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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, 23 Juli 2018 
 

Kaum atheis (nastika) menderita demam yang merusak rasa selera mereka; mereka menemukan segalanya 
pahit. Seorang beriman (astika) merasakan rasanya seperti: pahit sebagai pahit, asam sebagai asam, manis 
sebagai manis. Tetapi orang yang dalam kesadaran Tuhan (yastika) mengalami semua peristiwa kehidupan 
yang manis, dipenuhi dengan berkat Tuhan. Prahlada adalah orang seperti itu; dia dipukuli, diinjak-injak, 
dan dilemparkan ke api dan air, tetapi setiap saat dia hanya merasakan manisnya. Dia mengatasi setiap 
malapetaka dengan penguatan yang berasal dari nama Narayana di dalam hati. Ada pegas rahasia di 
dalam hati yang akan terangkat ketika nama itu diucapkan dan itu akan memuaskan hausmu. Ketika 
dalam kesulitan, berdoalah untuk memohon bimbingan-Nya sebelum melompat ke segala arah. 
Manusia hanya dapat menggunakan akalnya sejauh kepandaian mereka, tetapi Tuhan akan 
mengungkapkan kepadamu jalan keluar dari setiap dilema. Tanyakan kepada Tuhan secara 
langsung dan Dia tidak hanya akan menjawabmu tetapi juga membebaskanmu!  

(Divine Discourse, Mar 10, 1962) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 24 Juli 2018 
 

	Alam adalah toko yang sangat besar, dimana semua hal yang akan membantumu dalam memahami 
kebenaran ditemukan. Kebenaran itu pertama kali dikenali sebagai, “Semuanya ini dijiwai dengan 
Brahman (keilahian), diarahkan dan terdiri dari Brahman (Sarvam Brahma Mayam)!” kemudian 
peminat spiritual terangkat pada kesadaran yang lebih tinggi yaitu, “Semuanya ini adalah Brahmam 
(Sarvam Brahmam),” hal ini hanya nampak sebagai sesuatu yang lain untuk beberapa waktu bagi mata 
yang belum terbuka! Tahap terakhir adalah dimana bahkan tidak ada yang tidak diliputinya, 
“Semuanya ini (Sarvam)” sebagai fakta adalah Brahman; hanya ada Brahman: satu-satunya. Ini adalah 
hikmah yang dipelajari oleh mereka yang mempelajari alam, menganalisanya dan mencoba untuk 
memahaminya. Alam adalah pangkuan ibu dimana anak-anak belajar seni kehidupan; begitu juga 
alam (Prakriti) yang mengajarkan seseorang bagaimana untuk berhasil dalam perjuangan yang 
berat dan memenangkan kedamaian yang tertinggi (Prasanthi). Melawan hukum alam dan ibu 
pertiwi akan menghukummu; patuhi perintahnya dan dengarkan peringatannya dan beliau 
akan menyampaikanmu warisan keabadian. 

(Divine Discourse, Jun 3,1962) - BABA -  
 
	



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 25 Juli 2018 
 

Beberapa orang hari ini tidak melakukan latihan fisik dan menjalani hidup yang tidak banyak 
bergerak. Saran-Ku kepada pegawai kantor dan pelajar adalah bagus bagi mereka untuk pulang pergi 
dengan mengayuh sepeda setidaknya lima atau enam kilometer per hari. Latihan bersepeda ini 
sangat berguna untuk menjaga kesehatanmu dan untuk mengurangi pengeluaranmu dalam 
penggunaan mobil. Keuntungan besar lainnya adalah untuk menghindari kecelakaan dan 
mengurangi polusi atmosfer yang disebabkan oleh pelepasan asap yang berbahaya dari mobil. Asap 
karbondioksida dari kendaraan bermotor dan pabrik sudah mencemari udara di kota dan 
mempengaruhi lapisan ozon di atas bumi. Semua kelima unsur sangat terpengaruh oleh polusi hari 
ini. Oleh karena itu engkau seharusnya mencoba untuk mengurangi penggunaan mobil dan 
mengendalikan emisi limbah industri yang berbahaya. Engkau seharusnya selalu berbuat selaras 
dengan alam, yang merupakan pantulan dari Tuhan. Tugasmu yang utama sekarang adalah 
menyucikan lingkungan tempat engkau tinggal. (). 
 

(Divine Discourse, Feb 6, 1993)  - BABA - 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 26 Juli 2018 
	

	Lihat Tuhan dalam diri setiap orang yang engkau temui; lihat Tuhan dalam segala sesuatu yang 
engkau tangani. Misteri Tuhan adalah tetap ada dalam semuanya baik itu bersifat material dan non-
material; sebagai sebuah fakta, telah ditemukan bahwa tidak ada yang bersifat zat atau material. 
Semuanya adalah Tuhan, sebuah ungkapan dari misteri-Nya! Dapatkan suka cita dari sumber-sumber 
suka cita di dalam serta di luar dirimu; kembangkan, jangan berdiri diam atau mundur. Setiap menit 
harus menandakan sebuah langkah maju. Bergembiralah bahwa diberikan kepadamu untuk 
mengetahui Tuhan dalam semuanya. Sambutlah semua kesempatan untuk melantunkan kemuliaan-
Nya, untuk mendengarkan kisah-Nya dan untuk berbagi kehadiran-Nya dengan yang lain. Tuhan 
memiliki tangan-Nya dalam semua hasil karya, kaki-Nya dalam semua ketinggian, mata-Nya yang 
melampaui semua horison, dan wajah-Nya dihadapan setiap wajah. Kalpavriksha (pohon pemberi 
keinginan) dalam hati manusia sedang dicekik oleh tumbuhan hijau yang liar dan semak yang 
berduri. Hilangkan semak yang menyesakkan ini dan pohon akan tumbuh serta menghasilkan 
buah. 
  

(Divine Discourse, Mar 9, 1968) - BABA - 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 27 Juli 2018 
 

	Hari ini disebut dengan Vyasa Poornima. Ini adalah hari suci yang mana harus dirayakan dengan doa 
dan penyesalan yang mendalam. Hanya itu yang dapat membersihkan hati, bukan dengan pesta atau 
puasa yang mana hanya berdampak pada tubuh saja. Fakta bahwa Resi Vyasa dihubungkan dengan 
hari ini atau dimana Sri Rama atau Sri Krishna dihubungkan dengan beberapa hari lainnya adalah 
sebagai sebuah kesempatan untuk menandai hari sebagai hari yang sangat sangat penting, saat 
dimana hal yang suci dilakukan. Hari ini adalah bulan purnama, ketika bulan bersinar tanpa adanya 
halangan; ketika cahaya bulan cemerlang, sejuk dan penuh. Pikiran manusia dibandingkan dengan 
bulan, karena pikiran tidak patuh sama halnya dengan bulan yang bergerak dari terang menuju 
gelap; hari ini, pikiran juga harus menjadi cemerlang, bersinar, dan sejuk. Resi Vyasa adalah 
sebagai Lokaguru (guru bagi seluruh dunia): beliau adalah pancaran sinar Tuhan. Namun, Resi 
Vyasa hanya bisa menunjukkan jalannya kepadamu. Engkau harus melintasi jalan itu sendiri. (). 
 
( Divine Discourse, Jul 24, 1964) - BABA -  
 
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 28 Juli 2018 
 
	Sekali engkau telah mendapatkan seorang Guru, serahkan segala sesuatu kepadanya, bahkan 
keinginan untuk mendapatkan kebebasan. Guru mengetahuimu lebih daripada dirimu sendiri. Beliau 
akan mengarahkanmu sebanyak mungkin untuk kebaikanmu. Kewajibanmu adalah hanya dengan 
mematuhi dan menahan kecenderungan kehilangan hubungan dengan-Nya. Adalah tidak ada 
gunanya kemudian mendapatkan sebuah nama suci atau mantra dari Guru dan mengulang-ulangnya. 
Perintah dari Guru atau Tuhan adalah bahkan lebih penting daripada nama Guru atau nama Tuhan. 
Apakah gunanya mengulang-ulang nama sucinya, di saat bersamaan tanpa menyucikan dorongan 
hati dengan mematuhi perintah-Nya. Engkau harus memanfaatkan Guru dengan sebaik-baiknya, 
seperti halnya Puttaparthi sendiri. Engkau harus mendapatkan keahlian untuk bisa mendapatkan 
shanti dan santosha (kedamaian pikiran dan kebahagiaan), rahmat Tuhan, hikmah dari latihan 
spiritual, dan buah dari satsang (pergaulan dengan orang suci); jangan membuang-buang energi 
dan waktumu, dengan mencari kepuasan indria dalam pergaulan yang tidak bermanfaat. 

 
(Divine Discourse, Jul 24, 1964) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 29 Juli 2018 
 

 Manusia adalah campuran dari daiva, danava, dan manava (Tuhan, raksasa, dan manusia). Sifat jahat 
yang ada pada danava dapat diatasi dengan daya (sifat belas kasihan dan kemurahan hati), simpati 
dan perasaan persahabatan; aspek kebanggaan yang ada pada daiva dapat diatasi dengan dama 
(pengendalian diri), tanpa keterikatan dan meninggalkan kemelekatan; aspek egoisme yang ada 
dalam manava dapat diatasi dengan menjalankan dharma yang dijelaskan oleh guru suci yang adil 
yang telah disucikan melalui olah tapa dan mengarahkan insting dan dorongan hati mereka pada 
bidang yang bermanfaat. Ketika ketiga bagian ini dihaluskan maka manava (manusia) diubah menjadi 
Madhava (Tuhan). Setiap orang harus mengambil proses penyucian ini, dengan mencari kesalahannya 
dan kelemahannya sendiri serta menyadari jalan menuju keberhasilan. Jika engkau memiliki daya, 
dama, dan dharma (simpati, pengendalian diri, dan kebajikan), itu akan membawamu melampaui 
jangkauan dari tiga sifat pikiran; tidak ada perlu lagi untuk mendapatkan nama suci atau mantra 
dari Guru dan mengulang-ulanginya.  
  
(Divine Discourse, Jul 24, 1964) - 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)	


