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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, 11 Pebruari 2019 
 
 
 

Perjalanan kita adalah dari individu menuju ke Universal, dari 'Swa' (milikku) menuju pada 'So-ham' 
(kesatuan dengan Tuhan), dari 'aku' menuju 'kita'. Cahaya mentari dapat dilihat hanya dengan cahayanya 
sendiri. Sama halnya hanya dengan karunia dari Tuhan maka seseorang dapat mencapai pandangan 
keilahian. Tidak ada keahlian, usaha intelektual atau kesarjanaan yang diperlukan untuk mengalami 
keilahian. Sama halnya awan mungkin dapat menutupi matahari, awan dari egoisme, kemelekatan dan 
kebencian menghalangi seseorang dalam melihat keilahian. Doa dan sadhana adalah sarana dimana 
awan-awan dihilangkan. Sadhana (latihan spiritual) adalah jalan besar untuk mencapai Tuhan. Manusia 
adalah gabungan dari sifat baik dan buruk. Seseorang yang dominan dengan sifat baik, cenderung 
untuk melihat hanya kebaikan pada diri yang lain. Sedangkan mereka yang memiliki pikiran yang 
sama melihat sifat baik dan buruk dengan seimbang. Makanya sangat dibutuhkan untuk 
meningkatkan sifat-sifat yang baik. 
 
(Divine Discourse, Feb 11, 1983) - BABA -  
 

 

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

 Ketika kita menghabiskan waktu begitu banyak dan usaha untuk memahami isi dari naskah suci kita, 
bukankah kita seharusnya menggunakan semua pengetahuan itu untuk memahami dan mengalami 
keilahian di dalam diri kita? Dengan hanya membaca dan kemudian mengajarkan pada orang lain 
tanpa menjalankannya di dalam kehidupanmu maka itu adalah pekerjaan yang sia-sia – engkau 
sedang menyia-nyiakan waktumu dan juga hidupmu! Apa yang benar-benar diperlukan adalah 
karunia Tuhan. Pada saat sekarang, terlalu banyak ada kebingungan. Untuk mengatasi hal ini, tangani 
pikiranmu dengan mantap dan pelan serta bawalah pikiranmu dibawah kendalimu. Jangan pernah 
tergesa-gesa dan menggunakan kekuatan untuk mengendalikan pikiran. Jika seekor sapi di rumahmu 
ingin keluar dan makan panen di sawah, bagaimana cara menjinakkannya dan membawanya 
kembali? Kita mencoba menemukan jenis makanan yang dicarinya dan memberikannya dengan 
sesuatu yang bahkan lebih baik di rumah. Secara teratur, sapi itu akan melepaskan 
kecenderungannya untuk keluar dari rumah. Jinakkan pikiranmu dengan cara yang sama!  
 
(Summer Showers in Brindavan 1973, Ch 27) - BABA -  
 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 13 Pebruari 2019 
 

Perbuatan yang mulia juga memastikan kedamaian batin, dan ini akan menyelamatkanmu dari 
banyak penyakit fisik dan batin. Jika engkau melewati batasan (mithi), engkau tidak akan mengalami 
kemajuan (gathi). Kembali pada topik penyakit fisik, Aku harus mengatakan kepadamu bahwa engkau 
harus mempraktikkan sikap tidak berlebihan dalam makanan, minuman, tidur, dan latihan. Makanan 
yang bagus dikonsumsi dalam takaran yang tidak berlebihan, pada interval yang teratur - itu adalah 
resepnya. Makanan yang suci, sehat (satwik) meningkatkan pengendalian diri dan kecerdasan 
daripada makanan yang membangkitkan nafsu (rajasik) dan tidak murni (tamasik). Untuk peminat 
spiritual, makanan yang suci dan sehat adalah sangat dibutuhkan. Pikiran halus yang tidak terlihat 
dapat menular dari satu orang ke orang yang lainnya melalui makanan. Oleh karena itu engkau harus 
sangat hati-hati berkaitan dengan makanan, khususnya saat engkau berjalan di jalan Tuhan, 
melalui jalan terjal yoga. Tidur juga seharusnya teratur dan tidak berlebihan; ini sama pentingnya 
dengan bekerja dan makanan. Juga ingatlah bahwa pakaian adalah pelindung utama dari panas 
dan dingin, dan bukan untuk pamer yang tidak bermakna bahkan dengan mengorbankan 
kesehatan.  
 

(Divine Discourse, Oct 10, 1961) - BABA -  
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 14 Pebruari 2019 
Engkau mungkin mengendarai mobil mewahmu, namun engkau mempercayakan setiap hari, tanpa 
berpikir dua kali, mobil, dirimu sendiri dan keluargamu pada keahlian serta kehadiran dari pikiran sang 
sopir. Bagaimanapun juga, ketika disarankan untuk mempercayakan urusanmu pada Tuhan, engkau 
menjadi ragu-ragu serta menolak untuk berserah diri pada kekuatan Tuhan (Mahashakti) karena 
kekuatan dari khayalan (mayashakti). Dengan segala cara, pusatkan perhatian pada keberhasilan atau 
kegagalan dalam mencapai tujuan yang sebenarnya dari hidupmu. Teruslah untuk tetap 
mendambakan serta merindukan dan keberhasilan akan menjadi milikmu. Ingatlah bahwa engkau 
pastinya akan berhasil; itulah sebabnya mengapa engkau mendengar panggilan dari dalam dirimu 
dan meresponnya dengan datang kepada-Ku. Apa tugas-Ku yang lain selain mencurahkan karunia? 
Perlakukan Aku bukan sebagai seseorang yang jauh namun yang sangat dekat denganmu. Tetap 
mendesak, menuntut, meminta karunia dari-Ku; jangan memuji, menyanjung dan merasa jijik. 
Bawalah hatimu kepada-Ku dan menangkanlah hati-Ku. Tidak ada satupun darimu adalah orang 
asing bagi-Ku. Berikan janjimu pada-Ku dan Aku akan memberikan janji-Ku padamu. Namun 
pertama-tama perhatikan bahwa janjimu adalah bersifat murni dan tulus, dan jika hatimu suci, 
itu sudah cukup.  
 

( Divine Discourse, Oct 10, 1961)  - BABA - 
 

 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 15 Februari 2019 
Di salah satu sebuah penjara, pernah ada seorang yang berjiwa sangat murni dan memegang teguh 
pada idealisme spiritual yang dengan tekun menjalankan disiplin spiritual. Dia telah maju sangat jauh 
dalam meditasi dan konsentrasi. Bagaimanapun juga, pada suatu hari ketika dia duduk untuk 
meditasi, dia merasakan perasaan emosi yang sangat liar serta biadab muncul di dalam dirinya dan 
sangat terkejut karena dia tidak mampu untuk mengendalikannya, sekalipun sudah berjuang keras, 
dan menekan pikiran yang penuh kebencian serta pembunuhan yang menguasai dirinya. Dia 
terguncang dalam rasa sakit yang mendalam, dan gurunya juga kecewa dengan perubahan keadaan 
yang terjadi. Sang guru menyelidiki pada sejarah muridnya dengan cukup mendalam namun tidak 
dapat menemukan alasan tepat atas keadaan ini. Pada akhirnya, dia mendapatkan kenyataan 
bahwa ada seorang pembunuh yang sangat agresif yang bertugas sebagai tukang masak di dapur 
penjara satu hari sebelum masalah ini muncul, dan pikiran yang penuh kebencian telah 
menyelimuti makanan yang dimasaknya. Bentuk pikiran halus yang tidak terlihat ini dapat 
berpindah dari satu orang ke yang lainnya dengan melalui cara seperti ini (makanan).  
  

(Divine Discourse, Oct 10, 1961) - BABA - 
 



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

Jangan menyerah pada keputus-asaan. Bahkan kuncup teratai mekar pada waktunya yang terbaik. 
Dengan akumulasi atau kumpulan dari kebaikan yang dilakukan pada banyak kelahiran sebelumnya, 
engkau mendapatkan keberuntungan ini; engkau tidak mengetahui berapa banyak yang telah 
engkau lalui, namun Aku mengetahuinya! Dan, apakah engkau mengetahuinya atau tidak, Aku 
pastinya akan memenuhi semua kebutuhanmu. Engkau harus meminum obat yang Aku berikan dan 
juga mengikuti diet yang Aku sarankan serta menghindari hal-hal yang Aku larang. Ambillah wujud 
yang engkau sukai dan pusatkan perhatian pada wujud itu, ambillah nama yang engkau cintai dan 
ualng-ulanglah nama itu, kemudian tidak akan ada pikiran jahat yang muncul. Pikiran-pikiran jahat 
akan terbang menjauh. Ketika semua pikiran jahat itu terbang, apa yang masih tersisa adalah 
perwujudan Atma (Atmaswarupa). Bawalah hidupmu sesuai dengan ajaran-Ku, tanpa sedikitpun 
ada modifikasi. Pertama milikilah keyakinan, kemudian pengalaman akan didapatkan. Engkau 
memuja dengan keyakinan dan engkau akan mengalami berkah. Keyakinan menghasilkan 
berkah tanpa engkau menyadarinya.  
 
 

(Divine Discourse, Oct 25, 1961) - BABA -  
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 17 Februari 2019 
 
Engkau mendapatkan tubuh manusia melalui karma masa lalu; engkau mendapatkan ‘jenis karakter’ 
sesuai dengan kecenderungan yang ada (vasana) yang ditingkatkan masa lalu. Jangan menipu dirimu 
sendiri bahwa engkau adalah badan atau menjadi terpikat serta melekat pada tubuh ini. Namun 
adalah tugasmu untuk menjaga tubuh ini dari bahaya dan tetap menjaganya dalam keseimbangan 
yang baik. Karena, bukankah dengan sarana tubuhmu engkau dapat menyerap suka cita kebahagiaan 
Tuhan, keagungan Tuhan? Maka dari itu, jangan mencemooh tubuh atau memperlakukan tubuh 
dengan jijik. Perlengkapan tubuh ini sesungguhnya untuk perjalananmu menuju Tuhan; ini adalah 
kendaraan dari Tuhan; jangan mengabaikannya atau membiarkannya rusak. Jangan menyesali, “Oh, 
ini adalah nasibku, karma masa lalu sedang menghukumku, aku harus menderita, aku tidak bisa 
melepaskannya.” Orang-orang menjadi berkecil hati. Jika karma adalah tidak bisa dielakkan, lantas 
apakah gunanya doa, mengingat nama Tuhan, meditasi, atau ritual pemujaan? Miliki keyakinan, 
terus berusaha untuk mendapatkan rahmat Tuhan, dan semua kumpulan itu akan terbakar 
hangus menjadi abu dalam sekejap!  
 
(Divine Discourse, 25-10-1961) - 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 
 


