan inspirasi dari contoh nyata kehidupan para pemimpin terkenal. 
Para guru harus menjadi inspirasi dan menjadi teladan dengan cara hidup mereka di luar kelas. 
Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memberikan masyarakat orang-orang yang 
berpendidikan baik yang memiliki kompetensi, yang memiliki integritas dan yang dapat diandalkan 
untuk melayani masyarakat dengan rasa bhakti dan kompetensi yang mereka miliki. Apa yang 
diberikan oleh pendidikan adalah nilai dan maknanya yaitu nilai moral dan spiritual. Jika para guru 
mengabdikan diri mereka pada bagian ini maka para pelajar tidak akan tersesat. Aku berharap para 
guru akan mengabdikan diri mereka pada kewajiban mereka dengan tenaga dan semangat yang lebih 
besar dan membawa perubahan dalam diri anak-anak sehingga mereka menjadi warga Negara yang 
berguna.  
 

(Divine Discourse, 15-Dec-1985) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 5 September 2015 
 
Dalam upaya untuk menyelamatkan umat manusia, Tuhan muncul dengan wujud yang sangat 
mempesona sehingga Beliau dapat menarik hati para bhakta melalui cinta kasih. Inilah sebabnya 
mengapa Beliau disebut dengan 'Raso vai sah' (Tuhan adalah rasa manis itu sendiri). Krishna 
berinkarnasi untuk menegakkan Dharma. Jadi yang Beliau sangat sukai adalah Dharma. Berjalanlah di 
jalan Dharma; itulah bentuk pemujaan yang Beliau sangat senangi. Seruling adalah kesukaan Beliau. 
Maka jadilah seperti seruling yaitu berlubang (tanpa adanya keinginan) dan lurus (tidak ada bengkok), 
dengan demikian Beliau akan menerimamu. Pikirkanlah tentang rasa manis yang sangat indah yang 
Krishna bangkitkan di dalam hati mereka yang beruntung yang ada se-zaman dengan-Nya! Setiap 
orang dari pengembala sapi yang tidak berpendidikan sampai pada cendekiawan besar dan para 
orang suci telah ditarik oleh-Nya; mereka memegang Krishna dengan kuat dalam bhakti yang tidak 
tergoyahkan. Apapun bentuk kesulitan dan masalah yang ada namun mereka tidak pernah 
melepaskan kaki Padma-Nya. Berpeganglah kepada Tuhan yang merupakan jalan menuju kedamaian 
dan suka cita.  
 
(Divine Discourse, 19-Aug-1968) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 6 September 2015 
	  

Hati harus merindukan suara-Nya, wujud-Nya, seruling-Nya, senyum-Nya, senda gurau-Nya, dan 
permainan-Nya. Inilah yang disebut dengan tapa (penebusan dosa) yang akan diberkati dengan 
rahmat-Nya. Kerinduan harusnya begitu mendalam dimana seluruh kesadaran badan hilang, indria 
menjadi tidak bekerja, dan pikiran menjadi tidak aktif, kecerdasan menjadi berhenti sama sekali, dan 
semua gagasan dualitas menjadi sirna. Sang diri hanya melihat di depannya adalah langkah demi 
langkah yang menuntunnya pada kebahagiaan yang tertinggi dalam penyatuan dengan Tuhan. 
Kebudayaan dari Bharath (India) sudah membatasi tuntunan dalam mencapai kebahagiaan ini. 
Kebahagiaan ini adalah penyempurnaan dari semua rasa manis, semua suka cita, dan semua 
pemenuhan yang muncul dari semua keinginan yang tertinggi. Namun manusia masih terus berusaha 
untuk mendapatkan hal-hal yang remeh seperti: kesenangan yang tidak berharga dan keinginan 
rendahan. Ketika engkau mencari Tuhan, engkau seharusnya tidak tersesat ke dalam berbagai jalan 
dan khayalan belaka. Pencari emas harus membuang logam kuningan dan logam lainnya yang 
berwarna kuning yang mana dapat membingungkan atau pada waktunya bahkan dapat 
menghancurkannya. 
 
( Divine Discourse, 19-Aug-1968) - 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)	  


