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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, 14 Januari 2019 
 
 
 

Makara Sankramana menandakan pergerakan matahari dari selatan ke utara. Pergerakan ke utara dari 
matahari dianggap sebagai hal yang sangat penting secara spiritual dan ilmiah. Makna spiritual yang 
terkandung dalam pergerakan matahari ke utara harus dipahami dengan benar. Utara dilambangkan 
dengan Himachala. Hima berarti salju. Salju bersifat murni, bersih, dan sangat dingin sekali. Achala berarti 
yang bersifat teguh dan tidak tergoyahkan. Himachala tidak mengacu pada daerah tempat Himalaya 
berada. Ini melambangkan yang bersifat sejuk, penuh kedamaian, dan teguh. Semua kualitas ini 
memberikan seseorang dengan kualitas kedamaian yang sempurna (Prasanthi). Mulai hari ini matahari 
sedang bergerak kepada keadaan yang seperti itu. Matahari adalah simbol dari pandangan manusia. 
Pergerakan ke arah utara adalah sebuah panggilan bagi manusia untuk mengarahkan pandangannya 
pada yang bersifat sejuk, penuh kedamaian dan tidak berubah. Pelajaran yang harus engkau pelajari 
adalah bahwa engkau seharusnya mengarahkan pandanganmu ke dalam diri. 
 
(Divine Discourse, Jan 14, 1994) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 15 Januari 2019 
 
 
 

Pada perayaan Sankranti, ada sebuah adat untuk mempersembahkan campuran dari gula merah dan biji 
wijen (til) kepada semuanya. Gula merah adalah manis dan simbol dari cinta kasih. Til juga dikenal dengan 
nama sneha, yang berarti persahabatan. Maka dari itu, persembahan berupa campuran dari gula merah 
dan biji wijen mengandung arti ‘cinta kasih diliputi dengan keramahan’ kepada orang-orang. Pesan dari 
Sankranti adalah meningkatkan cinta kasih diantara para sahabat dan teman dimana mereka semua akan 
datang bersama-sama untuk merayakan perayaan ini. Kembangkan kerukunan kepada setiap orang. 
Banyak yang menganggap persahabatan pada saat sekarang hanya berkaitan dalam pergaulan dengan 
orang-orang ketika mereka sejahtera dan mendapatkan manfaat dari kekayaan mereka. Ketika mereka 
dalam kesulitan, orang-orang yang sama tidak akan bahkan melihat mereka. Hal ini bukanlah 
persahabatan yang sejati. Persahabatan yang sejati harus muncul dari hati dan seharusnya tetap tidak 
terpengaruh dari untung dari rugi. Sejatinya, hanya Tuhan yang bisa menjadi sahabat yang selalu ada 
dalam keadaan apapun. Tuhan adalah bersamamu, diatasmu, dibawahmu, disampingmu, dan 
disekitarmu. 
 
(Divine Discourse, Jan 15, 1992) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 16 Januari 2019 
 
 
 

Kecemburuan mewujudkan dirinya dalam banyak bentuk, termasuk dalam wujud mencari kesalahan 
bahkan pada Tuhan. Orang-orang merasa cemburu jika seseorang mendapatkan nama lebih baik 
daripada dirinya sendiri. Beberapa yang lainnya cemburu pada mereka yang memiliki penampilan 
yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Para pelajar merasa iri hati pada mereka yang mendapatkan 
nilai lebih bagus dalam ujian. Seorang yang cemburu tidak bisa tahan melihat orang lain di tempat 
yang lebih baik, lebih cantik, atau lebih sejahtera. Ini adalah tanda dari kelemahan manusia. Sekali rasa 
cemburu mengakar di pikiranmu, maka menunggu waktu saja akan menghancurkan semua 
pencapaianmu. Sifat cemburu meningkatkan sifat iblis, individu yang tidak manusiawi serta 
menurunkan seseorang pada sifat binatang. Karena kecenderungan jahat yang mengerikan ini, 
rasa cemburu seharusnya dicabut sampai akar-akarnya mulai dari sejak awal. Engkau harus 
belajar untuk bahagia dengan kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Ini adalah sebuah 
kebaikan yang tertinggi. 
 
(Divine Discourse, Sep 6, 1984) - BABA -  
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 17 Januari 2019 
 
Jika ada sebuah bisul pada tubuh, kita akan menaruh obat salep di atasnya serta menutupnya dengan 
perban sampai benar-benar sembuh. Jika engkau tidak memberikannya obat dan menutupinya 
dengan perban, maka bisul ini kemungkinan besar akan menjadi infeksi dan menyebabkan rasa sakit 
yang tidak tertahankan nantinya. Kadang-kadang kita harus membersihkan bisul ini dengan air bersih 
dan menaruh obat lagi diatasnya serta menutupinya dengan perban baru. Dalam hal yang sama, 
hidup kita juga memiliki sebuah bisul yang telah meletus di tubuh kita dalam bentuk perasaan ini, 
'aku, aku, aku'. Jika engkau benar-benar ingin menyembuhkan bisul ini dari ‘keakuan’ ini, engkau 
harus membersihkannya setiap hari dengan air cinta kasih, menaruhkannya obat keyakinan serta 
menutupinya dengan perban kerendahan hati. Perban kerendahan hati, obat keyakinan dan air 
cinta kasih akan mampu menyembuhkan penyakit bisul ini yang telah pecah dengan dari ‘aku’.   
 
(Divine Discourse, Feb 17, 1985)  - BABA - 
 

 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 18 Januari 2019 
 
Sangat susah bagi siapapun juga untuk bebas dari sifat jahat berupa kecemburuan. Kecemburuan 
dapat muncul bahkan pada hal yang bersifat sepele dan mengarah pada kebencian. Untuk 
melepaskan kebencian maka seseorang secara terus menerus harus mempraktikkan cinta kasih. 
Dimana ada cinta kasih, disana tidak ada ruang bagi cemburu dan kebencian, dan dimana tidak ada 
kecemburuan serta kebencian, disana akan ada Ananda (suka cita yang sesungguhnya). Suka cita ini 
sendiri mengungkapkan dirinya dalam keindahan. "Sesuatu yang indah adalah sebuah suka cita 
selamanya." Namun apa itu keindahan? Apakah dunia indah? Apakah material dan objek adalah 
indah? Semuanya ini adalah bersifat sementara dan keindahannya juga hanya bersifat sementara 
juga. Hanya Tuhan yang bersifat kekal, jadi hanya Tuhan saja dikatakan indah. Tugas utama 
bhakta adalah mencari nektar keindahan yang bisa didapat dari kontemplasi pada keindahan 
Tuhan. Sarana untuk mengalami suka cita seperti itu adalah dengan meningkatkan sifat-sifat 
yang baik serta melepaskan pembawaan yang buruk. 
 
  

(Divine Discourse, Sep 6, 1984) - BABA - 
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 19  Januari 2019 
 

 Kedamaian atau kebingungan, ketenangan atau kecemasan yang engkau alami hari ini adalah hasil 
dari pikiran dan perbuatanmu sendiri. Hal ini juga tergantung dari sikap atau tingkah lakumu pada 
dirimu sendiri dan yang lainnya. Banyak yang menjalani proses meditasi secara teratur pada nama dan 
wujud Tuhan, yang memungkinkan bagi mereka untuk mampu menenangkan gejolak hati dan 
membuka jalan penerangan dalam diri. Dhyana seharusnya tidak goyah dari satu ideal ke ideal yang 
lainnya; dan juga tidak hanya bersifat kaku pada apa yang ada di buku saja, atau mengikuti jadwal 
pernafasan yang kaku dan tidak bermanfaat dengan menatap ujung hidung! Ini adalah disiplin indera 
yang ketat, saluran rasa gugup, dan sayap-sayap imajinasi. Itulah sebabnya dikatakan dengan 
benar, Dhyana adalah  lembah kedamaian yang terletak di sisi lain dari gugusan puncak gunung 
besar yang disebut dengan enam mush – nafsu, amarah, tamak, keterikatan, kesombongan, dan 
iri hati. Engkau harus mendaki melewati gugusan gunung itu dan mencapai lembah 
kedamaian. 
 
 

(Divine Discourse, Jun 9, 1970) - BABA -  
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 20 Januari 2019 
 
 Dalam latihan kita setiap harinya, ada beberapa contoh yang mengungkapkan keberadaan Tuhan 
dalam diri setiap orang. Anggaplah sebuah bioskop; di layar kita bisa melihat sungai yang banjir 
menenggelamkan semua daratan. Walaupun layar dipenuhi dengan air banjir namun layar tidak 
menjadi basah walaupun hanya dengan setetes air. Pada keadaan yang lain, di layar kita bisa 
menyaksikan gunung api yang meletus dengan semburan lahar, namun layar tidaklah terbakar. Layar 
yang menjadi dasar dari semua bentuk gambar yang muncul tidaklah terpengaruh dengan semuanya 
itu. Sama halnya dalam hidup manusia, baik atau buruk, suka cita atau duka cita, kelahiran atau 
kematian, datang dan pergi, namun semuanya ini tidak mempengaruhi Atma. Di dalam bioskop 
kehidupan, layar itu adalah Atma – ini adalah Shiva, ini adalah Sankara, ini adalah Tuhan. Ketika 
seseorang memahami prinsip dasar ini, seseorang akan mampu untuk memahami, menikmati 
dan menemukan pemenuhan dalam hidup!  
 
(Divine Discourse, Feb 17, 1985) - 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 
 


