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 Where there is confidence there is love, 
where there is love, there is peace 

 
“Dimana ada kepercayaan maka disana ada kasih, dimana ada 

kasih disana ada kedamaian” 
 

 

 

 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 1 Januari 2019 
 
 
 

Setiap tahun, sejak dari awal sejarah manusia, orang-orang melakukan usaha yang besar untuk 
mengucapkan selamat tinggal tahun yang lama dan selamat datang tahun yang baru! Apa yang terjadi 
selama satu tahun? Hanya rasa putus asa dan penderitaan, rasa cemas, dan ketakutan yang menggila, 
bukan? Gunakan tahun ini untuk mencari dan menemukan bagaimana engkau bisa memperoleh 
kedamaian yang kekal! Engkau bisa mendapatkannya hanya melalui cinta kasih! Kedamaian adalah buah 
dari pohon kehidupan! Tanpa buah, pohon itu menjadi tunggul tanpa nilai atau keaslian. Buah ini 
terbungkus dengan kulit yang pahit, sehingga rasa daging yang manis terlindungi dan terjaga di 
dalamnya! Buang kulitnya dan engkau dapat merasakan rasa manis di dalam dan menguatkan dirimu 
sendiri. Kulit yang tebal adalah simbol dari enam sifat jahat yang menutupi hati yang penuh kasih dari 
setiap manusia – nafsu, amarah, tamak, kesombongan, dan kebencian. Mereka yang membuang kulit 
dan terhubung dengan rasa manis di dalam melalui disiplin yang keras dan konsisten, mencapai 
kedamaian yang kita semua inginkan; kedamaian itu yang kekal, tidak berubah, dan berlimpah!  
 
(Divine Discourse, Jan 1, 1971) - BABA -  
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 2 Januari 2019 
 
 
 

Apakah engkau melihat Tuhan atau tidak, namun Tuhan bersifat ada dimana-mana; Tuhan ada di 
masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang! Tuhan adalah satu (Esa) dan tidak banyak! "Hanya 
ada satu Tuhan dan Tuhan yang ada dimana-mana! Hanya ada satu agama, agama cinta kasih. Hanya 
ada satu bahasa, Bahasa hati." Tuhan harus dapat dibayangkan melalui displin spiritual yang terus 
menerus. Jangan liputi dirimu sendiri dalam keraguan. Hanya saja engkau menjalankan latihan 
spiritual dan menyucikan kesadaranmu, engkau akan melihat Tuhan yang bersemayam di dalam 
hatimu. Ada gula di dalam cangkir, namun airnya terasa hambar, itu disebabkan karena engkau tidak 
mengaduk gulanya dengan baik. Ada Tuhan di dunia ini dan hanya dengan menggerakkan Tuhan 
ke dalam setiap titik atau atom, engkau dapat membuat duniamu menjadi tempat yang indah 
untuk ditempati. Kecerdasan adalah seperti sendok; sadhana adalah proses dalam pengadukan. 
Penuhi setiap momen dalam hidupmu dengan Tuhan; hidupmu sehari-hari akan terasa lebih 
manis! 
 
(Divine Discourse, Dec 25, 1970) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 3 Januari 2019 
 

Industri, pertanian, perdagangan, politik, dan administrasi – semuanya ini adalah seperti lima udara 
vital yang menopang kegiatan kita. Semuanya ini harus bekerja serentak, didorong oleh cinta kasih 
dan saling menghormati. Hanya dengan demikian maka masyarakat bisa mendapatkan kedamaian, 
keamanan, dan kebahagiaan. Kerja sama ini sangat disayangkan tidak terlihat pada saat sekarang. 
Kepentingan golongan atau sebaliknya bersifat utama dan persaingan ada di semua bidang. 
Kegembiraan membutakan kemampuan memberikan alasan.  Gairah, kekerasan, dan kekejaman 
menciptakan lebih banyak masalah tanpa adanya jalan keluar. Hal ini sekarang semakin banyak 
sebagai sebuah banjir besar. Para individu tanpa adanya pelatihan dan tanpa keinginan yang tulus 
untuk memikul tanggung jawab dan melaksanakan kewajiban di kantor diangkat pada jabatan yang 
memiliki kewenangan. Kemampuan, keinginan untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung 
beban – sifat-sifat ini saja yang berhak untuk memiliki kewenangan pada yang lain. Kekuasaan yang 
diberikan di kantor harus ditangani dengan penuh syukur dan rasa hormat. Jika hal diingat dan 
dijalankan oleh setiap pekerja dan pegawai kantor, pekerjaan mereka akan memberikan 
kebahagiaan, rasa syukur, dan kedamaian, baik untuk diri mereka sendiri dan juga masyarakat 
yang merupakan bagian dari diri mereka. 
 

(Divine Discourse, Jan 1, 1971)  - BABA - 
 

 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 4 Januari 2019 
 

 Balvikas merupakan dasar utama dari gerakan besar untuk memulihkan kebajikan (dharma) di dunia. 
Ideal dari Balvikas adalah membangkitkan generasi anak-anak yang memiliki hati nurani yang bersih 
dan jernih. Anak-anak harus dituntun dalam cara-cara hidup yang baik, ke dalam kesederhanaan, 
kerendahan hati, dan disiplin. Seperti yang engkau ketahui, engkau tidak dapat menarik anak-anak ke 
sisimu jika engkau memegang tongkat di tanganmu; engkau harus menggenggam beberapa permen 
sebagai gantinya. Jadi, para guru Balvikas harus menjadi perwujudan cinta-kasih dan kesabaran. 
Silabus sesungguhnya tidak begitu penting karena penciptaan suasana di mana kebiasaan dan cita-
cita luhur dapat tumbuh dan membuahkan hasil. Anak-anak Balvikas mengikuti pelajaran dan 
kurikulum Balvikas hanya untuk satu hari dalam seminggu dan mengikuti sekolah umum pada 
hari-hari lainnya. Jadi guru Balvikas harus memberikan dampak yang sangat kuat agar mampu 
bertindak sebagai katalis dalam proses perubahan pola perilaku anak-anak ini. 
 
  

(Divine Discourse, Jun 6, 1978) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 5  Januari 2019 
 

 Engkau sekalian harus memiliki empat kualitas penting ini: Kedamaian (Shanti), Kebenaran (Satya), 
tidak ada egoisme (Nirahankara), dan tidak ada iri hati (Anasuya). Keempatnya merupakan kualitas 
cinta-kasih yang murni. Kualitas-kualitas ini tidak dapat diperoleh dari pasar, melalui studi, dari 
seorang guru, atau sebagai hadiah dari seseorang. Engkau bisa mendapatkannya hanya melalui 
usahamu sendiri. Tanamkan dan kembangkanlah kualitas mulia ini sejak kecil. Karena takut akan 
hukuman oleh orang tua atau guru, anak-anak menikmati kebohongan dan menghindari berbicara 
kebenaran. Kecenderungan ini pada akhirnya melemahkan seluruh hidup mereka dengan membuat 
mereka menjalani kehidupan ganda. Sejak kecil, anak-anak harus diajari berbicara kebenaran dan 
mengakui kesalahan mereka. Tidak ada salahnya diperbaiki ketika anak-anak melakukan 
kesalahan; perbaikan ini akan membantu mereka belajar berperilaku baik ketika mereka dewasa. 
Berbicara kebenaran, terlepas dari kesulitan apa pun yang mungkin datang, harus ditanamkan 
dengan kuat dan mendalam dalam pikiran dan hati anak-anak yang murni dan tidak ternoda. 
 
 

(Divine Discourse, Dec 30, 1983) - BABA -  
 
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 6 Januari 2019 
 
Veda mengajarkan bahwa engkau harus memuja dan menyembah Tuhan dengan rasa terima kasih 
atas berkat-Nya. Alkitab mengajarkan bahwa seseorang harus berdoa untuk kedamaian dan 
mempraktikkan amal. Quran menekankan kepadamu untuk menunjukkan belas kasihan kepada 
mereka yang menderita dan untuk memasrahkan keinginanmu kepada Yang Maha Besar. Teks-teks 
Buddhis mengajarkan pelajaran tanpa kemelekatan dan pengendalian indera. Zend-Avesta 
menganjurkan kepadamu untuk menyingkirkan kecenderungan buruk dan memancarkan kemuliaan 
bawaanmu sendiri. Oleh karena itu, kalian semua harus menyadari bahwa ajaran semua agama adalah 
Satu dan bahwa doa dalam bahasa apa pun dan ditujukan kepada Nama apa pun mencapai Tuhan 
yang sama. Pahamilah bahwa Tuhan dapat dipanggil melalui gambar atau patung untuk 
memenuhi keinginanmu yang tulus, asalkan itu membantu orang lain dan dirimu sendiri. Guru 
Balvikas harus menyerap semua sifat-sifat ini dan kemudian mengajarkannya kepada anak-anak 
Balvikas dengan pedoman dan contoh. (Divine Discourse, Jun 6, 1978) (SSS Vol 14, Ch 3) 
 
( Divine Discourse, 6 Juni 1978) (SSS Vol 14, Bab 3) - BABA -  
 
 
 
 
 

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) 

Miliki ketetapan hati untuk mengorbankan 
apapun yang engkau punya untuk kepentingan 
anak-anak yang berhati suci yang bersandar 

pada tuntunanmu 
 


