
	

	
 

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, 4 April 2016 
	
Darimana asalnya kesombongan? Apakah dari pengetahuan? Bukan! Kesombongan berasal dari 
kebodohan. Apakah penyebab dari kebodohan? Ini disebabkan karena perasaan dualitas. Darimana 
dualitas ini muncul? Dari keterikatan dan kebencian (Raga and Dwesha). Darimana keduanya ini 
berasal? Keduanya adalah produk dari keadaan. Bagaimana keadaan itu muncul? Melalui Karma 
(perbuatan di kehidupan yang lalu). Apakah penyebab dari Karma? Kelahiran! Jadi sangat jelas bahwa 
kelahiran adalah penyebab dari semua penderitaan. Hanya dengan mencari kebebasan dari kelahiran 
maka engkau dapat membebaskan dirimu dari penderitaan. Kesempatan dari kelahiran sebagai 
manusia harus digunakan untuk menyadari tujuan yang tertinggi ini. Kewajiban dari orang tua adalah 
mempersiapkan anak-anak pada jalan yang benar dari awal kehidupan mereka. Orang tua seharusnya 
tidak ragu-ragu untuk memperbaiki anak-anak dan bahkan memberikan hukuman ketika anak-anak 
mengambil jalan yang salah. Cara yang terbaik bagi orang tua untuk memperlihatkan kasih sayang 
mereka adalah melakukan segalanya yang diperlukan untuk menuntun anak-anak pada jalan 
kebajikan. 
 
( Divine Discourse, 5 Feb 1984) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 5 April 2016 
	
Walaupuan adalah sulit untuk mengendalikan pikiran namun pikiran dapat dialihkan. Ketika pikiran 
tenggelam dalam duniawi dan dialihkan menuju pada Tuhan maka ini akan mendapatkan kekuatan 
moral. Pikiran yang tenggelam dalam hal-hal duniawi saja akan membuatmu menjadi seorang 
tahanan di dunia, dan ketika pikiran tenggelam dalam Tuhan akan menjamin kebebasan bagimu. 
Hatimu adalah gembok dan pikiranmu adalah kuncinya. Ketika engkau memutar kunci itu ke kiri maka 
akan terkunci. Namun jika engkau memutar kuncinya ke kanan maka akan terbuka. Adalah arah 
pemutaran kunci yang memberikan perbedaan. Oleh karena itu pikiran adalah penyebab bagi 
kebebasan dan juga perbudakanmu. Apakah kebebasan itu (Moksha)? Ini bukanlah tempat tinggal 
dengan ada AC, namun sebuah keadaan yang bebas dari kyahalan (Moha). Keagungan dan moralitas 
terdapat dalam mengalihkan pikiran dari duniawi kepada Tuhan.  Ini adalah konsep yang sederhana 
dan sungguh dahsyat yang benar-benar memberikan pengaruh bagi kemajuan dan kesejahteraanmu.  
 
(Summer Showers Ch1, May 20, 1996) - BABA -  
 
 

Edisi : 90 (4 – 10 April 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 6 April 2016 
 
Tanamkanlah di dalam pikiran bahwa masa muda adalah tahun-tahun yang paling berharga dalam 
kehidupan seseorang dan seharusnya tidak disia-siakan atau disalahgunakan. Dengan membiarkan 
anak-anak menonton televisi dari jam 6 sampai 10 malam adalah membuat mereka melupakan 
semuanya yang harus mereka pelajari di sekolah atau bangku kuliah. Sebagai tambahan, mereka 
mempelajari banyak hal-hal yang jahat dari televisi. Jika televisi digunakan untuk menonton hal-hal 
yang baik maka televisi dapat memiliki fungsi yang bermanfaat. Namun bukan itu masalahnya, 
generasi yang lebih muda sedang dirusak dengan film dan acara yang jahat. Pikiran mereka sedang 
diracuni. Ini bukanlah tanda dari kasih sayang orang tua dengan mengijinkan anak-anak tumbuh 
dengan cara ini. Bahkan orang tua seharusnya menghindari dari pergi ke bioskop. Semua kejahatan 
dan kekerasan kita saksikan hari ini sepenuhnya berasal dari pengaruh jahat dari film pada pikiran 
anak-anak muda. Ketika pengetahuan dan teknologi muncul untuk memberikan banyak keuntungan, 
namun keduanya juga memberikan banyak akibat yang merugikan. Gunakanlah dengan baik 
pengetahuan ilmiah maka kita harus memiliki kebijaksanaan dan kemampuan membedakan.  
 

(Divine Discourse, Feb 5, 1984)  - BABA - 
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 7 April 2016 
	
Sebuah pertandingan sepak bola dimainkan oleh dua tim dengan sebelas pemain dalam setiap tim di 
lapangan sepak bola. Setiap tim berusaha untuk mencetak gol dengan menembakkan bola diantara 
dua gawang. Hidup adalah seperti sebuah permainan dimana engkau harus menuntun hidupmu 
diantara dua gawang yaitu pendidikan duniawi dan spiritual. Ketika sedang bermain sepak bola, 
seseorang dapat menendang bola selama bola itu terisi dengan udara. Saat bola itu kempes maka 
tidak akan ada orang yang akan menendangnya. Udara yang ada di dalam bola sepak adalah sama 
artinya dengan kehadiran ego. Seseorang yang dipengaruhi oleh ego akan menerima pukulan sampai 
mereka sama sekali tanpa ego. Sebuah bola yang kempes diambil oleh tangan, sedangkan sebuah 
bola yang padat berisi angin akan ditendang tanpa ampun. Sama halnya seorang yang rendah hati 
akan dihormati, sedangkan seorang egois akan menjadi target dari berbagai serangan. Hal-hal 
duniawi datang dan pergi, sedangkan keuntungan spiritual tetap selamanya. Oleh karena itu, jadikan 
spiritual menjadi dasar dari semua kegiatanmu. 
  
(Summer Showers Ch1, May 20, 1996) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 8 April 2016 
 
Ugadi adalah awal dari tahun baru. Engkau telah merayakan banyak perayaan Ugadi, namun sudahkah 
engkau melepaskan sifat-sifat burukmu? Jangan membatasi perayaan Ugadi hanya melulu pada 
memakai baju baru dan menikmati makanan yang lezat. Hari ini engkau memakai sebuah pakaian 
baru, namun berapa lama pakaian itu akan tetap seperti baru? Hidup kita dapat diibaratkan seperti 
sebuah surat kabar. Sekali engkau telah selesai membacanya, apakah engkau suka membacanya 
berulang kali? Engkau telah diberikan kelahiran ini dan engkau telah mengalami berbagai jenis 
pengalaman baik menyenangkan dan menyedihkan. Berdoalah kepada Tuhan untuk membawamu 
menyeberangi lautan dari kelahiran dan kematian ini serta memberikanmu kebebasan. Perayaan 
Ugadi yang sesungguhnya adalah melepaskan sifat-sifat burukmu, mengisi hatimu dengan kasih 
sayang dan mengambil jalan pengorbanan. Berhentilah mengeritik yang lainnya. Hormatilah bahkan 
mereka yang membencimu. Kebencian adalah sebuah sifat yang tidak baik dan akan 
menghancurkanmu. Oleh karena itu lepaskanlah sifat jahat ini dan sayangi setiap orang. 
 
(Divine Discourse, Apr 13, 2002) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 9 April 2016 
 
Umur telah berlalu dan dunia dengan cepat berubah, namun tidak ada perubahan di dalam hati 
manusia. Beberapa orang berkata bahwa pendidikan akan membawa perubahan dalam kehidupan 
manusia. Itu benar, namun apa bentuk perubahan yang terjadi? Ini hanyalah perubahan yang aneh 
yang mengarah pada perbuatan yang tidak wajar dalam pikiran manusia daripada perubahan di 
dalam hati mereka. Hati manusia dalam keadaan sebenarnya adalah sangat suci dan kelahiran 
manusia adalah sulit didapatkan. Dari semua makhluk hidup, kelahiran sebagai manusia adalah paling 
sulit diperoleh (Janthunam narajanma durlabham). Setelah mendapatkan kehidupan yang berharga, 
apakah engkau melakukan usaha untuk hidup sebagai manusia yang sejati? Hari ini engkau telah 
menjadi sebuah kumpulan dari keinginan, menghabiskan seluruh waktu dan usahamu untuk 
memenuhi semua keinginan itu. Engkau telah salah mengertikan bahwa dengan memenuhi keinginan 
itu akan memberikanmu kebahagiaan. Sadarilah bahwa hanya dengan menghancurkan keinginan 
akan menuntunmu pada kebahagiaan yang tertinggi. Kebahagiaan yang sejati terdapat pada tanpa 
keinginan.  
 
(Divine Discourse, Apr 13, 2002) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 10 April 2016 
	

Hanya sebuah perpaduan yang harmonis dari duniawi dan spiritual yang akan memberikan keindahan 
dan cahaya pada kehidupan. Kita seharusnya tidak belajar dan semata-mata hanya untuk mengisi 
perut kita namun juga mengisi hati kita dengan kebahagiaan. Makanan yang engkau makan hanya 
akan mengisi perutmu dan tidak dengan pikiranmu, namun makanan spiritual akan mengisi pikiranmu 
dan memberikanmu kebahagiaan yang kekal. Oleh karena itu, pembelajaran dan kehidupan duniawi 
harus dipasangkan dengan spiritual. Menanamkan moralitas adalah sangat penting dalam hidup. Para 
pelajar  menjalani hidup yang suci dan disiplin selama mereka tinggal di dalam asrama, namun mereka 
semuanya menjalani hidup yang sama sekali berbeda ketika mereka meninggalkan asrama. Hidupmu 
harusnya ditandai dengan disiplin dan moralitas, apakah engkau tinggal di asrama atau di luar. 
Seluruh hidupmu harus selaras dengan perintah dari suara hatimu. Aturan ini harus tetap sama apakah 
engkau sedang diamati atau tidak, apakah seseorang sedang memperhatikanmu atau tidak. 
 
(Summer Showers Ch1, May 20, 1996) - 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)	


