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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, 6 Agustus 2018 
 

Ada tiga jenis manusia yang mendekati Tuhan: a) Jenis elang, yang terbang menukik pada target dengan 
sebuah kecepatan secara serampangan dan kerakusan, sehingga akibatnya gagal untuk mendapatkan 
objek yang didambakan; b) Jenis monyet, yang melompat kesana dan kemari dari satu buah ke buah yang 
lainnya dan tidak mampu memutuskan yang mana buah yang lezat; c) dan jenis semut, yang bergerak 
dengan pasti namun pelan menuju ke arah objek yang diinginkan. Semut tidak memukul buah dengan 
keras dan membuat buah itu jatuh, dan tidak juga memetik semua buah yang dilihatnya; semut hanya 
mengambil untuk dirinya sebanyak yang bisa dicernanya dan tidak lebih. Jangan menyia-nyiakan waktu 
yang diberikan kepadamu dalam persinggahan di bumi dengan kebodohan dan mencari-cari 
kesalahan yang membuat dirimu selalu ada di luar. Kapan engkau berjalan ke dalam kehangatan dan 
ketenangan dalam dirimu? Sesekali, beristirahatlah dalam keheningan dan ketenangan; merasakan 
suka cita yang hanya berasal dari dalam diri. 

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

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 7 Agustus 2018 
 

	Dalam upaya menangkal kejahatan, beberapa orang yang sejauh ini tidak pernah melakukan derma 
cenderung menghabiskan banyak uang untuk ritual suci, ritual pemujaan, dan pengambilan hati dari 
kekuatan planet. Sejauh ini bagus; biarkan uang mengalir dari satu kantong ke kantong yang lain yang 
lebih membutuhkan. Biarkan uang terdistribusi. Tumbuhkan sifat berderma untuk semakin 
berkembang, walaupun karena panik. Namun malapetaka, bahaya, dan kematian tidak bisa 
dihindarkan sepanjang waktu; semuanya itu adalah faktor yang tidak bisa dielakkan dalam hidup, dan 
engkau harus belajar hidup berani dengan semuanya itu. Hal ini bisa dilakukan hanya dengan doa 
yang tidak terputus, dan bukan oleh doa yang dilakukan dengan tergesa-gesa karena takut akan 
kematian. Sucikan hati dan pikiranmu, perasaan, emosi, dan perkataan; kuatkan dorongan yang 
lebih luhur dari dalam dirimu. Kemudian, tidak ada kepanikan yang dapat melemahkanmu dan 
tidak ada yang dapat menggoyahkan stabilitas dan kedamaian batinmu (Prasanthi). Doamu 
akan didengarkan dan dijawab; Tuhan tidak memiliki batasan akan besar atau kecil, tinggi atau 
rendah. 

(Divine Discourse, Mar 4, 1962) - BABA -  
 
	



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 8 Agustus 2018 
 

Ketika seseorang meninggal, kekayaan dan asetnya masih tetap di rumah; semuanya itu tidak ikut 
pergi dengannya. Kerabat mereka juga tidak ikut pergi; hanya nama baik atau nama buruk yang 
mereka dapatkan akan ikut. Jadi engkau harus hidup sedemikian rupa agar anak cucu akan 
mengingatmu dengan rasa syukur dan suka cita. Untuk menjalani hidup yang baik, dorongan secara 
terus menerus dari Tuhan dari dalam diri adalah sebuah bantuan yang sangat besar. Inspirasi itu 
hanya bisa didapat melalui pengulangan nama suci Tuhan secara teratur dan memanggil sumber 
keilahian di dalam diri. Nama adalah sangat bernilai sebagai sebuah alat untuk mendapatkan karunia-
Nya, menyadari kehadiran-Nya, menggambarkan wujud-Nya dan mengingat kemuliaan-Nya. 
Walaupun jika nama ini diulang dari hati hanya sekali di pagi hari dan sekali di sore hari, itu akan 
membuat griham (rumah) sebuah griham, bukannya sebuah guha (gua). Ingatlah betapa 
bahagia, senang dan riang para orang-orang suci yang tenggelam dalam kebahagiaan dalam 
nama itu, seperti - Jayadeva, Tukaram, Kabir, Surdas, Tulsidas, atau Ramakrishna. 
 

(Sathya Sai Speaks, Vol 6, Ch 27)  - BABA - 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 9 Agustus 2018 
	

	Karena engkau tidak bisa berenang menyebrangi aliran air yang deras, maka engkau menggunakan 
sebuah rakit. Begitu juga, karena engkau tidak bisa memahami yang tanpa wujud, engkau mengambil 
jalan pada yang berwujud dengan sifat dan berusaha untuk berenang menyebrang pada yang tanpa 
wujud melalui pemujaan dan kontemplasi. Namun, dapatkah engkau tinggal selamanya di atas rakit, 
diantara aliran dan pusaran air? Engkau harus melepaskan pemujaan yang bersifat biasa suatu hari 
nanti dan mencapai pantai. Pemujaan adalah sebuah sarana dalam mendidik emosi. Dorongan dan 
emosi manusia harus diarahkan dan dikendalikan. Seperti halnya amukan air dari sungai Godavari 
harus diarahkan dengan tanggul, dihentikan dengan bendungan, dijinakkan dengan kanal, dan 
diarahkan dengan tenang menuju lautan dimana lautan dapat menelan semua aliran yang deras 
tanpa jejak, begitu juga naluri abadi dalam dirimu harus dilatih dan diubah melalui terhubung 
dengan kekuatan dan ideal yang lebih tinggi. Ketika buah sudah matang maka buah akan lepas 
dan jatuh dari dahan atas kemauannya sendiri. Sama halnya, ketika pelepasan kemelekatan 
memenuhi hatimu, engkau kehilangan keterhubungan dengan dunia dan jatuh di pangkuan 
Tuhan. 
  

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

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 10 Agustus 2018 
 

Dalam semua aktivitas duniawi, berhati-hatilah untuk tidak melukai nilai kesopanan atau norma-
norma yang baik; Jangan mencoba untuk membohongi kata hati; bersiaplah sepanjang waktu untuk 
menghormati arahan dari suara hati yang benar; perhatikan langkahmu untuk melihat apakah engkau 
ada di jalan orang lain; dan selalulah waspada untuk mengungkap kebenaran dibalik semuanya dalam 
perbedaan yang berkilauan. Ini adalah kewajibanmu, dharmamu. Nyala api kebijaksanaan (jnana), 
yang meyakinkanmu bahwa segala sesuatu adalah Tuhan (Sarvam Khalvidam Brahma), akan 
menghanguskan semua jejak ego dan keterikatan duniawimu menjadi abu. Siapapun yang 
menundukkan ego, menaklukkan keinginan yang mementingkan diri sendiri, menghancurkan 
perasaan serta dorongan binatang, serta melepaskan kecenderungan alami dengan menganggap 
badan adalah sebagai diri sejati maka orang itu pastinya ada di jalan dharma; mereka mengetahui 
bahwa tujuan dari dharma adalah menyatu ke dalam gelombang lautan, penyatuan diri sejati 
dengan Tuhan yang tertinggi! 
 

(Dharma Vahini, Ch 1, ‘What is Dharma?’) - BABA -  
 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 11 Agustus  2018 
 
	Kebajikan (Dharma) tidak memiliki prasangka atau keberpihakan; dharma dijiwai dengan kebenaran 
dan keadilan. Manusia harus berpegang pada kebajikan (dharma); mereka harus melihat bahwa 
mereka tidak pernah bisa menentangnya. Merupakan sebuah kesalahan menyimpang dari dharma. 
Jalan dharma menuntut manusia untuk melepaskan kebencian terhadap yang lain serta 
meningkatkan kerukunan dan hubungan yang baik. Dengan kerukunan serta hubungan yang baik, 
dunia akan tumbuh dari hari ke hari menjadi tempat kebahagiaan. Jika kedua hal ini dapat dengan 
baik dijalankan, maka dunia akan bebas dari kegelisahan, ketidakdisplinan, kekacauan, dan 
ketidakdilan. Apapun kualitas baik yang engkau ingin ikuti, langkah pertama adalah memahami 
makna yang sesungguhnya. Kemudian, engkau harus meningkatkannya setiap hari dan mendapatkan 
keuntungan darinya. Dengan cara ini, kebijaksanaan akan tumbuh dan suka cita yang kekal bisa 
diperoleh. Mereka yang bijaksana, tidak berat sebelah dan tidak berpihak, yang berkomitmen 
untuk hidup dalam dharma, berjalan di jalan kebenaran (Sathya), seperti yang diperintahkan 
dalam Weda. Itu adalah jalan untuk semua orang hari ini. 

 
(Dharma Vahini, Ch 13, ‘The Dharmic Person’) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 12 Agustus 2018 
 

 Pada saat sekarang, kecemasan dan ketakutan menyebar luas diantara manusia dan kebajikan 
(dharma) sedang mengalami kemunduran. Dunia bisa kembali mendapatkan kedamaian dan 
keharmonisan hanya ketika manusia dibujuk untuk menjalankan idealisme yang terlampir dalam 
naskah suci (Weda) yang dijadikan sebagai lampu suar untuk menuntun manusia dengan benar. 
Semua kegiatan dalam hidupmu sehari-hari (karma) sejatinya berbicara tentang menjalankan dharma. 
Upanishad memberikan kepada kita tuntunan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus 
dihindari dalam perjalanan hidup. Melibatkan diri dalam kegiatan yang baik, kebijaksanaan spiritual 
adalah syarat yang mendasar. Upanishad mengarahkan kita untuk memuliakan ibu sebagai Tuhan, 
ayah sebagai Tuhan, guru sebagai Tuhan, dan juga tamu sebagai Tuhan. Upanishad juga 
memperingatkan kita bahwa kebenaran dan kebajikan seharusnya tidak diabaikan. Jadi ada dua 
perintah yaitu positif dan negatif — ikuti nasihat ini dan bukan yang lainnya. Terima apapun 
yang mengakibatkan kemajuanmu dalam kebaikan; hindari yang lainnya. 
  
( Sathya Sai Vahini, Ch 11, ‘Values in Vedas’) - 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)	


