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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, 4 Pebruari 2019 
 
 
 

 Tuhan telah mengungkapkan kepada Arjuna, dan juga kepada seluruh umat manusia, bahwa Tuhan 
disenangkan dengan bhakti yang dipersembahkan oleh peminat spiritual untuk mendapatkan rahmat. 
Tuhan menyatakan: Bhaktiman me priyo narah (seorang bhakta sejati adalah sangat dekat dengan-Ku, Gita 
bab, sloka 19). Banyak yang mungkin menyatakan dengan bangga atas pencapaiannya bahwa mereka 
disayangi oleh Tuhan. Hal itu cuma membawa mereka setengah jalan dalam perjalanan. Seseorang tidak 
akan mendapat banyak dari hal itu. Engkau harus menanyakan dirimu sendiri, apakah Tuhan menjawab 
dengan ‘me priyo narah’ (dia adalah tersayang bagi-Ku)? Hanya dengan demikian engkau dapat 
menyatakan telah mendapatkan rahmat Tuhan. Hanya rahmat Tuhan yang memberikan hadiah yang 
paling berharga dari kasih Tuhan. Bagaimana seseorang bisa menjadi disayang oleh Tuhan? Gita 
menekannya dua syarat: Santushta Satatam (selalu bersyukur) dan Dhruda niscayah (dengan tekad 
yang mantap). Bhakta harus selalu bersyukur dan ceria, tanpa memperhatikan pasang surut 
keberuntungan. 
 
(Divine Discourse, Aug 2, 1986) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 5 Pebruari 2019 
 
 
 

Engkau berkata, ‘saya telah jatuh sakit, atau saya dalam keadaan sehat’, dan sebagainya. Itu 
dikarenakan engkau merasakan bahwa tubuh itu adalah ‘dirimu’; sedangkan engkau sejatinya 
hanyalah Atma, dengan lima lapisan (Panca-koshas) yang melapisinya. Kesalahpahaman ini adalah 
hasil dari sistem pendidikan yang ada pada saat sekarang, yang mengajarkan bahwa kebahagiaan 
yang seseorang dapatkan dari indera adalah semua kebahagiaan yang bisa didapatkan. Sistem 
pendidikan tidak menyingkap pada individu tentang sumber kebahagiaan yang bersifat kekal yang 
seseorang miliki di dalam dirinya. Tidak ada latihan dalam seni untuk mendapatkan kedamaian batin. 
Tidak ada seorangpun yang diberitahu tentang rahasia mencapai keadaan ketenangan hati diantara 
kebingungan dalam peradaban modern. Setiap orang ditarik untuk mengapung pada arus yang 
menyeret manusia pada ketakutan, kecemasan dan keputusasaan. Kehidupan hari ini sama 
halnya dengan situasi ketika pemilik rumah dibatasi pada bentuk hidup yang hambar sedangkan 
anggota keluarga lainnya bersuka ria dalam sebuah perjamuan. Indera bersuka ria tanpa batas, 
sedangkan Atma diabaikan. 
 
(Divine Discourse, Oct 18, 1963) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 6 Pebruari 2019 
 
 
 

 Para bhakta seharusnya tidak menjadi terganggu dengan kontroversi yang digerakkan oleh orang-
orang yang tidak memiliki pengalaman Illahi atau intuisi. Engkau semua harus berusaha untuk bebas 
dari kecemasan dan ketakutan, kesombongan dan iri hati. Semua darimu memiliki empat musuh yang 
bertujuan untuk merusakmu – kemarahan, iri hati, kebencian, dan sekumpulan keinginan. Engkau 
harus menganggap keduanya yaitu tinggi atau rendah sebagai peran yang dibagikan untukmu dalam 
permainan Illahi ini. Selalulah ingat, kapanpun engkau menghina, menyakiti, atau menolak siapapun 
juga, engkau sesungguhnya mengarahkan semuanya itu pada Tuhan yang engkau puja dan cintai. 
Engkau tidak bisa mendapatkan panen rahmat atau kebahagiaan dari Tuhan jika engkau menabur 
semangat spiritual pada hati yang penuh dengan rumput liar ketamakan dan kebencian. Resep 
dasar moralitas bagi setiap bhakta yang menginginkan untuk dekat dan disayang oleh Avatar 
adalah, ‘Puja Tuhan dan persembahkan kasih pada Tuhan dalam setiap makhluk.’ 
 
(Divine Discourse, Aug 2, 1986) - BABA -  
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 7 Pebruari 2019 
 
Pada zaman Treta yuga, para kera (vanara) diciptakan dapat berbuat dan berbicara seperti halnya 
manusia (nara). Pada zaman Dwapara yuga, manusia (nara) diubah menjadi Narayana (Tuhan) dengan 
karunia dari Narayana. Pada zaman Kali yuga (zaman saat sekarang), pernyataan telah dibuat bahwa 
manusia (nara) adalah Narayana sendiri! Ruang yang ada dalam periuk dan ruang yang ada dalam 
biara adalah sama dengan ruang luas di langit; hanya penyamaran dari periuk dan biara yang tetap 
mempertahankan khayalan keterpisahan. Indera adalah jahat; indera menanamkan khayalan bahwa 
engkau adalah badan jasmani. Kendalikan indera seperti seekor kerbau yang dikekang dengan cincin 
di hidungnya, kuda dikekang dengan kekang di mulut, dan gajah dikekang dengan tongkat. Pertama 
adalah diri sendiri, kemudian membantu. Tingkatkan dirimu sendiri, ajarkan dirimu sendiri, 
memugar kembali dirimu sendiri. Kemudian lanjutkan untuk memecahkan masalah orang lain. 
Rekonstruksi ini cukup mudah, asalkan engkau bertanya dengan tenang pada kepribadianmu 
sendiri - “Apakah saya adalah badan ini atau indera atau pikiran atau intelek,” dan sebagainya. 
 
(Divine Discourse, Oct 26, 1963)  - BABA - 
 

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

 Melakukan puja (pemujaan ritual) dengan bunga, japam (pengulangan nama Tuhan) dengan japa 
mala, dan sebagainya, namun hanya sampai engkau siap untuk usaha yang lebih tinggi. Engkau harus 
mempersembahkan kepada Tuhan, bukan bunga yang muncul dari tumbuhan; karena itu akan 
memberikan pahala pada tumbuhan dan bukan untuk dirimu! Tuhan ingin agar engkau 
mempersembahkan bunga teratai yang mekar di danau hatimu, dan buah yang matang pada pohon 
karir duniawimu. Engkau mungkin bertanya, "Dimana saya bisa menemukan Tuhan?" Tuhan telah 
memberikan alamat-Nya di bab 18 dalam Gita. Tuhan bersabda, “Ishwarassarvabhoothaanam 
hriddese, Arjuna, tistati - O Arjuna, tempat tinggal Tuhan adalah dalam hati semua makhluk." 
Sekarang, setelah mengetahui itu, bagaimana engkau bisa memandang rendah makhluk hidup 
dengan jijik atau bagaimana engkau dapat bersuka ria dalam membencinya atau bersenang-
senang sebagai hiburan dalam mengolok-oloknya? Ingatlah, setiap individu adalah diisi dengan 
kehadiran Tuhan, digerakkan oleh sifat-sifat Tuhan. Cinta kasih, rasa hormat, keramahan – itu 
adalah yang pantas diterima oleh masing-masing darimu. Berikan semuanya ini dengan gratis 
dan dalam ukuran penuh!  
 
  

(Divine Discourse, Apr 16, 1964) - BABA - 
 
 



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

 Para leluhur kita menyelidiki sifat alami dari Tuhan melalui berbagai jalan, namun tidak berhasil 
menyadari kenyataan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mereka mulai memuja Prakriti (Alam). 
Sesudah itu, para penduduk Bharat mulai melakukan murti aradhana (pemujaan arca suci). Setiap 
ciptaan yang lahir di alam semesta ini mengambil sebuah wujud (murti). Arca adalah tidak bergerak di 
alam dan tidak memiliki sifat seperti welas asih, kasih, ketabahan, dsb. Karena alasan ini beberapa 
orang menentang pemujaan pada arca suci. Ini adalah kebodohan. Apakah engkau tidak memuliakan 
gambar dari orang tua dan kakek serta nenekmu? Apakah gambar itu memiliki kehidupan? Tidak, dan 
juga tidak memiliki sifat welas asih, kasih, pengorbanan, dsb. Lalu apa gunanya memuliakan gambar-
gambar itu? Adalah melalui gambar-gambar itu kita diingatkan akan kebajikan dan idealisme yang 
mereka teladani. Engkau menggunakan jari telunjukmu untuk menentukan sebuah objek yang 
spesifik, contohnya adalah sebuah bunga atau sebuah ember. Sama halnya arca suci adalah 
seperti petunjuk pada keilahian. Sekali engkau menyadari keilahian, engkau tidak memerlukan 
petunjuk lagi. Karena itu, bukankah merupakan sebuah kebodohan menolak untuk memuja arca 
suci? 
 
 

(Divine Discourse, Mar 12, 2002) - BABA -  
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 10 Februari 2019 
 
 Chaitanya atau kesadaran hadir dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari sudut 
pandangmu, sebuah objek mungkin kelihatan tidak aktif, namun dari sudut pandang Weda, segala 
sesuatu adalah Chaitanya. Adalah kebodohan mengabaikan keberadaan dari Chaitanya. Seseorang 
mungkin bertanya, jika semuanya diliputi Chaitanya, lantas mengapa tidak kelihatan secara kasat 
mata? Engkau semuanya sadar kenyataan bahwa ada mentega dalam setiap tetes susu. Dapatkah 
engkau menyangkal keberadaannya hanya karena tidak terlihat oleh kasat mata? Proses dalam 
mendapatkan mentega termasuk membekukan serta mengaduknya. Orang-orang tidak mampu 
menerima prinsip Chaitanya ini karena  adanya dua cacat: 1. Mereka mengabaikan kesalahan mereka 
yang tidak terhitung, dan 2. Membesar-besarkan kesalahan paling kecil dari yang lain. Seseorang 
dapat mencapai keilahian hanya ketika seseorang menghentikan hal ini. Ini merupakan dosa 
terbesar dengan mencari kesalahan orang lain. Sebaliknya, carilah kesalahanmu sendiri. 
Anggaplah kesalahanmu yang paling kecil sebagai kesalahan terbesar dan cobalah untuk 
memperbaiki kesalahan itu. 
 
(Divine Discourse, Mar 12, 2002) - 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 
 


