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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, 30 Juli 2018 
 

	Krodha (amarah) adalah racun yang mematikan. Amarah mempengaruhi yang lain dengan bau busuknya, 
terwujud melalui mata, lidah, dan tangan. Benih dari pohon beracun ini berkembang menjadi sebuah 
tanaman beracun dan ketika menjadi sebuah pohon besar maka daun, bunga, dan buahnya juga pastinya 
beracun. Begitu juga, mereka yang kecanduan dan suka marah dapat mengeluarkan racun melalui pikiran, 
perkataan, dan perbuatan. Pikiran yang marah adalah seperti sebuah batu kerikil yang dilempar ke dalam 
air yang tenang dari Manasa-sarovar (danau pikiran) yang ada dalam diri manusia. Hal ini akan 
menciptakan dampak yang bersifat tidak berujung pangkal menyebar ke seluruh danau. Amarah adalah 
sangat berbahaya bagi kemajuan pemuda. Berusahalah dengan segala daya dan upaya untuk 
mencegah racun memasuki keadaan batinmu. Tingkatkan kasih sayang, kebaikan hati, semangat 
melayani, dan mendorong semua pikiran dalam bekerjasama dengan yang lain. Pandang Tuhan 
dalam setiap orang seperti halnya engkau harus melihatnya dalam dirimu sendiri. 

(Divine Discourse, Dec 7, 1978) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 31 Juli 2018 
 

Salah satu rintangan yang harus diatasi adalah keyakinan yang lemah pada diri sendiri (Avishwasam). 
Hari ini engkau dengan senang hati dan sepenuh hati menempatkan seluruh keyakinan pada badan 
dan perlengkapannya namun tidak pada motivator dalam diri yang sejati, sang penuntun. Khususnya, 
para pemuda hari ini memiliki keyakinan pada kesenangan yang tidak sejati, sementara, dan hiburan. 
Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang yang kekal, tidak berubah, dan selalu bahagia. Tahun-
tahun yang berharga dalam hidup disia-siakan dalam pengejaran yang tidak berguna. Itulah sebabnya 
mengapa keyakinan goyah bahkan ketika sebuah bencana kecil terjadi! Renungkan secara mendalam 
pada ketidakkekalan kekayaan, kemashyuran, persahabatan duniawi, dan yang lainnya. Tingkatkan 
keyakinan dalam nilai pelayanan; percayalah bahwa kasih sayang dapat mengatasi kebencian. 
Miliki keyakinan dalam kebajikan dan hidup bermoral. Ini yang disebut dengan kehidupan yang 
benar (dharma). Jangan pernah tersesat dalam jalan yang salah, terpikat pada keinginan sensual, 
dan rencana-rencana untuk membanggakan diri. 

(Divine Discourse, Dec 7, 1978) - BABA -  
 
	



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 1 Agustus 2018 
 

	Setiap orang darimu harus bekerja keras untuk mengatasi kebiasaan terseret ke dalam kecemasan 
(chinta) dan kemurungan sekali-kali. Sekali rumput liar ini mengakar di pikiranmu, ini mengambil 
banyak bentuk untuk menguatkan cengkeramannya. Setiap tahapan kehidupan adalah dipenuhi 
dengan kecemasan; setiap langkah dalam kemajuanmu adalah alasan untuk kecemasan. Sejatinya, 
kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit – setiap bagian dari ini melipatgandakan kecemasan 
mereka sendiri. Bagaimana bisa tidur adalah alasan untuk cemas; bagaimana bangun dari tempat 
tidur adalah kecemasan yang lainnya! Hari ini masuk ke perguruan tinggi menyebabkan kecemasan; 
masuk ke asrama juga kecemasan yang lainnya; kemudian ujian menyebabkan kecemasan baru! 
Namun semua hal ini adalah tidak mendasar. Semuanya ini seharusnya tidak menyebabkan rasa 
sakit mendalam sebagai masalah dalam menghilangkan kesalahan yang bersifat fundamental 
dalam proses berpikirmu – mengabaikan Tuhan yang menginspirasi dan menuntunmu selalu dan 
selamanya. Jangan cemas. Kembangkan kasih sayang yang tanpa mementingkan diri sendiri 
dengan keyakinan dan bagilah kasih sayang itu dengan semuanya. 
 

(Divine Discourse, Dec 7, 1978)  - BABA - 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 2 Agustus 2018 
	

Dengan kata-katamu maka engkau akan dinilai. Seorang raja pada saat berburu mengendarai kuda 
begitu jauh terpisah sehingga rombongannya tidak bisa mengejarnya. Sang raja melihat seorang 
yang buta di tepi jalan dan dia menanyakannya, "Hello, tuan yang baik. Apakah anda memperhatikan 
seseorang yang lewat disini?" Orang buta menjawab, "Tidak." Kemudian setelah beberapa menit, sang 
mentri datang dan menanyakan orang yang sama, "Hey saudaraku! Apakah engkau memperhatikan 
seseorang yang lewat disini?" dan mendapatkan jawaban yang sama. Sang komandan pasukan ketika 
melihat orang buta ini dan mulai menanyakan, "Hey, engkau yang bodoh! Apakah engkau 
memperhatikan ada yang lewat disini?" dan akhirnya seorang tentara bertanya dengan kasar, "Hey 
kau orang buta tidak berguna, buka mulut busukmu itu dan katakan padaku apakah ada yang lewat 
disini." Sampai pada akhirnya seorang pendeta istana datang dan berkata, "Saudaraku yang 
terkasih, tolong katakan kepada saya apakah ada seseorang yang lewat disini," maka sang buta itu 
bisa menjawab bahwa seorang raja, seorang mentri, seorang komandan pasukan dan seorang 
tentara telah lewat dan mengajukan pertanyaan yang sama. Setiap orang memiliki cara bicara 
yang mengungkapkan status dan karakter mereka. 
  

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

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 3 Agustus 2018 
 

	Dengan menganggap hubungan material dalam keluarga manusia sebagai sumber bagi Tuhan 
adalah benar-benar sebuah omong kosong. Tuhan yang melampaui waktu dan tempat, dan ada 
sebelum permulaan dan tetap ada setelah akhir, tidak pernah dapat dijelaskan dalam kaitannya 
dengan daya ingat manusia yang tumbuh dengan cepat, fenomena sementara dari keluarga manusia 
dan masyarakat manusia. Penjelasan seperti itu tidak masuk akal sama sekali bagi mereka yang telah 
mengalami kemuliaan dari Tuhan. Jangan membuat Tuhan menjadi modern untuk menyesuaikan 
dengan keinginanmu. Tuhan bukanlah kuno dan juga bukan modern; Wajah Tuhan tidak pernah 
berubah dan tidak juga dengan kemuliaan-Nya. Hadirkan Tuhan, jika engkau harus dalam bentuk 
modern sehingga Tuhan dapat dipahami untuk hari ini. Jika seorang anak menolak untuk minum 
pil, maka taruh pil tersebut ke dalam pisang dan berikan pisang itu kepada anak; maka anak itu 
akan menelan keduanya baik buah dan pil. Namun jangan merubah pilnya untuk menyesuaikan 
dengan tingkah dan selera anak, karena penyakit itu tidak akan bisa disembuhkan! 
 

(Divine Discourse, Oct 26, 1961) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 4 Agustus  2018 
 
Jadikan Tuhan sebagai ayah atau ibumu, namun hanya sebagai langkah awal dalam menuntun pada 
sebuah hubungan yang kekal yang berakhir dengan menyatu pada yang bersifat mutlak. Jangan 
berhenti di tangga yang ditempuh; masuki rumah yang diarahkan oleh mereka. Hubungan dengan 
jiwa (Atmasambandha) adalah hubungan yang tidak berubah dan kekal. Sebagai langkah awal, 
engkau mempersembahkan bunga, lampu, dupa untuk memuja wujud yang penuh kualitas. 
Selanjutnya, bhaktimu seharusnya bergerak pada persembahan yang lebih baru, yang lebih suci dan 
lebih bernilai, dan lebih berharga bagi Tuhan. Tidak ada yang melekat pada batu tulis terlalu lama; 
engkau juga seharusnya merasa bhawa engkau harus menaruh di hadapan Tuhan sesuatu yang lebih 
kekal daripada bunga dan dupa. Engkau harus merasa seperti menyucikan dirimu sendiri dan 
membuat seluruh hidupmu harum semerbak. Itu adalah pemujaan yang sejati, bhakti yang 
sesungguhnya. Jangan datang pada-Ku dengan tangan penuh sampah, karena bagaimana Aku 
dapat mengisi tanganmu dengan rahmat? Datanglah dengan tangan kosong dan membawa 
harta karun-Ku yaitu kasih-Ku. 

 
(Divine Discourse, Oct 26, 1961) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 5 Agustus 2018 
 

 Engkau menuntut untuk pengalaman lebih lanjut dengan kualitas keilahian-Ku dan meminta agar 
keyakinanmu dikuatkan darinya. Untuk mengetahui rasa dari air laut, bukankah setetes air laut di lidah 
sudah cukup? Apakah engkau perlu untuk meminum semua air laut? Merupakan ketidakpatuhan, 
egoisme, dan kebanggaan yang membuatmu ragu dan menyangkal apa yang pernah engkau rasakan! 
Bukankah satu pengalaman sudah cukup? Jika Aku tanyakan, bagaimana yang terbatas mengetahui 
kedalaman dari yang tidak terbatas? Bagaimana bisa semut menyelidiki ke dalam gunung? Ini adalah 
melampauimu untuk mengukur Aku. Engkau tidak memiliki kesabaran untuk menangani masalah 
dalam satu keluarga, walaupun itu adalah tanggung jawabmu. Bayangkan kesabaran-Ku yang 
memungkinkan Aku untuk mendengarkan dan memecahkan masalah jutaan keluarga dengan 
kasih yang tidak terbatas! Engkau tidak pernah bisa mengerti kekuatan dari ikatan super-duniawi 
yang mengikatmu dengan-Ku. Pengalaman ikatan itu akan datang padamu tanpa engkau sadari. 
Kewajibanmu adalah untuk menunggu saat itu. Percaya dan terberkati! 
  
(Divine Discourse, Oct 23, 1961) - 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)	


