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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) - Senin, 7 Januari 2019 
 
 
 

Para guru Balvikas seharusnya menjaga emosi mereka terkendali dan tidak menunjukkan depresi, 
kesedihan, atau kegoyahan. Kualitas kerjamu adalah lebih penting daripada kuantitas, jadi jangan 
melakukan lebih daripada apa yang dapat engkau berikan dengan memuaskan. Biarkan suara hatimu 
menilai dan memutuskan apakah engkau menjalankan kewajibanmu dengan memadai untuk anak-anak 
dan masyarakat. Engkau mungkin menghadapi berbagai jenis masalah ketika sedang mengajar di kelas – 
pecahkan masalah itu dengan kemampuan membedakan dan kembangkan cinta kasih. Hadapi masalah-
masalah dengan sebuah keinginan untuk melayani anak-anak dengan lebih baik dan engkau akan mampu 
mengatasi semuanya itu dengan mudah. Secara perlahan engkau akan menyadari bahwa Balvikas 
dirancang tidak hanya untuk Pendidikan bagi anak-anak namun juga untuk para guru. Kewajiban dalam 
Balvikas akan mengangkat dan menghaluskan pikiran serta emosi dari para guru jauh lebih baik 
daripada disiplin spiritual yang lainnya. Ingatlah bahwa sebagai guru, engkau juga memiliki seorang 
Guru yang menuntunmu dan mengawasi Sevamu. Para guru adalah murid juga, belajar pelajaran 
kesetaraan, ketenangan dan kasih yang tanpa mementingkan diri sendiri dengan Guru yang Maha 
tahu. 
 
(Divine Discourse, Jun 6, 1978) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 8 Januari 2019 
 
 
 

 Untuk memenuhi standar moralitas yang tinggi yang dianjurkan budaya India, engkau harus memupuk 
cinta-kasih, tanpa-kekerasan, ketabahan, dan keseimbangan batin. Tiga penjaga terakhir dan membina 
yang pertama. Banyak orang telah berhasil dengan bantuan tiga kualitas terakhir, untuk membuat pikiran 
mereka mapan dalam cinta Universal! Memang, cukup banyak calon spiritual yang juga telah 
meninggalkan pendakian spiritual mereka di tengah jalan karena mereka kehilangan kepercayaan pada 
diri sejati mereka. Bisikan samar pertama dari keraguan membuat mereka kecewa dan mereka kembali ke 
kehidupan kepuasan sensual. Mereka kehilangan iman kepada Tuhan yang merupakan Perwujudan Cinta 
dan merupakan rezeki nyata mereka. Sadhana sendiri dapat menguatkan orang untuk terus maju di 
jalan spiritual. Orang bijak didukung oleh kebahagiaan kesadaran sejati mereka. Bertahanlah, 
bertahanlah dalam sadhanamu, percayalah pada diri sendiri dan dapatkan kekuatan dan sukacita 
hanya dari Tuhan!  
 
(Divine Discourse, Jun 6, 1978) (SSS Vol 14, Ch 4) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 9 Januari 2019 
 
 
 

Para Balvikas Guru yang terkasih! Ketika engkau mengajarkan anak-anak, engkau harus ingat bahwa 
engkau terlibat dalam tugas yang mulia untuk kepentingan anak-anak yang dipercayakan di bawah 
pengasuhanmu. Engkau harus merasa bahwa engkau sedang mendidik dirimu sendiri ketika engkau 
sedang mendidik anak-anak. Sebagai contoh, ketika engkau menanamkan beberapa pengetahuan 
kepada anak-anak, maka pemahamanmu sendiri tentang materi itu akan meningkat. Bahkan ketika 
engkau mempelajari buku-buku untuk mengajar anak-anak, engkau juga mendapatkan suka cita dari 
pembelajaran itu. Oleh karena itu, engkau harus selalu memiliki perasaan bahwa apapun yang engkau 
lakukan bagi yang lainnya sesungguhnya adalah sebuah pelayanan yang dilakukan untuk Tuhan yang 
bersemayam dalam diri setiap orang. Ketika guru-guru menjalankan kewajiban mereka dengan 
semangat ini, maka mereka akan mengilhami anak-anak dengan semangat kasih yang Universal. 
Ingatlah bahwa anak-anak memiliki hati yang polos dan pikiran yang tidak berdosa. Hanya jika 
engkau mengisi hati mereka dengan kasih maka dunia akan memiliki kedamaian yang sejati. 
 
(Divine Discourse, Dec 30, 1983) - BABA -  
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 10 Januari 2019 
 

 Ketabahan memberkatimu dengan kekuatan untuk menghadapi berbagai bentuk kehidupan yang 
engkau lewati. Seseorang yang tanpa ketabahan akan dengan mudah menyerah pada kekalahan serta 
kesulitan. Bersamaan dengan kebenaran dan ketabahan, engkau harus meningkatkan kebebasan dari 
rasa cemburu juga. Iri hati adalah seperti hama yang menyerang akar pohon. Iri hati dapat 
menghancurkan seluruh hidupmu. Kita menikmati banyak hal dalam hidup – pengetahuan, kekayaan, 
jabatan, kekuasaan, dsb. Namun jika virus iri hati memasuki pikiran kita, maka akan mencemari 
segalanya. Jangan pernah memberikan ruang untuk iri hati bahkan untuk hal yang paling kecil 
sekalipun. Jika nilai dari temanmu lebih baik darimu, jangan merasa dengki. Jika yang lain melakukan 
hal yang lebih baik daripada dirimu, rasakan kebahagiaan untuk mereka, daripada mengizinkan 
dirimu dimakan oleh rasa iri hati. Jika seseorang berpakaian lebih baik dari dirimu atau lebih 
sejahtera, engkau seharusnya merasa bahwa mereka sedang menikmati apa yang mereka miliki 
dan engkau seharusnya merasa senang dan bahagia dengan apa yang engkau miliki. Menjadi 
bebas dari iri hati sesungguhnya adalah keilahian. 
 

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

 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 11 Januari 2019 
 

 Ketaatan dalam moralitas di kehidupan sehari-hari, memurnikan semua perbuatan dan pikiran dan 
berpegang teguh pada ideal – semuanya ini yang membangun kebudayaan. Bharatiya Samskriti 
(kebudayaan Bharat) adalah sebuah gabungan dari kesucian, keilahian, keagungan, dan keindahan. 
Kombinasi ini dipantulkan dengan sangat baik dalam olahraga dan permainan. Walaupun ada 
perbedaan diantara bangsa dalam makanan mereka dan kebiasaan rekreasi mereka, semangat 
keharmonisan dan persatuan ditunjukkan dalam olahraga adalah contoh yang memuaskan bagi 
semuanya. Ini merupakan kualitas tersendiri dari olahraga dimana perbedaan dilupakan dan mereka 
yang terlibat dalam olahraga dalam semangat keilahian dari persahabatan. Olahraga membantu 
pemain tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan mereka namun juga untuk mengalami suka cita. 
Para pelajar seharusnya tidak boleh puas dengan menyadari manfaat ini sendiri. Sama halnya 
mendasar untuk meningkatkan kesucian pikiran dan mengembangkan hati yang luas. 
Kemanusiaan yang sejati akan mekar hanya ketika tubuh, pikiran, dan jiwamu dikembangkan 
secara harmonis. Pantulan semangat dan usaha yang engkau lakukan dalam olahraga juga 
tercermin dalam moralitas dan spiritual. 
 
  

(Divine Discourse, Jan 14, 1990) - BABA - 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 12  Januari 2019 
 

Para master spiritual yang agung seperti Ramakrishna Paramahamsa, Vivekananda, Tulsidas, dan yang 
lainnya memberikan teladan kehidupan yang penuh dengan kepuasan. Ada banyak kejadian ketika 
mereka bahkan tidak memiliki makanan untuk dimakan. Mereka menganggap kejadian tersebut 
sebagai ajakan dari Tuhan untuk melakukan puasa; bagi mereka ini adalah makanan bagi jiwa mereka. 
Melalui kontemplasi pada Tuhan, mereka menikmati puasa yang dijalankan. Kapanpun mereka dijamu 
dengan makanan yang enak, mereka menganggap itu juga sebagai karunia dari Tuhan. Apakah itu 
adalah makan atau puasa, mereka melihatnya dengan perasaan yang sama yaitu penerimaan dengan 
kepuasaan yang sama. Mereka tidak menjadi sedih dengan sebelumnya atau bergembira dengan 
setelahnya. ‘Pikiran yang sama dan seimbang adalah yoga’ (Samatvam yogamuchyate), dijelaskan 
dalam Gita. Para guru suci zaman dahulu menjalankan kualitas luhur ini. Pikiran yang sama adalah 
petunjuk dari kepuasan. Hal ini seharusnya diajarkan pada anak-anak muda kita dan ditingkatkan 
oleh mereka. Seseorang yang telah mencapai tingkat kepuasan dapat menikmati kebahagiaan 
dari rahmat Tuhan. 
 
 

(Divine Discourse, Feb 19, 1987) - BABA -  
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 13 Januari 2019 
 
 Para pemuda hari ini sangat membutuhkan pergaulan yang baik. Dengan memiliki pergaulan dengan 
mereka yang menggunakan Bahasa yang buruk dan melibatkan diri dalam perbuatan yang 
keterlaluan, pemuda mengambil jalan yang salah. Engkau seharusnya sepenuhnya melepaskan diri 
dari pergaulan yang buruk dalam bentuk apapun juga. Engkau membutuhkan sebuah lentera untuk 
menemukan jalan dalam hutan yang gelap. Sama halnya, dalam hutan kehidupan engkau 
membutuhkan lentera dan tuntunan dari orang-orang yang baik untuk menemanimu dalam jalan 
yang benar dan mengarahkanmu pada tujuan yang benar. Bahkan seorang yang tidak baik, jika 
bergaul dengan orang yang baik, akan mengalami perubahan. Namun seseorang yang baik, jatuh 
dalam pergaulan yang buruk, akan menjadi tidak baik. Jika engkau menambahkan satu liter susu pada 
sepuluh liter air, susu menjadi sangat cair sehingga susu menjadi tidak memiliki nilai. Namun satu liter 
air ditambahkan dengan sepuluh liter susu akan memiliki nilai yang lebih besar. Ketika engkau 
meningkatkan persahabatan, pastikan bahwa engkau bergabung dalam sebuah kelompok yang 
baik dalam perkataan, tingkah laku, dan tindakan mereka. Jaga hanya hubungan normal dengan 
yang lainnya. 
 
(Divine Discourse, Feb 19, 1987) - 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 
 


