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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, 21 Januari 2019 
 
 
 

Belajarlah untuk hidup dalam kerukunan dan persatuan. Desa (masyarakat) adalah untuk penduduk 
desa (anggota masyarakat) seperti halnya tubuh adalah untuk individual. Setiap organ dalam tubuh 
berfungsi dalam kerjasama dengan setiap bagian yang lainnya. Jika kaki menginjak sebuah duri, mata 
merasakan rasa sakit dan meneteskan air mata. Jika mata melihat duri atau batu di jalan, mata 
memperingatkan kaki untuk menghindarinya. Penduduk desa seharusnya mengembangkan perasaan 
persatuan yang sama dan berbagi suka cita serta masalah yang ada sebagai sebuah tubuh yang 
hidup. Tidak ada yang tidak dapat engkau raih dengan persatuan sebagai kekuatanmu. Dengan 
kesucian dan persatuan, engkau dapat mengungkapkan keilahianmu dan mengembangkan 
bhakti yang sejati pada Tuhan. Engkau seharusnya mengisi hatimu dengan kasih dan membuat 
hidupmu suci dan penuh tujuan. Ketika setiap orang bekerja dalam semangat persatuan dan 
kemurahan hati, desa akan menjadi model bagi yang lainnya. 
 
(Divine Discourse, May 22, 1986) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 22 Januari 2019 
 
 
 

Nama ‘Rama’ disusun dari tiga huruf dasar (bijaksharas) dihubungkan dengan api, matahari, dan 
bulan. Secara simbolis, ini mengandung makna bahwa dengan mengucapkan nama Rama, prinsip 
dari api akan membakar dosa seseorang, prinsip matahari akan menghalau kegelapan dari 
kebodohan, dan prinsip bulan akan menyejukkan demam dari tingginya keinginan. Semayamkan 
nama Rama dengan mantap di hatimu dan nyanyikan dengan semangat. Jangan melihat bhajan 
kelompok hanya sebagai hiburan semata. Menyanyikan bhajan seharusnya bersemangat, penuh 
perasaan, dan menggabungkan perasaan (bhava), melodi (raga), dan ketukan (tala). Bhajan 
seharusnya tidak membosankan, bersifat rutinitas atau tidak membangkitkan semangat. Ketika 
engkau menghadiri bhajan dengan puluhan dan ratusan orang, menyanyilah dengan semangat 
dengan kesucian perasaan dan tanpa adanya kesulitan. Terlibat sepenuhnya dalam proses bhakti 
dan mengalami kebahagiaan dari pengalaman itu. Lukis Tuhan di dalam hatimu dan ucapkan 
nama-Nya – engkau kemudian akan merasakan kebahagiaan dan engkau juga akan 
membangkitkan suka cita pada yang lainnya. Ketika setiap orang menyanyi dengan kesatuan 
seperti itu, keilahian dapat dialami. 
 
(Divine Discourse, Nov 8, 1986) - BABA -  



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 23 Januari 2019 
 
 
 

Di zaman Treta Yuga, saudara Ravana yang bernama Vibhishana, tidak tahan dengan perbuatan jahat 
yang dilakukan oleh Ravana. Bertentangan dengan perbuatan-perbuatan itu, dia mencoba 
memperbaiki Ravana dengan berbagai macam cara. Namun ketika usahanya gagal dan dia tidak 
memiliki pilihan lainnya, dia mencari perlindungan di kaki dari perwujudan Dharma yaitu Sri Rama. 
Orang yang paling bersalah adalah Ravana saja. Namun dalam peperangan dengan Rama, semua para 
raksasa yang mendukung atau memihaknya, hancur bersamanya. Mereka harus membayar hukuman 
atas persekongkolan mereka dalam kejahatannya. Siapapun dapat melakukan sebuah pelanggaran, 
apakah seorang anak laki-laki, anak perempuan, pasangan, keluarga, atau sahabat dekat, seseorang 
akan bebas dari noda terlibat dalam persekongkolan pada kejahatan hanya jika mereka 
menentang perbuatan yang salah dan mencoba untuk memperbaiki pelaku kesalahan dengan 
benar. Jika sebaliknya, mereka mengizinkan perbuatan salah itu atau malah mendorong untuk 
dilakukan maka mereka akan bersalah karena penghasutan dan mengalami buah dari 
perbuatan mereka. 
 
(Divine Discourse, Oct 11, 1986) - BABA -  
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 24 Januari 2019 
 
 Belajarlah pelajaran tentang kepercayaan diri dari burung. Seekor burung bertengger di atas ranting 
yang rindang sebuah pohon namun burung itu tidak terpengaruh oleh ayunan ranting yang kuat atau 
badai yang menghembuskannya karena burung tidak tergantung pada ranting namun pada kedua 
sayapnya untuk keselamatannya. Burung itu tahu bahwa dia selalu dapat terbang dan 
menyelamatkan dirinya. Burung adalah selalu bahagia dan riang. Burung tidak khawatir tentang 
mengumpulkan sesuatu untuk hari esok. Burung-burung senang hati untuk membuat yang terbaik 
pada hari ini, hidup berdasarkan pada apapun yang mereka dapatkan hari ini. Mereka tidak cemas 
akan karir anak-anak mereka atau keadaan rekening mereka di bank. Mereka tidak memiliki 
kecemasan tentang pemeliharaan rumah atau properti lainnya. Sekarang lihatlah apa yang 
manusia telah lakukan pada dirinya sendiri? Duduk di atas cabang pohon kehidupan, manusia 
cemas akan setiap getaran kecil dalam hidup; manusia menjadi termakan oleh keadaan itu dan 
kehilangan kedamaian pikiran. 
 
(Divine Discourse, Jul 3, 1986)  - BABA - 
 

 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 25 Januari 2019 
 
 Mendengarkan atau menyaksikan para musisi menyanyi di Delhi dan bisa ditonton di ribuan rumah 
secara bersamaan, dimungkinkan terjadi karena adanya teknologi. Namun ketika kita membaca 
Bhagavata bahwa Sri Krishna muncul dihadapan para Gopika secara bersamaan di ribuan rumah, 
pertanyaan muncul apakah hal ini dapat dipercaya? Jika peralatan buatan manusia (gadget) dapat 
begitu hebat, mengapa meragukan kekuatan dari mantra? Gelombang suara dirubah menjadi 
gelombang listrik dan dipancarkan melalui udara. Gelombang memiliki keabadian dalam udara dan 
dapat diterima oleh seseorang yang dapat menyesuaikan dengan getaran yang ada. Sama halnya, jika 
Tuhan yang meresapi semuanya dapat diterima oleh pesawat radio penerima yaitu hati dengan 
menyesuaikan dengan bhakti yang terpusat, kebahagiaan yang dialami akan mengungkapkan 
Tuhan pada dirimu. Hanya karena para Gopika sangat ahli dalam cara atau teknologi ini, maka 
mereka dapat mengalami kehadiran Krishna yang ada dimana-mana. Hati mereka diisi dengan 
wujud dan nama Krishna yang merupakan sahabat mereka yang pasti dalam semua keadaan. 
 
  

(Divine Discourse, Oct 11, 1986) - BABA - 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 26  Januari 2019 
 

Ini adalah zaman pengetahuan dan teknologi. Peradaban dan kebudayaannya terikat pada 
pengetahuan dari alam semesta yang bersifat fisik. Apa yang seharusnya para murid pelajari saat 
sekarang, bagaimanapun juga adalah pemeliharaan dari jiwa, memperluas spirit dan pemurnian hati. 
Pengetahuan ini menuntun pada pengungkapan sang jiwa dan penyucian kehidupan. Bersamaan 
dengan perkembangan intelek, pemekaran hati seharusnya juga dikembangkan. Hanya dengan 
demikian Pendidikan menjadi sempurna dimana meningkatkan perluasan dari hrudaya (hati spiritual). 
Ini seharusnya melayani untuk meningkatkan nilai-nilai etika. Hanya dengan demikian akan 
memungkinkan untuk menjalani hidup yang teratur dan disiplin. Tanda dari Pendidikan sejati 
adalah tidak mementingkan diri sendiri, kerendahan hati dan sederhana. Bangunan besar dari 
Pendidikan yang benar terletak pada empat pilar yaitu: pengendalian diri, kepercayaan diri, rela 
berkorban, dan dukungan diri. 
 
 

(Divine Discourse, Jun 23, 1988) - BABA -  
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 27 Januari 2019 
 
 Tuhan dan Tuhan yang mewujudkan diri-Nya dalam banyak wujud untuk menyenangkan orang-
orang yang berbeda. Hanya Sadhana (latihan spiritual) saja tidaklah cukup untuk memahami 
kebenaran ini. Semangat rasa ingin tahu dan kemampuan membedakan juga diperlukan. Hari ini, 
dalam pengejaran kepentingan duniawi dan karena pertimbangan perdagangan, apa yang 
sebenarnya adalah satu terbelah serta dianggap menjadi banyak. Dalam proses ini, keilahian yang 
sesungguhnya telah hilang; manusia gagal untuk mengetahui diantara apa yang benar dan apa yang 
salah serta tidak mampu memahami sifat sesungguhnya dari Tuhan. Untuk memperbaiki hal ini, 
keyakinan yang kuat adalah sangat mendasar. Jadilah tabah, benar, dan suci. Rahmat Tuhan tidak bisa 
didapatkan jika engkau goyah dari satu waktu ke waktu yang lainnya, dan jika hatimu tidak murni. 
Tuhan menilai seorang bhakta dari kemurnian hatinya dan bukan dengan pelaksanaan ibadah 
yang rumit. Jika engkau tidak melakukan apapun juga, namun cukup bersihkan hatimu, Tuhan 
akan memasuki hatimu dan membuatnya bersinar! 
 
(Divine Discourse, Oct 11, 1986) - 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 
 


