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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, 25 Pebruari 2019 
 
 
 

Cinta kasih yang dipusatkan pada diri sendiri adalah sebuah bola lampu yang cahayanya hanya menerangi 
kamar saja, tanpa menyebarkan cahayanya diluar pada empat dinding saja. Ini hanya terbatas pada indera 
dan tidak pernah terbuka pada yang lainnya, yang mana merupakan saudara serta kerabatmu dalam 
Tuhan. Ada jenis yang lain dari cinta kasih yang lebih besar serta lebih dalam, yang meluas ke anggota 
dalam satu keluarga. Ini seperti cahaya rembulan, tidak cukup kuat untuk menerangi sesuatu dengan jelas, 
namun cukup untuk bergerak. Cahaya rembulan yang seperti ini mengalami pasang dan surut, 
bertambah dan berkurang. Namun jenis cinta kasih yang paling diinginkan adalah seperti matahari – 
selalu memurnikan, mengaktifkan dan menerangi tanpa adanya perbedaan. Cinta kasih ini membuat 
seseorang selalu berbuat dalam semangat pengabdian kepada Tuhan. Kemudian semua perbuatan 
akan menjadi terangkat dan suci. 
 
(Divine Discourse, Dec 17, 1964) - BABA -  
 

 

 

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

Apapun yang terjadi, jangan pernah melepaskan jalan kebajikan. Ketika Hanuman melihat Ibu Sita di 
Ashoka Vana di Lanka, dia melihat kesedihan dan ketidakberdayaan Ibu Sita diantara para penjaga 
yang dikelilingi dengan para raksasa wanita. Hanuman mengalami perasaan sedih yang begitu 
mendalam melihat keadaan Ibu Sita, dan kemudian Hanuman mendekatinya, "Ibu, saya tidak tahan 
lagi melihat penderitaan Ibu. Aku akan membawa Ibu di atas bahu saya, melewati samudera dan 
bertemu kembali dengan Sri Rama". Namun dengarkanlah jawaban dari Ibu Sita! Meskipun dengan 
penderitaan yang tidak tertahankan, Ibu Sita bersikeras menolak untuk bebas dari tahanan dan 
bertemu kembali dengan Sri Rama. Ibu Sita memegang teguh Dharma dan menjelaskan, "Saya tidak 
akan pernah dengan keinginan sendiri untuk menyentuh laki-laki lain selain Sri Rama. Jika engkau 
membawaku sekarang, maka engkau akan melakukan tindakan yang sama dengan dilakukan oleh 
Ravana yang terkutuk. Ini akan mengurangi kemuliaan yang akan menunggu junjunganku, yang 
pastinya akan membebaskanku dengan keberanian dari senjata-Nya." Hasil akhir tidak bisa 
pernah membenarkan caranya. Cara atau sarana sama penting dengan tujuannya; keduanya 
harus mulia dan luhur! () 
 
(Divine Discourse, Mar 31, 1965) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 27 Pebruari 2019 
 
 
 
 

Diantara semua makhluk hidup, kelahiran sebagai manusia adalah yang paling sulit didapatkan. 
Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang berharga dan sulit diperoleh ini. Engkau akan kehilangan 
nilai-nilai kemanusiaanmu ketika engkau terlibat dalam kebohongan, ketidakadilan, dan kejahatan. 
Maka dari itu miliki pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan pandangan yang baik. Lihatlah yang 
baik, lakukan yang baik, dan jadilah orang baik. Ini adalah makna inti dari hidup. Seandainya 
seseorang mengkritikmu, engkau seharusnya berpikir bahwa ini juga untuk kebaikanmu. Apapun 
yang orang lain mungkin lakukan, pikirkan bahwa itu juga adalah untuk kebaikanmu sendiri. Lakukan 
semua perbuatan dengan tujuan untuk menyucikan hidupmu. Pastikan bahwa engkau tidak 
kehilangan nilai-nilai kemanusiaanmu dalam keadaan apapun juga. Jalani hidupmu selalu tersenyum 
dan penuh kebahagiaan. Lakukan semua perbuatan dengan niat yang baik. Untuk melakukan 
perbuatan yang baik, pikiran yang baik haruslah baik. Ketika pikiranmu diisi dengan gagasan yang 
baik, maka semua gagasan buruk akan lenyap. Hal ini menuntun pada kesehatan yang baik. 
Kasihi semua, layani semua. Jika engkau menjunjung tinggi prinsip ini, engkau akan selalu 
memiliki kesehatan yang baik. 
 
 
 

(Divine Discourse, Jul 3, 2008) - BABA -  
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 28 Pebruari 2019 
 
 Perbuatan yang paling buruk yang dapat engkau lakukan adalah berlawanan dengan apa yang 
engkau katakan – menyangkal dengan tangan terhadap apa yang engkau sampaikan dengan 
mulutmu. Jika engkau tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang engkau katakan, diamlah; jangan 
mencoba untuk menasihati yang lain karena jika tidak maka engkau sedang menunjukkan diri bahwa 
engkau adalah orang yang munafik. Jangan menjabarkan dharma (kebajikan) namun bertentangan 
dengan perbuatan. Dharma adalah bersifat mantap dan tidak berubah; Dharma tidak akan pernah 
bisa mengalami kemerosotan. Apa yang terjadi adalah: mereka yang harus menjalankan Dharma 
mengalami kemerosotan dalam keyakinan dan ketabahan. Setiap individu dinilai dari perbuatan 
dan bukan dari apa yang mereka sampaikan. Benih hanya tumbuh secara perlahan menjadi 
sebuah pohon yang besar yang menyebar; begitu juga, dengan perbuatan yang kecil, perkataan 
yang lembut dan perbuatan yang baik, manusia mengangkat dirinya menuju pada keilahian! 
 
 
 

(Divine Discourse, Mar 31, 1965)  - BABA - 
 

 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 1 Maret 2019 
 
Keyakinan dan bhakti adalah prasyarat untuk damai. Miliki keyakinan pada lautan, dan bukan pada 
gelombangnya; percaya pada Tuhan, dan bukan pada hal-hal yang sepele. Namun tragedinya adalah, 
engkau menaruh kepercayaan pada orang-orang yang remeh, pada mereka yang jahat, pada mereka 
yang dikenal sebagai orang yang busuk dan tamak; namun engkau ragu-ragu ketika diminta untuk 
menaruh keyakinan pada Tuhan, yang lebih bermurah hati daripada ayah yang manapun, lebih 
menyayangi dari ibu yang manapun, lebih berkuasa dari kekuasaan manapun di dunia, dan lebih 
penuh perhatian daripada kerabat manapun juga. Engkau tidak meragukan yang lain; namun, 
mengembangkan keraguan pada Tuhan. Ragu-ragu adalah gampang, yakin adalah sulit. Selalulah 
melantunkan nama Tuhan dan rasa manisnya akan memenuhi lidahmu dan meningkatkan cita 
rasamu. Jangan menghitung berapa kali engkau telah mengulang-ulangnya. Karena, siapa yang 
akan engkau coba untuk terkesan? Tuhan akan merespon bahkan jika engkau memanggil-Nya 
hanya sekali dari kedalaman perasaan. 
  

(Divine Discourse, Dec 17, 1964) - BABA - 

 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 2 Maret 2019 
 

 Sekarang, hanya satu hal yang murah yaitu ‘manusia’! semua yang lainnya telah berkembang dalam 
nilai. Manusia adalah yang paling difitnah dan diabaikan. Ketika proyek yang sangat mahal 
direncanakan dan diselesaikan, ketika daerah itu menjadi makmur dan kaya, hasil yang tidak 
menguntungkan serta tidak dapat dihindarkan adalah naiknya angka kejahatan. Ini disebabkan 
karena tidak ada rencana untuk membangun stamina moral dari komunitas manusia yang diharapkan 
dapat bermanfaat dalam proyek ini! Komunitas dapat bernar-benar bahagia hanya jika memiliki 
kesehatan yang bagus, keteguhan dalam pikiran dan kecerdasan yang dihargai dan diarahkan 
pada pelayanan kepada yang lainnya. Menyadari akan hancurnya badan jasmani dan semua 
benda-benda material harus mengesampingkan kecenderungan pada kesombongan dan 
kebanggaan serta memeriksa ketamakan dan ambisi. 
 
 

(Divine Discourse, Mar 31, 1965) - BABA -  
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 3 Maret 2019 
 
Kita tidak hanya memiliki Maha Shivaratri sekali dalam setahun, kita memiliki Shivaratri setiap bulan 
yang didedikasikan pada pemujaan pada Shiva. Dan mengapa pada malam (ratri) menjadi begitu 
penting? Malam banyak dipengaruhi oleh bulan. Bulan memiliki 16 kala (bagian dari kemuliaan 
Tuhan), dan setiap hari atau lebih tepatnya malam, selama dua minggu yang gelap, satu kala atau 
bagian dikurangi, sampai seluruh bulan gelap saat bulan mati. Mulai dari saat itu, setiap malam, satu 
kala atau bagian ditambahkan, sampai bulan dalam lingkaran penuh saat malam bulan purnama. 
Bulan adalah dewa utama dari pikiran; pikiran berkurang dan bertambah sama seperti halnya bulan. 
Chandrama manaso jatha – dari pikiran Purusha (Tuhan yang tertinggi), bulan itu lahir. Ini harus 
diingat bahwa tujuan utama dari semua sadhana adalah untuk melenyapkan pikiran dan menjadi 
Amanaska. Hanya dengan demikian maya (khayalan) menjadi hancur dan kenyataan sejati 
diungkapkan. 
 
(Divine Discourse, Shivaratri, Feb 1969) - 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 
 


