
	  

	  
 

A peaceful mind is the abode of Love 
 

“Sebuah pikiran yang penuh kedamaian adalah tempat 
kediaman cinta-kasih” 

 
 
 
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 14 Maret 2016 
	  
Dalam dunia keturunan dari Dharma dan Adharma (kebajikan dan kejahatan) secara terus menerus 
berkembang. Pertimbangkan garis keturunan ini: Kejahatan (Adharma) menikah dengan khayalan 
(Mithya). Mithya bukanlah kebenaran dan juga bukan ketidakbenaran. Pasangan ini mempunyai dua 
anak, seorang putra yang bernama Ahamkara (egoisme) dan seorang putri yang bernama Moha 
(keadaan tergila-gila). Karena keduanya ini adalah anak-anak dari kebodohan, dengan tanpa memiliki 
kapasitas untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah, maka persekutuan diantara keduanya 
yang tidak suci ini menghasilkan Lobha (ketamakan) dan Vanchana (penipuan) sebagai putra dan putri 
mereka. Dari persekutuan yang salah dari keduanya ini maka lahirlah Irshya (cemburu) dan Krodha 
(amarah). Dari gabungan keduanya ini maka muncullah, Bheeti (ketakutan) dan Mrityu (kematian). 
Garis keturunan ini dikenal dengan Adharma Santhathi (keturunan dari kejahatan). Mengikuti garis 
keturunan kejahatan ini maka setiap persekutuan adalah tidak benar.  
 
(Divine Discourse, 19 Jan 1984) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 15 Maret 2016 
	  
Persembahkan waktumu dalam pelayanan kepada dunia, dengan keyakinan kepada Tuhan, tanpa 
menghiraukan hasilnya. Kemudian engkau menjadi terberkati. Jika tidak, walaupun badan tidak aktif 
namun pikiran akan sangat sibuk melakukan perbuatannya sendiri. Manusia yang memiliki pikiran 
yang seperti ini akan menjadi mangsa dari karma sekalipun mereka tidak melakukan apapun juga. 
Ketika seseorang memiliki pikiran yang terpatri dalam perenungan kepada Tuhan dan mengejar 
kebenaran, meskipun badan dan indera melakukan perbuatan yaitu melayani dunia, namun mereka 
tidak akan terpengaruh oleh kegiatan tersebut; walaupun mereka melakukan perbuatan (karma), 
mereka masih bukanlah pelaku dari tindakan itu. Ini adalah pelajaran dari Bhagavad Gita. Hati dari 
seseorang yang tidak berusaha untuk meningkatkan pikiran dengan ide-ide yang suci pastinya akan 
menjadi surga bagi iblis dan kejahatan. Setiap orang yang berharap untuk kejayaan, mencari 
pemusatan pikiran dan berharap untuk keselamatan, harus memusatkan hal ini di dalam pikiran. 
Hanya kebijaksanaan spiritual yang menjadi penyebab dari kebebasan. (Prema Vahini, Ch 72).  
 
(Prema Vahini, Ch 72) - BABA -  
 
	  

	  

Edisi : 87 (14-20 Maret 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 16 Maret 2016 
 
Ketika Dharma dipadukan pada jiwa yang agung disebut dengan kebenaran (Sathya), anak-anak dari 
kesungguhan (Shraddha), welas asih (Daya), kedamaian (Shanti), kesejahtraan (Pushti), kepuasan hati 
(Shanthushti), kemajuan (Vriddhi), kesederhanaan (Lajja), kehormatan (Gouravam) dan kebebasan 
(Mukthi) akan muncul. Secara hati-hati periksalah dirimu sendiri, jika engkau berasal atas garis 
keturunan Dharma atau dari kebodohan (Mithya) dan ketidakbenaran (Adharma). Ketika engkau 
dengan tekun menjalankan Dharma, keillahian di dalam dirimu akan mewujudkan dirinya secara 
spontan. Jangan membatasi Dharma hanya pada kata-kata saja. Engkau sejatinya adalah perwujudan 
dari kebajikan. Namun engkau tidak akan memiliki makna akan sebutan ini jika engkau tidak 
menuntun hidupmu pada Dharma. Setiap orang harus menyadari bahwa mencapai kesatuan dengan 
keillahian adalah tujuan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, adalah merupakan tugasmu yang 
utama untuk mengembangkan keyakinan pada Tuhan. Dengan keyakinan ini maka engkau akan 
menjalani hidup yang di dedikasikan pada Dharma, Sathya dan Neethi (kebajikan, kebenaran dan 
keadilan),dan mencapai tujuan dari kelahiranmu.  
 

(Divine Discourse, 19 Jan 1984)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 17 Maret 2016 
	  
Tidak ada batasan waktu atau ruang bagi seseorang untuk merenungkan Tuhan yang Maha Ada. 
Untuk ini, tidak ada tempat suci tertentu atau waktu khusus melakukan ini. Dimanapun juga pikiran 
senang merenungkan Tuhan maka itulah tempat yang suci! Kapan saja engkau memikirkan Tuhan 
maka itu adalah waktu yang bertuah! Di situ dan pada waktu itulah engkau harus bermeditasi kepada 
Tuhan. Oleh karena itu naskah suci mengungkapkan, ‘Untuk bermeditasi kepada Tuhan, tidak ada 
waktu atau tempat yang tetap. Kapan dan dimana saja pikiran menginginkannya, maka itulah saatnya 
dan disitulah tempatnya!’ (Na kaala niyamo yathra, na deshasya sthalasya cha Yathrasya ramathe 
chittham, thathra dhyanena kevalam.) Dunia dapat mencapai kemakmuran melalui jiwa-jiwa yang 
disiplin yang memiliki hati yang suci dan mereka yang melambangkan garam dunia. Untuk 
meningkatkan kesejahteraan dunia, mulai dari menit ini setiap orang harus berdoa untuk kedatangan 
jiwa-jiwa yang suci dan berusahalah agar layak memperoleh berkat dari mereka, dan lupakanlah 
penderitaan dalam hidupmu sehari-hari.  
  
(Prema Vahini, Ch 73) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 18 Maret 2016 
 
Dharma dan Jnana (kebajikan dan kebijaksanaan spiritual) adalah dua mata yang diberikan kepadamu 
untuk mengungkapkan keunikan dan keillahian dalam dirimu. Dharma menunjukkan jalan yang benar 
yang mana setiap individu, kelompok atau masyarakat harus ikuti. Dharma menghancurkan mereka 
yang melanggar Dharma dan melindungi mereka yang melindungi Dharma. Bangunan besar dari 
Dharma dibangun di atas dasar kebenaran. Nyaya (keadilan) adalah sebuah sifat yang mendasar dari 
Dharma. Sebuah masyarakat, bangsa atau seorang individu dapat bersinar dengan kemuliaannya 
hanya ketika mereka menjunjung tinggi keadilan, mendapatkan kekayaan dalam pertanian, bisnis atau 
pekerjaan yang lainnya dan mendapatkan kebaikan serta rahmat Tuhan dengan setia pada moralitas 
(neethi) dan kebajikan (Dharma). Ketika Dharma menuntun pada perbuatan yang benar, maka adalah 
perlu juga untuk mendapatkan Jnana. Semua penderitaan dan masalah di dalam hidup muncul dari 
dualitas yang ada pada indera. Sekali perasaan akan “aku” dan “milikku” dilepaskan maka kesadaran 
Tuhan yang meresapi semuanya dapat disadari.  
 
( Divine Discourse, 19 Jan 1984) - BABA -  
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 19 Maret 2016 
 
Kehidupan manusia sendiri adalah sangat suci. Namun hal ini menjadi baik atau buruk tergantung dari 
pergaulan yang diikuti. Ketika engkau membiarkan besi di dalam debu maka besi itu akan berkarat. 
Namun ketika besi yang sama diletakkan pada api maka karat dari besi itu akan menghilang dan besi 
itu menjadi lembut dan mulai bersinar. Partikel-partikel dari debu terbang di langit karena bergabung 
dengan angin namun partikel debu juga akan jatuh ke dalam selokan ketika partikel debu itu 
bergabung dengan air hujan. Partikel debu tidak memiliki sayap untuk terbang di atas langit dan juga 
tidak memiliki kaki untuk melompat ke bawah. Untuk keduanya yaitu kebangkitan dan kejatuhan 
mereka disebabkan oleh pengaruh dari pergaulan. Kebaikan dan keburukanmu tergantung dari jenis 
pergaulan yang engkau ikuti. Pergaulan yang baik membuatmu menjadi suci dan illahi. Pergaulan 
yang buruk membangkitkan perasaan-perasaan dan pikiran buruk, yang mendorongmu untuk 
melakukan perbuatan yang buruk. Maka dari itu, adalah sangat mendasar bagimu untuk bergabung 
dalam pergaulan yang baik dan mengembangkan nilai kemanusiaanmu.  
 
(Divine Discourse, 8 July 1996) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 20 Maret 2016 
	  

Orang tua saat sekarang mencurahkan terlalu banyak kasih kepada anak-anak mereka. Namun kasih 
saja tidaklah cukup. Disana seharusnya ada keduanya yaitu ‘kasih’ dan ‘hukum’. Hanya ketika 
keduanya yaitu kasih dan pengendalian ada maka kasih akan menjadi bermanfaat. Untuk semua 
kebiasaan jahat dalam diri anak-anak yang sejatinya sifat mereka adalah lugu dan polos, orang tua 
utamanya adalah yang bertanggung jawab. Orang tua saat sekarang tidak melakukan usaha apapun 
untuk mengajarkan dengan benar tentang tingkah laku pada anak-anak mereka. Mereka memanjakan 
anak-anak dengan memberikan mereka uang dan hadiah secara cuma-cuma. Mereka ingin anak-anak 
mereka menjadi pegawai, mendatangkan pendapatan yang besar, memperoleh kekayaan, dan 
menjalani hidup yang menyenangkan dan mudah. Namun mereka tidak menyadari sesaat saja 
bagaimana mereka seharusnya membuat anak-anak menyadari kebutuhan dalam mengembangkan 
sifat-sifat yang baik. Ini adalah tergantung dari orang tua untuk mengajarkan anak-anak dalam 
meningkatkan sikap yang benar dan kualitas moral. Orang tua seharusnya merasa senang hanya 
ketika mereka melihat anak-anak mereka menjalani hidup yang suci, mendapatkan nama baik, dan 
bertingkah laku dengan layak.  
 
( Divine Discourse, Feb 5, 1984) - BABA - 
 

	  

	  
	  

Tuhan akan dekat hanya pada mereka yang  
pikiran, idealisme, dan perbuatannya 

sesuai dengan 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)	  


