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Teachers are like the guiding light for  

the country 
 

“Guru merupakan cahaya penuntun bagi negara” 
 

 

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 16 Juli 2018 
 

	Satu rumah tangga sekarang memiliki sepuluh golongan dan partai. Mereka yang tidak bisa membenahi 
rumahnya sendiri telah mulai mencoba membenahi bangsa dan menasihati yang lainnya tentang 
kerjasama dan hidup yang harmonis. Pengetahuan tentang Atma adalah dasar dari semua makhluk hidup 
yang sekarang telah dilupakan, dan itu adalah penyebab dari semua kegelisahan, kebingungan, dan krisis 
moral hari ini! Kemunduran dalam disiplin selalu mengingat Tuhan (namasmarana) adalah akar penyebab 
kemerosotan di negara ini. Adalah untuk membangunkan yang tertidur dan menyampaikan pesan ini 
kepada mereka bahwa Tuhan telah turun. Jika siapapun juga yang menyebutmu lemah, jangan 
mempercayainya. Engkau memiliki kecerdasan, disiplin, kapasitas spiritual, kesadaran akan keunggulan 
yang lain, kesadaran akan kesalahanmu sendiri, dan hasrat untuk meningkatkan diri sendiri — 
kemudian bagaimana engkau dapat disebut dengan lemah? Ingatlah, sebuah kehidupan yang penuh 
dengan doa tidak akan menghasilkan amukan nafsu; ini akan menjadi sumber dari kekuatan dan 
kerjasama. Aku memberkati bahwa semua darimu memiliki hidup penuh dengan suka cita dan 
kedamaian.  

(Divine Discourse, Dec 09, 1963) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 17 Juli 2018 
 

Guru suci zaman dulu yang mengalami keharuman pencarian wujud Tuhan. Mereka mencari Tuhan di 
hutan dan semak-semak. Mereka telah melepaskan segalanya dan melakukan banyak pengorbanan 
namun mereka masih tidak bisa menemukan sumbernya. Beberapa bahkan menyerah di tengah jalan, 
telah puas dengan keharusan yang telah mereka alami. Sedangkan yang lain, dengan keteguhan hati 
yang tidak kenal lelah, akhirnya mampu menemukan bunga itu. Ada beberapa yang lain tidak bisa 
mengalami serta mencium wangi harum karena ‘pilek yang berat’, dan disebut dengan ateis. 
Walaupun mereka memiliki hidung namun mereka tidak mampu mengalami serta mencium wangi 
harum kebahagiaan ilahi; mereka sesungguhnya adalah yang tidak beruntung. Namun bagi mereka 
yang mampu mengalami kebahagiaan ini menyatakan dalam penuh kebahagiaan, 
“Vedahametham Purusham Mahantam (Kami telah menyadari perwujudan yang tertinggi dari 
Tuhan).” Bagaimana seseorang bisa menyadari hal ini? Dalam setiap manusia, kebahagiaan atau 
Ananda muncul dari dalam hati, sama seperti halnya wangi harum pada bunga. Hati sejatinya 
adalah sempurna dan penuh. 

(Divine Discourse, Apr 29, 1998) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 18 Juli 2018 
 

	Tuhan adalah ada dalam setiap orang dan setiap tempat. Engkau mungkin tidak bisa melihat-Nya 
dengan mata fisikmu, namun engkau dapat membayangkan-Nya dengan pandangan batinmu. Udara 
ada, engkau tidak bisa menyangkalnya walaupun engkau tidak bisa melihat atau menyentuhnya. 
Ketika cuaca panas, engkau dapat merasakan kesejukan dengan menggunakan kipasan tangan atau 
kipas listrik. Udara tidak datang dari kipas. Namun siapapun menggunakan kipas mendapatkan dan 
merasakan udara. Sama halnya Tuhan hadir seperti udara. Kecerdasan adalah kipas. Jika engkau 
mengarahkannya pada Atma, engkau mendapatkan Atmananda (kebahagiaan Atma). Sebaliknya, 
engkau mengarahkan kecerdasan pada badan, dan engkau mendapatkan kesenangan badan yang 
sementara. Untuk dapat menyeberangi lautan kehidupan, engkau tidak bisa bergantung pada 
tubuh yang dapat hancur dan sementara. Tubuh sejatinya penuh dengan kotoran dan jorok, 
daging dan tulang. Oleh karena itu engkau harus berserah kepada Tuhan di dalam diri. Sekali 
engkau mendapatkan bantuan dari Tuhan, tidak ada apapun yang engkau tidak bisa capai. 
 

(Divine Discourse, Apr 29, 1998)  - BABA - 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 19 Juli 2018 
	

	Engkau mengasuransikan hidup karena engkau tidak yakin dengan pasti akan hidup, bukan? Untuk 
memastikan dirimu sendiri tentang hidup yang nyaman, engkau dibujuk untuk mengasuransikan dan 
membayar preminya. Namun hanya Tuhan saja yang dapat menjagamu terhadap teror kematian. 
Engkau bisa mendapatkan kebahagiaan dengan mengendalikan dan menaklukkan pikiran serta 
indria. Besi dan baja diproduksi dalam dapur suhu tinggi, dimana bijih besi dilelehkan dan komponen 
yang lainnya ditambahkan. Besi yang meleleh dibawa dalam ember oleh derek dan dituangkan 
dengan sendok besar. Walaupun sendok besar itu harus bersentuhan dengan panas, namun sendok 
itu tahan terhadap panas. Derek memegang material yang lain namun tidak memegang dirinya 
sendiri! Pikiran adalah seperti itu. Pikiran yang memegang, menggunakan dan menangani semua 
hal yang lain namun pikiran tidak bisa membawa dirinya sendiri atau menggunakan dan 
mengubah dirinya. Pikiran tidak bisa berpegang pada pemegangnya, motivator di dalam yaitu 
Tuhan. Jadi dalam upaya untuk menyelamatkan dirimu sendiri dari ketidakpatuhan pikiran dan 
kaki tangannya, engkau harus berpegang pada ‘sang pemegang’.  
  

(Divine Discourse, Mar 11, 1968) - BABA - 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 20 Juli 2018 
 

	Cinta kasih ada untuk kasih dan tidak ada yang lainnya; kasih bersifat spontan dan memberikan 
kegembiraan. Kasih melihat dengan hati dan bukan dengan mata fisik. Kasih tidak mendengar melalui 
telinga namun dengan kedamaian hatimu. Kasih tidak berbicara dengan lidah namun dengan 
menggunakan welas asih. Kasih memiliki banyak sinonim (persamaan arti) – welas asih dan kebaikan 
juga berarti kasih. Kasih hanya dapat muncul dari hati dan bukan dari sumber yang lainnya. Kasih 
adalah bersifat kekal, terasa nikmat seperti nektar, penuh kebahagiaan, dan tidak terbatas. Hati yang 
diliputi dengan kasih adalah tanpa batas. Seperti halnya sungai dengan nama yang berbeda menyatu 
di lautan dan menjadi satu dengannya, kasih dengan banyak bentuk memasuki lautan hatimu dan 
menyatu dengannya. Pikiran, perkataan, dan pandanganmu seharusnya diliputi dengan kasih. Ini 
adalah kasih Tuhan. Sekali seseorang dipenuhi dengan kasih Tuhan tidak akan pernah bisa mengalami 
penderitaan. Manusia saat sekarang dipengaruhi oleh pujian atau celaan. Namun mereka diliputi 
dengan kasih Tuhan melampaui pujian atau celaan. Mereka tidak terpengaruh dengan kritikan 
atau pujian berlebihan dan memperlakukan suka cita dan penderitaan, keuntungan dan 
kerugian, kemenangan dan kekalahan adalah sama. 
 

(Divine Discourse, Dec 25, 1995) - BABA -  



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 21 Juli 2018 
 
	Atma vidya (pengetahuan tentang diri sejati) saja yang dapat memperbaiki pikiran dalam Dharma. 
Pelajar disini akan diberikan sebuah pandangan tentang Atma vidya; mereka akan mengembangkan 
sebuah keinginan yang kuat untuk mengetahui tentang ini. Atma Vidya adalah pengetahuan dan 
keinginan itu yang akan memberikan mereka manfaat yang baik ketika mereka menghadapi masalah 
hidup. Prahlada berkata kepada ayahnya, "Ayah yang menuntun putranya kepada Tuhan adalah ayah 
satu-satunya yang layak dihormati akan peran itu." Ayah yang menuntun putranya pada pusaran 
kesenangan indria,  gunung berapi dari gairah fisik, lumpur rawa dari kesombongan, dan kebanggaan 
yang tidak menyadari tugas serta tanggung jawab mereka. Begitu juga, sistem Pendidikan yang tetap 
membuat anak-anak jauh dari Tuhan – yang merupakan satu-satunya tempat perlindungan dan 
sahabat, satu-satunya penuntun dan penjaga – adalah benar-benar sebuah sistem dimana 
seseorang yang buta terlibat dalam membutakan mereka yang tergantung padanya. 

 
(Divine Discourse, Jul 22, 1968) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 22 Juli 2018 
 

Perempuan, yang merupakan benteng dari budaya India, penjaga kekayaan spiritual kuno, cepat 
mengalah pada budaya yang suka berdandan, seperti yang terlihat dari cara hidup dan perilaku sosial 
saat ini. Ini adalah hasil dari sistem pendidikan yang artifisial dan kosong, begitu juga dengan lekukan 
halus sastra murahan dan film-film yang mutunya rendah. Wanita muda saat ini adalah ibu dan guru 
generasi pemimpin yang akan datang. Setiap orang harus menghormati lima ibu mereka: Deha Mata, 
ibu yang melahirkanmu; Go mata, sapi yang memberi susu segar; Bhu mata, tanah yang 
menumbuhkan tanaman; Desha mata, tanah air yang memberi perlindungan, perhatian, cinta, hak, 
dan peluang untuk melayani dan mengangkat dirimu ke ketinggian, dan Veda mata, harta 
spiritual yang mengungkapkan tujuan hidup dan menuntunmu menuju Realisasi-Diri. Deha mata 
harus memberitahukan kepada anak-anak semua kemuliaan yang lainnya; jadi tanggung 
jawabnya adalah yang terbesar dan paling penting. 
  
(Divine Discourse, Jul 22, 1968) - BABA - 

 

 

 
 

 

	
	

Balvikas bukan hanya pendidikan untuk anak-

anak. Itu adalah inti dari semua pengetahuan 

spiritual	

Illumine	our	soul	with	‘Lentera	Sai	(SAI+LENTERA).	Welcoming	universal,	tranquil,	peaceful	and	
wisdom	mind	(SAILENT+ERA).	Decorate	the	era	of	Sai	with	Love	(SAI+ERA)	


