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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, 18 Pebruari 2019 
 
 
 

 Untuk semua masalah dan kesulitan yang kita hadapi maka tingkah laku kita satu-satunya yang 
bertanggung jawab. Jika tindakan kita adalah baik maka hasilnya akan baik. Perbuatan buruk akan 
membawa pada akibat atau hasil yang buruk. Orang-orang berpikir bahwa baik dan buruk terkait pada 
waktu yang buruk. Tidak sama sekali! Pikiranmu sendiri adalah akar penyebabnya. Oleh karena itu, engkau 
seharusnya mengembangkan pikiran yang baik dan melakukan perbuatan yang baik. Engkau seharusnya 
mengharapkan perasaan yang baik dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Setiap orang darimu juga 
harus menyadari pentingnya atau berharganya waktu. Hari ini, kebanyakan darimu menyia-nyiakan 
banyak waktumu yang tersedia. Hal ini adalah benar-benar salah. Waktu seharusnya selalu digunakan 
untuk tujuan yang benar. Itu adalah kewajiban yang paling utama untuk setiap individu. Menyia-nyiakan 
waktu adalah menyia-nyiakan hidup. Tuhan penguasa waktu melindungi mereka yang mencari 
perlindungan pada-Nya, bahkan menentang dewa kematian, Kala. Sesungguhnya, kesejahteraan 
sebuah bangsa tergantung dari bagaimana masyarakatnya menggunakan waktu mereka dalam 
menjalankan perbuatan yang baik! -  
 
(Divine Discourse, Apr 7, 1997) - BABA -  
 

 

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

 Epos atau cerita kepahlawanan mengajarkan jalan bhakti dan berserah diri. Epos ini menginspirasi 
kita seharusnya melakukan setiap perbuatan dengan semangat dedikasi. Biarkan angin keragu-raguan 
atau mentari keputus-asaan untuk mempengaruhi wadah Ananda (kebahagiaan) yang telah engkau 
isi, dan semuanya itu akan menguap dengan cepat. Namun biarkan wadah tersebut tetap ada di 
dalam air yang dingin dari pergaulan yang baik serta perbuatan yang baik; kebahagiaan itu dapat 
dijaga tanpa berkurang selamanya. Ananda juga dapat tumbuh ketika engkau memikirkannya dalam 
keheningan dan menyimpulkan keadaan yang dapat memberikan kebahagiaan. Itulah sebabnya 
manana atau perenungan batin adalah bagian yang begitu penting dari usaha spiritual. Seperti 
halnya anak yang melemparkan mainannya dan mulai menangis, engkau juga harus menyadari 
betapa tidak ada artinya mainan berupa ketenaran dan keberuntungan, dan menangis 
memanggil Ibu. Anak merasakan bahwa segala yang lainnya adalah tidak ada artinya dihadapan 
kasih ibu dan menjadi berkat atas kehadirannya. Seseorang seharusnya tidak mengharapkan 
sesuatu yang kurang bernilai. -  
 
(Divine Discourse, Jul 02, 1966) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 20 Pebruari 2019 
 
 
 
 

Pohon kehidupan harus disiram pada akarnya, namun saat sekarang, mereka yang berencana untuk 
meningkatkan standar hidup, menyirami dahan, daun, dan bunga. Akar adalah kebajikan; akar-akar itu 
harus dikuatkan sehingga bunga perbuatan, perkataan, dan pikiran dapat mekar dalam keharuman 
dan menghasilkan buah seva (pelayanan), penuh dengan rasa manis jus kebahagiaan (ananda). 
Merencanakan untuk pangan, sandang, dan papan hanya meningkatkan kebaikan pada gerobaknya 
saja; rencanakan juga untuk kebaikan pada kudanya, pikiran manusia yang mana harus menggunakan 
sandang, pangan, papan serta sarana material lainnya untuk tujuan yang tinggi yaitu lepas dari ego 
menuju pada yang bersifat universal. Setiap orang darimu pada dasarnya adalah ilahi, dan begitu 
juga secara alami, semakin banyak engkau mewujudkan sifat-sifat ilahi dari kasih, keadilan, 
kebenaran dan kedamaian, maka semakin banyak kebahagiaan yang akan mampu engkau 
nikmati dan berikan. Engkau seharusnya malu ketika engkau menampilkan sifat-sifat binatang, 
karena engkau hidup bertentangan dengan potensi dan warisanmu. 
 
 
 

(Divine Discourse, Aug 03, 1966) - BABA -  
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 21 Pebruari 2019 
 
Terimalah semua guncangan pada nasib, ketidakberuntungan dan penderitaan seperti emas yang 
menerima peleburan, pukulan martil, dan besi, dalam upaya membentuk emas itu menjadi perhiasan 
yang berharga. Seperti halnya tebu, menerima potongan dari pisau, penghancur, pemanas, 
tempayan, semprotan, dan pengering, sehingga rasa manisnya dapat dipertahankan dan digunakan 
sebagai gula oleh semuanya. Para Pandawa tidak pernah berkeberatan ketika bencana dan 
kemalangan menimpa mereka. Mereka menerima masalah sebagai kesempatan untuk mengingat 
Sri Krishna dan berdoa dengan penuh semangat. Tuhan akan membantu perkembanganmu dari 
dalam dirimu, seperti halnya Tuhan menyelamatkan dan menjaga begitu banyak orang suci yang 
menaruh keyakinan pada-Nya. 
 
 
 

(Divine Discourse, Sep 8, 1963)  - BABA - 
 

 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 22 Februari 2019 
 
Pertama praktikkan sikap yang benar: “aku adalah milik-Mu.” Biarkan ombak menemukan dan 
mengetahui bahwa ombak adalah milik dari lautan. Langkah ini tidaklah mudah; ombak memerlukan 
waktu yang panjang untuk menyadari bahwa lautan yang luas yang ada dibawahnya yang 
memberikan keberadaannya. Karena, ego adalah sangat kuat sekali yang tidak mengizinkan ombak 
itu untuk rendah hati dan membungkuk di hadapan lautan. Langkah kedua adalah: “aku adalah diri-
Mu; Engkau adalah junjunganku, aku adalah pelayan-Mu.” Sikap batin ini akan menjinakkan ego, dan 
membuat setiap kegiatan berguna. Langkah berikutnya adalah: “Engkau adalah milikku.” Disini ombak 
menuntut dukungan dari laut sebagai haknya. Tuhan harus mengambil tanggung jawab untuk 
menjaga dan menuntun individu. Surdas berkata, “Engkau adalah milikku, aku tidak akan 
melepaskan-Mu; aku akan mengikat-Mu di dalam hatiku. Engkau tidak akan bisa lari.” Langkah 
berikutnya adalah: “Engkau adalah aku; aku hanyalah bayangan, dan Engkau adalah kenyataan 
yang sejati, aku tidak memiliki kepribadian yang terpisah; tidak ada lagi dualitas.” 
 
  

(Divine Discourse, Sep 8, 1963) - BABA - 
 
 
 
 
 



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

Tanpa kemelekatan (vairagyam) adalah tanda awal dari kehidupan spiritual. Jika engkau tidak 
memiliki sifat tanpa kemelekatan maka engkau buta huruf dalam spiritual. Ini adalah abjad ‘ABC’ dari 
usaha spiritual. Tanpa kemelekatan harus menjadi cukup kuat bagimu untuk melepaskan ikatan dari 
indria. Beberapa menit perenungan akan membantumu untuk melihat kekosongan dari kekayaan 
duniawi, ketenaran, dan kesenangan. Ketika engkau menambahkan lagi dan lagi pada rekening 
bankmu, pertimbangkan apakah ya atau tidak engkau sedang mengumpulkan masalah untuk dirimu 
sendiri dan anak-anakmu, membuat lebih sulit bagi anak-anakmu untuk menjalani hidup yang bersih, 
nyaman dan terhormat. Ketika engkau berjuang untuk mencapai ketenaran yang remeh serta tidak 
berharga ini dengan cara yang licik, ingatlah siapa yang ada diantara banyak masyarakat yang 
dihormati hari ini dan untuk apa? Tidakkah engkau melihat bahwa mereka hanya dihormati 
dimana saja ketika mereka melepaskan, meninggalkan hal itu dan mencari jalan kesadaran 
Tuhan yang lebih sulit daripada jalan yang lebih mudah dari kesadaran duniawi? 
 
 

(Divine Discourse, Sep 8, 1963) - BABA -  
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 24 Februari 2019 
 
Jadilah baik, berfaedah, berguna, baik, sangat berbhakti kepada Tuhan -  kemudian kepercayaan 
orang-orang akan menjadi milikmu. Keyakinan adalah nafas utama dari keberhasilan - keyakinan pada 
diri sendiri, keyakinan pada kerja baik yang telah ditetapkan, dan keyakinan pada keberhasilannya 
walaupun ada tanda-tanda kegagalan. Kemelekatan dan kebencian adalah musuh yang paling 
berbahaya dalam kemajuan pekerjaan apapun juga. Jika seseorang ditipu untuk percaya bahwa 
mereka adalah menyelamatkan orang lain, kasihan sekali pada mereka, karena sejatinya sama sekali 
“tidak ada orang lain”! Kelemahan yang bersifat mendasar disini adalah kebodohan! Jika saja engkau 
bijaksana, engkau akan mengetahui bahwa semua individu adalah gelombang di permukaan dari 
samudera yang sama. Semuanya adalah Satu, rasa luka pada tangan sangat menyakitkan bagi 
seluruh tubuh. Oleh karena itu, perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri adalah hal yang 
ideal untuk dijalankan! Jalankan semua perbuatan tanpa keinginan yang mementingkan diri 
sendiri (Nishkama Karma)! Rasa ingin pada hasilnya adalah seperti taring beracun; ketika taring 
beracun itu dicabut, maka ular karma itu akan dianggap tidak berbahaya. 
 
(Divine Discourse, Sep 15, 1963) - 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 
 


