
	  

	  
 

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, 21 Maret 2016 
	  
Kewajiban utama pelajar adalah untuk merubah setiap aktifitas dalam hidup menjadi kekuatan dan 
keindahan. Namun sangat disayangkan, sistem pendidikan saat sekarang gagal memelihara kualitas 
kebaikan, kesatuan, dan kasih yang mana merupakan tanda khusus dari pendidikan yang sebenarnya. 
Para pelajar harus menyadari bahwa masa hidup adalah sangat cepat meleleh seperti halnya es krim, 
apakah mereka peduli atau tidak dalam meningkatkannya. Para pelajar saat sekarang buta akan tujuan 
dari hidup; banyak dari mereka bahkan tidak merasakan sakit dari tidak mengetahui tujuan dari hidup. 
Hanya satu dari sejuta yang berusaha keras untuk menyadari intisari dari kehidupan. Usaha keras ini 
adalah sebagai batu loncatan untuk kesadaran akan tujuan hidup. Banyak orang merasa bahwa 
memperoleh makanan, pakaian, perlindungan, kekayaan, dan kenyamanan yang membangun inti dari 
tujuan hidup. Hidup akan tetap menjadi sebuah tragedi sepanjang manusia bekerja keras dibawah 
jenis khayalan ini. Hari dimana engkau menyadari tujuan hidup, engkau mengalami perubahan yang 
total dari penderitaan yang mendalam (vedhana) menuju bebas dari rasa sakit (nirvedhana). 
 
(Summer Showers Ch1, May 20, 1996) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 22 Maret 2016 
	  
Pergaulan yang baik dapat meningkatkan seseorang pada tingkat keillahian, sedangkan pergaulan 
yang buruk dapat menjerumuskan seseorang pada tingkat binatang. Engkau harus membuat usaha 
untuk bangkit dan berada di atas tingkat manusia. Sedangkan tidak memerlukan usaha apapun untuk 
bisa terjerumus ke bawah. Untuk menjadi tidak baik adalah sangat gampang. Anak-anak muda hari ini 
memperlihatkan gagasan dan perasaan yang tidak baik, dan melakukan perbuatan yang tidak baik, 
dengan demikian mereka menyia-nyiakan masa muda mereka yang sangat berharga. Namun sangat 
disayangkan, manusia saat sekarang bergaul dalam pergaulan yang tidak baik, sehingga perasaan dan 
perbuatan baik mereka berubah menjadi perasaaan dan perbuatan yang tidak baik— pada akhirnya 
membuat hidup mereka menjadi sangat menyedihkan. Walaupun kelihatan sangat sulit untuk bisa 
mencapai tingkat yang lebih tinggi, engkau harus terus membuat usaha untuk bisa mencapai tingkat 
yang lebih tinggi. Pikiranmu adalah akar penyebab dari semuanya. Maka dari itu, engkau harus hanya 
memiliki pikiran yang mulia, suci, murni, dan berguna. 
 
(Divine Discourse, 8 July 1996) - BABA -  
 
 

Edisi : 88 (21-27 Maret 2016) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 23 Maret 2016 
 
Ketika engkau menjadi sadar akan cahaya, mendapatkan kebijaksanaan dan menyadari makna dari 
kehidupan, maka engkau akan dipindahkan dari penderitaan yang mendalam menuju kegembiraan 
yang luar biasa. Cahaya dalam hal ini bukan berarti cahaya matahari, cahaya lampu, atau bulan, namun 
cahaya hati. Kebijaksanaan bukan mengacu pada kebijaksanaan ilmiah, namun pencerahan yang 
dihasilkan dari perubahan di dalam hati. Bagaimana dengan kehidupan? Kesadaran akan sifat dirimu 
yang sejati adalah makna yang cocok untuk kehidupan. Kesadaran akan jati dirimu terdapat pada 
kesadaran bahwa engkau bukanlah badan, pikiran, atau indera. Kesadaran yang sejati terdapat dalam 
mengerti kenyataan bahwa engkau adalah berdasarkan pada prinsip yang ada di luar pengertian 
manusia serta melampaui batasan keadaaan. Seseorang seharusnya dengan jelas melakukan 
penyelidikan kehadiran Tuhan dalam hidup manusia. Kesadaran akan tugas dan kewajibannya adalah 
sama dengan kesadaran akan Tuhan dalam hidup manusia. 
 

(Summer Showers Ch1, May 20, 1996)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 24 Maret 2016 
	  
Semua darimu seharusnya dengan jelas menyelidiki kehadiran Tuhan dalam hidup manusia. 
Kesadaran akan kewajibanmu adalah sama dengan kesadaran akan keillahian dalam hidup sehari-hari. 
Dalam dunia modern, tidak ada seorangpun memiliki rasa terima kasih. Beberapa darimu gagal 
memperlihatkan rasa terima kasih bahkan kepada dokter yang menyembuhkanmu ketika engkau 
sakit. Engkau mengatakan bahwa engkau tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada dokter 
karena itu sudah merupakan kewajibannya untuk menyembuhkan penderitaan pasien. Namun 
ingatlah, sebagai seorang pasien, engkau juga memiliki sebuah kewajiban. Pelanggaran yang 
menyolok dari kewajiban tidak akan membawamu kemanapun juga. Merupakan kewajibanmu untuk 
memperlihatkan rasa terima kasih kepada ibu yang memeliharamu di dalam kandungan dan 
membantu perkembangan kesejahteraanmu. Sangat aneh, namun banyak yang menanyakan 
mengapa mereka harus memberikan rasa terima kasih kepada ibu yang menurut pendapat mereka 
merupakan tugas dari ibu untuk menjaga anak-anaknya. Tolong hayati bahwa merupakan 
kewajibanmu yang utama untuk merawat ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu. 
  
(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains, 1996, Ch 1) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 25 Maret 2016 
 
Dhritarashtra memiliki seratus putra yaitu para Kaurava. Ia sangat mengetahui dengan baik bahwa 
putra-putranya sangat jahat dan juga mengetahui bahwa keponakannya yaitu para Pandava, 
disatukan dengan kebajikan (Dharma). Ia juga menyadari bahwa para Kaurava memberikan banyak 
penghinaan dan penderitaan pada mereka. Guru suci Wyasa memperingatkannya berulang kali akan 
hal ini: "Dhritarashtra! Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa menyayangi putra-putramu adalah 
salah. Namun engkau seharusnya tidak menaburkan kasih sayang yang salah tempat pada putra-
putramu. Jangan bersikap seperti seorang manusia dungu yang buta. Dengan memperlihatkan kasih 
sayang yang tidak terbatas pada seorang putra yang jahat, engkau sedang menyebabkan penderitaan 
pada masyarakat dan bangsa." Ayah yang bodoh dan terlalu sayang pada anak-anaknya ini tidak 
memperdulikan nasihat dari guru suci ini. Sebagai akibatnya, ia terlibat dalam berbagai perbuatan 
yang penuh dosa. Dengan keadaan tergila-gila yang buta pada putra-putranya, apa yang Dhritarashtra 
dapat raih? Hasil akhirnya adalah tidak ada satu orang putranya pun yang melakukan upacara 
pemakamannya. Para Pandava harus melakukan pelayanan ini baginya. Adalah tidak salah dalam 
menyayangi anak-anak. Namun orang tua harus belajar bagaimana cara menyayangi mereka.  
 
( Divine Discourse, 5 Feb 1984) - BABA -  
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 26 Maret 2016 
 
Dapatkah bola lampu apapun yang bertegangan tinggi disamakan dengan kecemerlangan yang tidak 
tertandingi dari matahari? Dapatkah pompa apapun di dunia yang dapat menyamai banyaknya air 
yang didapat dari hujan yang deras? Dapatkah kipas apapun yang ada di dunia memberikan 
kesejukan seperti yang diberikan oleh angin? Hadiah dari Tuhan adalah berlimpah-limpah, banyak, 
dan tidak bisa dibandingkan. Kita membayar pajak dari banyak kenikmatan yang kita dapatkan, seperti 
pajak air pada PDAM, pajak listrik pada PLN karena sudah menyediakan listrik, dsb. Namun apa jenis 
pajak yang kita bayarkan kepada Tuhan yang telah menyediakan kita tenaga yang tidak ada akhirnya, 
cahaya dan angin? Ketika kita membayar pajak pada departemen yang berbeda atas pelayanan yang 
diberikan, bukankah merupakan kewajiban kita juga untuk membayar pajak terima kasih dan syukur 
kepada Tuhan? Kita tidak memperlihatkan rasa syukur dalam bentuk apapun kepada Tuhan yang telah 
memberikan kita lima unsur yang mana tidak pernah habis. Sejatinya, kewajiban kita yang paling 
penting adalah menyampaikan rasa syukur atau terima kasih kita kepada Tuhan yang telah 
memberikan begitu banyak kelimpahan yang tiada akhirnya kepada kita.  
 
(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains, 1996, Ch 1) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 27 Maret 2016 
	  

Kapanpun anak-anak menjadi nakal dan tersesat, dengan sengaja atau tidak sengaja maka orang tua 
harus dengan cepat memperbaiki kesalahan mereka dan membawa mereka kembali ke jalan yang 
benar. Kewajiban dari orang tua tidak berakhir hanya dengan menyediakan makanan, sekolah, dan 
pengetahuan duniawi saja. Anak-anak juga harus disediakan dengan nilai-nilai yang benar. Mereka 
seharusnya tidak dibentuk pola pikirnya bahwa mengumpulkan kekayaan adalah segala-galanya dan 
tujuan dari hidup. Kekayaan tidak akan mengikuti seseorang ketika mereka meninggalkan dunia ini. 
Kekayaan diperlukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarmu. Terlalu banyak kekayaan adalah 
keadaan yang memalukan seperti halnya memakai sepatu yang kebesaran. Sedikit memiliki kekayaan 
adalah sangat menyakitkan seperti memakai sepatu yang kekecilan. Jadi, adalah hal yang diinginkan 
hanya memiliki jumlah kekayaan yang cukup bagi kebutuhan dasarmu. Adalah sangat tercela pada 
saat sekarang dalam tergila-gila mengejar uang, manusia melupakan semua kualitas kemanusiaannya.  
 
( 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)	  


