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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, 20 Agustus 2018 
 

Tubuhmu adalah fana, namun prinsip hidup (Atma) adalah kekal. Untuk mencapai keabadian, miliki cinta 
kasih tanpa syarat untuk Tuhan. Bayangkan engkau pergi ke tukang emas dan memintanya untuk 
membuat sebuah perhiasan pilihanmu. Tugasmu hanya mempercayakan emas itu kepada tukang emas 
dengan syarat bahwa berat dan design harus sesuai dengan perincianmu. Engkau seharusnya tidak 
mencampuri dalam bagaimana tukang emas merubah emas itu menjadi perhiasan yang engkau inginkan. 
Jika engkau menetapkan syarat bahwa tukang emas seharusnya tidak menaruh emas dalam api, atau 
memukulnya dengan palu, lantas bagaimana engkau bisa mendapatkan perhiasan yang engkau pesan? 
Sama halnya, jika engkau menyerahkan hatimu kepada Tuhan dengan syarat, bagaimana engkau dapat 
mencapai kebahagiaan? Apa yang Tuhan lakukan pada dirimu adalah urusan-Nya. Berdoa kepada 
Tuhan dengan berserah diri tanpa syarat. Ketika semua yang engkau miliki — seperti tubuh, pikiran, 
dan kecerdasan adalah hadiah dari Tuhan, dimana ada keperluan bagimu untuk memberikan syarat? 
Berserah diri sepenuhnya, Tuhan akan memberikanmu kebahagiaan yang engkau berhak 
dapatkan!  

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 21 Agustus 2018 
 

	Orang-orang menginginkan buah dari perbuatan tanpa melakukan perbuatan baik! Engkau berharap 
untuk selamat dari akibat perbuatan yang jahat, namun tanyakanlah dirimu sendiri, apakah engkau 
menahan diri dari perbuatan yang buruk? Engkau merasa senang ketika seseorang memberikanmu 
sesuatu. Namun apakah engkau juga merasa senang dalam memberi kepada yang lain? Apa yang 
engkau tabur maka itu yang akan engkau panen, adalah sebuah hukum yang keras! Tidak ada 
seorangpun yang dapat melepaskan diri dari akibat perbuatan mereka, apakah itu perbuatan baik 
atau buruk. Untuk menikmati kebahagiaan yang kekal, engkau harus mengisi pikiranmu dengan 
gagasan yang suci dan memberikan perasaan yang baik di dalam hatimu. Melalui pikiran yang baik 
dan perbuatan yang baik penuh kasih, hati menjadi suci dan murni. Dalam perjalanan hidup, 
tubuh adalah seperti kereta dan hati adalah seperti kuda. Kecuali kalau engkau memberikan 
makan hati dengan baik, perjalanan tidak bisa berjalan dengan layak. Hati harus diberi makan 
dengan asupan yang bagus dalam bentuk Satsang (pergaulan yang baik), Sat Pravartana 
(tingkah laku yang baik) dan pikiran yang baik. Persembahkan segala sesuatu sebagai sebuah 
persembahan kepada Tuhan! 

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



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

Takdirmu ditentukan oleh perbuatanmu sendiri. Melalui perbuatan yang baik, pikiran disucikan dan 
pikiran yang suci menghasilkan terbangunnya jnana (kebijaksanaan spiritual). Ketika engkau 
mempersembahkan pemujaan kepada Tuhan di pagi hari, engkau harus mempersembahkan rasa 
hormatmu pada apapun kerja yang akan engkau kerjakan. Engkau harus berdoa pada Tuhan yang 
memimpin Karma (perbuatan): "Izinkan saya melakukan hari ini hanya perbuatan yang suci, penuh 
makna dan bermanfaat." Keadaan dari kelahiranmu adalah hasil dari perbuatanmu di masa lalu. 
Perbuatan (Karma), Kelahiran (Janma), Kebajikan (Dharma), dan rahasia hidup (Marma) seluruhnya 
terhubung dengan Tuhan (Brahman). Semuanya itu seperti empat dinding dalam sebuah bangunan. 
Dinding pertama adalah Karma (perbuatan). Seseorang seharusnya tidak melakukan perbuatan 
sesuai dengan kesukaannya. Sebelum melakukan apapun juga, engkau seharusnya 
mempertimbangkan apakah perbuatan itu layak atau tidak layak. Tidak ada satupun yang 
seharusnya dilakukan dalam keadaan tergesa-gesa pada dorongan sesaat. Hanya dengan 
demikian perbuatanmu akan menjadi satwik dan bebas dari noda rajasik dan tamasik. 
 

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

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 23 Agustus 2018 
	

Sedapat mungkin untuk melayani masyarakat. Tentu saja, engkau memerlukan pekerjaan dan mencari 
penghasilan. Namun jangan menjadi tamak dan serakah. Puaslah dengan apa yang engkau dapatkan. 
Setiap orang harus meninggalkan dunia dengan tangan kosong. Alexander menaklukkan banyak 
kerajaan dan merampas banyak kekayaan. Ketika akhir hidupnya semakin dekat, dia menyadari bahwa 
dia tidak bisa membawa satu sen pun bersamanya. Dia meminta kepada menterinya untuk tetap 
membiarkan kedua tangannya terbuka di atas kepala saat perjalanan terakhir sehingga orang-orang 
akan memahami bahkan seorang Alexander yang agung harus meninggalkan dunia tanpa membawa 
apa-apa bersamanya. Sama halnya, bahkan seorang miliarder hanya makan makanan saja; dia tidak 
bisa makan emas. Jadi, berpuaslah dengan kebutuhan mendasar dari makanan, pakaian, dan 
tempat tinggal. Lakukan pekerjaanmu dengan baik dan lakukan kegiatan pelayanan dalam waktu 
luangmu. Cara terbaik untuk mencintai Tuhan adalah mengasihi semuanya dan melayani 
semuanya. 
  

(Divine Discourse, Jul 26, 1999) - BABA - 
 

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

	Tahun-tahun kehidupan yang diberikan kepada manusia sangatlah singkat; dunia tempat engkau 
tinggal adalah sangat luas; waktu terbentang jauh ke belakang dan jauh ke depan. Apapun hal yang 
harus engkau lakukan maka lakukanlah dengan segera, di tempat dan waktu yang telah ditentukan 
bagimu. Engkau harus menjalankan kewajiban dari peranmu dengan sikap penuh bhakti. Sebuah 
kalung bunga tidak terjadi dari hanya satu bunga saja; banyak warna-warni bunga dan berbagai 
keharuman yang berbeda diikat bersama dengan benang untuk mencapai tujuan bersama untuk 
menghiasi Tuhan. Sama halnya, kekuatan fisik, kemampuan materi dan kecerdasan, semuanya ini 
harus dicampur dan disatukan untuk membuat rencana menjadi berhasil. Hidup telah diberikan 
bukan hanya untuk makan dan mencerna, mengembara dan berbaring; namun untuk sebuah tujuan 
yang lebih besar – menyadari ke-Tuhanan dalam diri kita, dan dalam semua yang ada di sekitar kita 
serta dalam semua hal diluar indria kita. Dengan menyia-nyiakan hidup seperti itu dalam sebuah 
pencarian yang sia-sia, dan hanya pada kesenangan indria bukanlah tanda dari orang yang 
cerdas. Dapatkan kelayakan untuk rahmat Tuhan dengan membantu yang lemah dan miskin, 
yang sakit dan cacat, yang tertekan dan tertindas. 
 

(Divine Discourse, Jan 28, 1975) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 25 Agustus  2018 
 
Para pelajar, guru, dan pencinta Pendidikan yang terkasih, untuk pencapaian dari tujuan apapun 
dalam hidup maka engkau memerlukan pikiran yang gigih, usaha tanpa lelah, dan keteguhan hati 
yang tidak tergoyahkan. Para pemuda dan pemudi harus meningkatkan sifat-sifat ini untuk 
memastikan diri mereka pada masa depan yang cemerlang dan terhormat dan karir yang layak. Untuk 
menghadapi situasi yang berbeda dalam hidup, para pelajar harus belajar untuk menjalankan 
ketenangan dan keramahan. Ketenangan pikiran dan sebuah kesadaran akan kesatuan dengan 
semuanya dan ini adalah tanda dari manusia yang sejati. Semua darimu memiliki tanggung jawab 
sosial. Dunia sejatinya adalah satu keluarga manusia dan engkau seharusnya mengalami perasaan 
kesatuan ini. Olahraga dan permainan memungkinkan para pelajar untuk mengembangkan perasaan 
kesatuan ini. Olahraga, permainan, dan latihan fisik secara langsung memberikan sumbangsih pada 
kesehatan fisik dan menjadi sehat. Namun engkau tidak hanya badan fisik saja. Engkau memiliki 
unsur yang halus yaitu pikiranmu. Hanya ketika engkau mencapai kesucian pikiran dan 
mengembangkan sifat tidak mementingkan diri sendiri maka engkau dapat mencapai kedamaian 
pikiran dan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. 

 
(Divine Discourse, Jan 14, 1989) - BABA -  
 

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

 ‘Gita Govindam’, sebuah untaian buku lagu tentang Govinda oleh pujangga terkenal yaitu Jayadeva 
dari Odisha, adalah sebuah penggambaran yang kekal dari Radha Bhakti (kasih dan bhakti yang 
dimiliki Radha kepada Sri Krishna) dalam wujud-Nya yang berbagai jenis. Jayadeva 
mengungkapkannya dengan penuh pesona dan kejelasan bahkan seseorang yang membajak sawah 
melantunkan lagu-lagu ini dan mengisi hati mereka dengan suka cita Tuhan. Raja Lakshmana Sena, 
merasa sangat iri dan cemburu akan kejadian ini dan mempersiapkan sebuah buku lagu yang sama 
dan memerintahkan agar lagu-lagu tersebut dinyanyikan di semua tempat suci di Odisha termasuk 
tempat suci Jagannath di Puri, dan bukan lagi lagu curahan hati dari Jayadeva. Ketika perintahnya 
ditentang dengan unjuk rasa yang besar, maka sang raja meletakkan kedua buku lagu itu di kaki 
Tuhan, mengunci tempat suci itu dan menjaganya dengan ketat. Ketika pintu tempat suci itu di buka 
keesokan paginya, sang raja melihat Tuhan memegang Gita Govindam milik Jayadeva di tangan-
Nya, sedangkan buku sang raja yang ditulis karena perasaan iri hati dan kesombongan dibuang 
jauh. Tuhan telah menyatakan bahwa Beliau mencurahkan karunia pada kesucian batin dan 
bukan kesombongan di luar.  
  
(Divine Discourse, Sep 7, 1985) - 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)	


