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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, 13 Agustus 2018 
 

	Dalam perjalanan hidup, pertama dan utama yang engkau perlukan adalah memiliki kepercayaan diri. 
Hari ini manusia menderita karena kurangnya rasa percaya diri. Mungkin ada beberapa kesulitan dalam 
jalanmu, namun jangan menjadi terlalu bingung. Engkau harus menghadapi semua kesulitan dengan 
keberanian dan keyakinan. Hanya dengan demikian engkau akan mencapai kebahagiaan yang sejati. Jika 
engkau memiliki keyakinan total pada Tuhan, engkau akan mampu mengatasi semua kesulitan. Jangan 
pernah menyalahkan Tuhan atas kesulitanmu. Engkau terikat untuk menghadapi semua konsekuensi dari 
perbuatanmu sendiri, apakah itu baik atau buruk! Namun jika engkau mendapatkan rahmat Tuhan, 
bahkan keadaan sulit akan menghasilkan kebaikan. Jadi kembangkan keyakinan pada Tuhan lebih dan 
lebih lagi. Engkau mempercayai temanmu yang engkau temui beberapa tahun yang lalu, namun tidak 
mempercayai Tuhan yang ada bersamamu, di dalam dirimu, dan di sekitarmu, sepanjang hidupmu. 
Engkau percaya pada tukang cuci dan memberikan pakaianmu yang berharga. Lantas mengapa sulit 
bagimu untuk memiliki keyakinan yang mantap dan percaya pada kehadiran Tuhan dimana-mana, 
kemahakuasaan Tuhan, kemahatahuan Tuhan? 

(Divine Discourse, Feb 14, 1999) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 14 Agustus 2018 
 

Mata, telinga, hidung, dan tangan adalah organ yang berbeda dari tubuh. Tubuh adalah organ dari 
masyarakat. Masyarakat adalah organ dari umat manusia. Umat manusia adalah organ dari alam. Alam 
adalah sebuah organ dari Tuhan. Karena dampak dari pendidikan modern manusia menyalahgunakan 
organ-organnya. Weda mengajarkan bahwa semua pendidikan yang seseorang raih seharusnya 
digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Weda menjelaskan, Sarvaloka hite ratah (seseorang 
seharusnya terlibat dalam pelayanan masyarakat). Sarvajnanopa sampannah (seseorang seharusnya 
menjadi harta karun kebijaksanaan), dan Sarva samudita gunaihi (seseorang seharusnya 
meningkatkan semua sifat-sifat baik). Setelah pendidikan, seseorang seharusnya bekerja untuk 
kesejahteraan masyarakat dan dunia yang lebih luas. Seseorang seharusnya tidak memiliki 
perasaan yang sempit bahwa hanya satu keluarga saja yang bahagia. Tanpa dunia, dimana ada 
keluarga? Manusia dan keluarganya tergantung dari masyarakat dan dunia secara lebih luas. 
Jadi, individu dan keluarga hanya dapat bahagia ketika dunia aman. 

(Divine Discourse, Apr 14, 1999) - BABA -  
	



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 15 Agustus 2018 
 

	Bendera adalah simbol dari kemenangan, merayakan suka cita kemerdekaan. Setiap bangsa memiliki 
benderanya masing-masing. Berikan perhatian pada bendera yang lain untuk melambangkan 
kemenangan yang terpuji lainnya atas naluri, dorongan diri, nafsu, emosi, dan keinginan yang lebih 
rendah – bendera yang seharusnya dibentangkan dalam hati setiap manusia. Ketika engkau mencapai 
kemenangan itu, engkau akan menjadi ahli waris dari kebudayaan Bharatiya. Setiap orang harus 
mencintai tanah airnya. Namun itu seharusnya tidak mengarah pada membenci negara yang lainnya. 
Oleh karena itu engkau harus berdoa, "Semoga seluruh dunia bahagia dan penuh damai.” Selalulah 
ingat bahwa kedamaian dan kebahagiaanmu terkait dengan kedamaian dan kebahagiaan dunia. 
Apapun jenis tindakan kebencian atau kekerasan yang engkau lakukan akan mencemari atmosfer 
dunia. Ketika engkau menyayangi makhluk hidup apapun maka kasih sayang itu akan mencapai 
Tuhan, karena Tuhan bersemayam dalam setiap makhluk hidup. Dengan menghina siapapun 
juga maka penghinaan itu juga akan mencapai Tuhan. Jadi kembangkan kasih sayang kepada 
semuanya, dimana saja. 
 

(Divine Discourse, Aug 15, 1985)  - BABA - 
 

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

Beberapa orang ketika menghadapi kesulitan berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum mereka. 
Merupakan sebuah kesalahan berpikir seperti itu. Tuhan tidak pernah menghukum siapapun juga. 
Hanya seorang raja yang memberikan hukuman, bukan Tuhan. Tuhan adalah cinta kasih; Tuhan selalu 
memberikan cinta kasih. Hukuman yang engkau derita adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Tuhan 
tidak memberikan hukuman dan tidak juga melindungimu. Engkau dihukum oleh dosamu sendiri dan 
dilindungi oleh perbuatan baikmu sendiri. Engkau mungkin menggunakan cahaya untuk menulis 
laporan yang tidak jelas atau untuk membaca kisah suci Ramayana. Namun cahaya tidak terpengaruh 
dengan apa yang engkau lakukan. Sama halnya Tuhan adalah saksi yang abadi. Tuhan adalah seperti 
cahaya, tidak terpengaruh dengan perbuatanmu, apakah itu baik atau buruk. Apakah perbuatan itu 
menyenangkan atau tidak menyenangkan, engkau harus menghadapi konsekuensi dari 
perbuatanmu. Jadi, jangan terlibat dalam perbuatan yang buruk. Selalulah berbuat baik, jadi 
orang baik, dan melihat yang baik. Ini adalah jalan menuju Tuhan. Jangan berkata, “Saya akan 
mencoba”; engkau harus melakukannya. 
  

(Divine Discourse, Apr 14, 1999) - BABA - 
 

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

	Manusia selalu mencari kebahagiaan. Syarat pertama untuk mendapatkan Kebahagiaan  yang 
Tertinggi adalah sebuah hati yang murni. Hati seseorang, yang seharusnya putih dan murni seperti 
susu, saat ini dipenuhi dengan pikiran dan perasaan yang buruk. Latihan spiritual dimulai dengan 
pemurnian hati dan kemudian mengubahnya menjadi lautan susu. Ketika hati dipenuhi dengan 
kualitas-kualitas satwik (murni), hati menjadi seperti lautan susu. Hanya setelah itu hati layak menjadi 
kediaman Tuhan (Vishnu) yang digambarkan sebagai Ksheera Sagara (Lautan Susu). Tetapi dengan 
menghasilkan dorongan yang bersifat tamasik dan rajas (malas dan agresif), manusia saat sekarang 
telah mengubah hati mereka menjadi ksharasagaram, lautan garam. Di lautan garam, kita memiliki hiu 
dan paus. Demikian juga, di dalam hati orang-orang yang berpikiran jahat, sifat-sifat buruk seperti 
nafsu, amarah, keserakahan, dan iri hati tumbuh dengan subur. Merupakan suatu kebodohan 
untuk memberi ruang bagi kekuatan jahat semacam itu. Kekuatan jahat itu harus disingkirkan 
sepenuhnya agar Tuhan dapat menemukan tempat-Nya yang tetap di dalam hati yang murni 
dan suci. 
 

( Divine Discourse, May 3, 1987) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 18 Agustus  2018 
 
	Suatu hari Vivekananda bertanya kepada Ramakrishna Paramahamsa apakah beliau telah melihat 
Tuhan. Ramakrishna Paramahamsa dengan tegas menjawab, “Iya, saya telah melihat Tuhan. Saya 
melihat Tuhan persis seperti saya sedang melihatmu.” “Kemudian mengapa saya tidak bisa melihat-
Nya?” tanya Vivekananda. Ramakrishna menjawab, “Engkau menangis untuk keluargamu, engkau 
menderita karena bisnis dan kesehatanmu, namun apakah engkau pernah menangis atau rindu untuk 
dapat melihat Tuhan? Lakukan itu dan engkau pastinya akan melihat Tuhan! Sepanjang waktu aku 
hanya sedih dan menderita untuk penglihatan Tuhan. Maka dari itu, Tuhan dapat dilihat olehku 
sepanjang waktu dalam semua manusia.” Di dunia ini, tidak ada yang lebih mudah daripada mencapai 
Tuhan. Engkau menghadapi kesulitan dan merasa patah hati karena engkau tidak mengerti 
kebenaran ini. Daripada meneteskan air mata untuk hal-hal duniawi dan biasa, mengapa engkau tidak 
merindukan untuk pandangan Tuhan? Bukankah engkau pergi kemana saja untuk mencari Tuhan? 
Bawalah pandanganmu ke dalam batin. Engkau dapat melihat Tuhan secara langsung. Miliki 
keyakinan yang penuh bahwa Tuhan bersemayam di dalam hatimu dan alami Tuhan di dalam 
dirimu. 

 
(Divine Discourse, Nov 23, 1999) - BABA -  
 

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

 Kebudayaan Bharat telah menaruh penekanan yang tinggi dalam ajarannya yaitu, Matrudevo bhava 
(memuliakan ibu sebagai Tuhan) dan Pitrudevo bhava (memuliakan ayah sebagai Tuhan). Bukankah 
ada banyak orang-orang yang hebat di negara bagian Bengal Barat? Bukankah ada banyak yang kaya 
dan berpendidikan? Namun mereka tidak berhasil dalam hidup karena kurangnya keyakinan pada 
Tuhan. Hanya Ramakrishna Paramahamsa yang dapat menapaki jalan hidup yang ideal dengan 
menyayangi ibunya dan mematuhi perintahnya, karena keyakinan dan bhaktinya yang penuh pada 
ibunya. Beliau mengajarkan orang-orang bahwa tidak ada yang lebih hebat dan mulia di dunia ini 
selain kasih ibu. Engkau dapat melihat dalam sejarah orang-orang yang hebat di dunia ini; mereka 
berhutang kebesaran mereka pada ibunya. Ibu adalah Tuhan, sejatinya. Maka dari itu, adalah 
tidak layak dengan menyakiti perasaan ibu yang merupakan perwujudan kasih. Hanya ketika 
kita mengembangkan kasih pada ibu kita maka hidup kita akan menjadi bahagia dan sejahtera.  
  
(Divine Discourse, May 6, 2005) - 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)	


