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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 Maret 2019 
 
 
 

 'Shiva' berarti suci. ‘Malam’ (ratri) melambangkan kegelapan. Shivaratri menjelaskan sebuah kesucian 
yang tidak bisa dipisahkan dalam kegelapan. Ini mengacu pada kebijaksanaan yang ada diantara 
kebodohan. Kebodohan dan kebijaksanaan bukanlah dua hal yang berbeda; keduanya adalah dua kutub 
yang berlainan dari prinsip sama yang mendasari. Tahapan dimana melampaui keduanya baik itu 
kebodohan dan kebijaksanaan disebut dengan Paratatwa, dimana kelahiran dan kematian tidak terjadi! 
Jadi Shivaratri mengingatkanmu kenyataan bahwa keilahian yang sama ada di dalam dirimu juga ada 
dimana-mana. Beberapa orang percaya Shiva tinggal di Kailasa. Dimana Kailasa itu? Kailasa adalah suka 
cita dan kebahagiaanmu sendiri. Jika engkau meningkatkan suka cita dan kegembiraan yang murni di 
dalam pikiranmu, hatimu akan menjadi Kailasa, kediaman dari Dewa Shiva! Bagaimana engkau dapat 
mengalami kebahagiaan yang suci? Kebahagiaan terjadi ketika engkau meningkatkan kesucian, 
keteguhan dan kemurnian. Kemudian hatimu sendiri akan menjadi Kailasa, diliputi dengan 
kedamaian dan kebahagiaan. Dewa Shiva kemudian akan bersemayam dalam hatimu yang paling 
suci, di dalam kuil tubuhmu. 
 
(Divine Discourse, Feb 17, 1985) - BABA -  
 

 

 

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

 Kesadaran Universal yang meresapi semuanya disebut dengan Chit-Tapas. Ini adalah kesadaran yang 
tertinggi yang meliputi semua level kesadaran yang lainnya dan dasar dari semuanya. Itu adalah 
Shuddha Satwa (kehendak yang sangat ampuh), kehidupan super ilahi. Ini adalah Sai tatwa (Prinsip 
Sai). Ini adalah Maha Kuasa. Tidak ada yang melampaui kekuatannya. Ini adalah perwujudan dari 
semua kekuatan. Ini seharusnya yang menjadi tujuan setiap orang untuk berusaha menyadari prinsip 
yang tertinggi ini. Ada beberapa metode yang jelas untuk mencapai tujuan ini. Pandangan seseorang 
yang saat sekarang diarahkan keluar pada alam semesta yang bersifat fenomenal, seharusnya 
diarahkan kedalam mengarah pada jiwa yang bersemayam dalam diri. Seseorang seharusnya 
mewujudkan kesadaran ilahi yang menjadi sifatnya. Seseorang seharusnya tunduk pada 
kesadaran itu sebagai displin spiritual. Ini disebut dengan "Perwujudan suara hati dari Tuhan di 
dalam diri." 
 
(Divine Discourse, Feb 16, 1988) - BABA -  
 



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

 Ambillah segumpalan garam dan jatuhkan ke dalam air. Garam akan larut segera dan tidak lagi 
kelihatan, walaupun kita mengetahui bahwa garam itu ada dalam setiap tetes air. Gumpalan garam 
itu tidak dapat ditemukan lagi, namun kita mengetahui keberadaannya dengan mencicipi air. Sama 
halnya, Tuhan ada dimana-mana, walaupun tidak terlihat. Namun, Tuhan dapat diketahui dengan 
dirasakan. Engkau adalah rasa dari tetes kecil Tuhan. Ini adalah kebenaran - ‘Tat Twam Asi’. Sebuah 
pohon memiliki sebuah dahan yang ditutupi dengan kulit kayu dan begitu banyak akar yang 
memberikannya makan dan menopangnya dengan kuat. Pohon ini memiliki cabang menyebar ke 
segala arah, dan semakin kecil menjadi ranting. Pohon ini juga memiliki jutaan daun yang bernafas 
dan meminjam energi dari matahari. Pohon melengkapi dirinya dengan menarik lebah untuk 
melakukan penyerbukan pada bunga menjadi benih. Semua jenis dari warna, keharuman, rasa, 
bau dan kehalusan, kekuatan, ketangguhan dan kelembutan muncul dari satu benih. Sama 
halnya, seluruh ciptaan muncul dari Tuhan. Ini adalah kenyataan. Mantaplah dalam keyakinan 
itu. 
 
 
 

(Divine Discourse, Jan 2, 1987) - BABA -  
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 7 Maret 2019 
 
 Untuk menyalakan sebuah pelita, engkau memerlukan empat unsur – sebuah wadah, minyak, sumbu 
dan korek api. Jika salah satu dari keempat ini tidak ada maka engkau tidak bisa menyalakan pelita. 
Cahaya dari pelita ini hanya dapat menghilangkan kegelapan yang ada di luar diri. Bagaimana engkau 
menghilangkan kegelapan yang ada di dalam hati? Ini dapat dihilangkan hanya dengan menyalakan 
pelita kebijaksanaan (Jnana Jyoti). Bagaimana menyalakan pelita spiritual, pelita kebijaksanaan? Hal ini 
juga memerlukan empat unsur. Tanpa keterikatan (Vairagya) adalah sebagai wadah. Bhakti adalah 
sebagai minyaknya. Fokus pada satu titik (Ekagrata) adalah sumbunya. Pengetahuan tentang 
kebenaran yang tertinggi (Jnana) adalah korek apinya. Tanpa keempat ini maka tidak akan bisa 
menyalakan pelita spiritual. Diantara keempatnya, prasyarat pertama adalah semangat tanpa 
keterikatan (Vairagya). Tanpa adanya unsur tanpa keterikatan maka pengetahuan naskah suci 
adalah tidak ada gunanya. Apa itu tanpa keterikatan? Tanpa keterikatan artinya tidak adanya 
keterikatan pada badan jasmani. Ego perasaan yang membuat seseorang berpikir ‘aku’ 
sepanjang waktu harus dilepaskan. 
 
 
 

(Divine Discourse, 9 Nov 1988)  - BABA - 
 

 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 8 Maret 2019 
 
 Engkau mungkin pernah mendengar orang-orang mengatakan bahwa Aku menjadi Sai Baba ketika 
seekor kalajengking menyengat-Ku! Aku menantang siapapun darimu untuk tersengat kalajengking 
dan berubah menjadi Sai Baba. Tidak, kalajengking tidak ada kaitannya dengan hal ini! Sejatinya, tidak 
ada kalajengking sama sekali! Aku datang untuk menjawab doa-doa yang dipanjatkan para orang suci 
dan peminat spiritual untuk pemulihan kembali Dharma. Ketika ada sebuah tanda kerusuhan maka 
polisi akan hadir di tempat perkara; jika kelompok orang mulai tidak patuh, inspektur akan turun 
tangan; dan jika terjadi kekerasan maka pemimpin tertinggi di daerah secara langsung akan hadir di 
tempat kejadian untuk meredakan keadaan. Namun jika situasi masih memanas, kepala kepolisian 
harus mengambil alih keadaan. Ini adalah sebuah situasi dimana kepala kepolisian mengambil 
alih semua keadaan. Para orang suci, cendekiawan, yogi dan kepribadian suci telah mencoba 
dengan usaha mereka, dan mereka akan bekerjasama dalam tugas memulihkan kembali 
kebajikan dan membersihkan jalan bagi dunia untuk mencapai kedamaian yang bersifat 
mutlak. 
  

(Divine Discourse, Feb 23, 1958) - BABA - 



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

Merenungkan saat sebuah sungai menyatu pada lautan. Air di lautan akan menguap naik sebagai uap 
air ketika disinari oleh matahari dan membentuk awan, yang kemudian jatuh sebagai air hujan. Setiap 
tetes air hujan memiliki kerinduan di dalamnya untuk kembali ke lautan yang mana merupakan asal 
mulanya. Namun, perasaan individualitas mengatasi kerinduan. Tetesan air hujan berkumpul dan 
mengalir sebagai sebuah air selokan dan alirannya yang bertambah besar menjadi aliran anak sungai, 
membanjiri daratan. Pada akhirnya, sungai menyatu pada lautan dan kehilangan Nama, bentuk, dan 
sifatnya. Sekalipun berbagai jenis perubahan yang dialami dalam perjalanan dari lautan menuju ke 
lautan kembali, air tetap sama sebagai air dalam uap air, awan, hujan, dan sungai. Nama, bentuk, 
dan kualitas mengalami perubahan namun intinya tetaplah tidak berubah. Manusia juga muncul 
dari lautan keilahian dan takdirnya adalah menyatu kembali ke asalnya. Ini adalah kenyataan 
sejati. Engkau adalah Tuhan. Yakinlah pada keyakinan itu. 
 
 

(Divine Discourse, Jan 2, 1987) - BABA -  
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 10 Maret 2019 
 
 Penyebaran dharma tidak berarti menyebarkan pengetahuan tentang sesuatu yang tidak diketahui. 
Tujuan dasarnya adalah untuk meningkatkan praktik dharma. Hanya mereka yang mempraktikkan 
dharma yang memenuhi syarat untuk menyebarkannya. Karena dharma dan satya (kebenaran dan 
kebenaran) belum disebarkan oleh orang-orang yang mempraktikkannya, dharma dan satya telah 
dikalahkan, seolah-olah, dan tidak dapat dipahami. Hanya ketika dharma dan satya dipraktikkan 
dalam kehidupan sehari-hari, sifat dan nilai sejati-nya akan terwujud. Seseorang dinilai berdasarkan 
sifat dari tindakannya. Jika tindakan seseorang baik, ia digambarkan sebagai orang baik. Jika 
tindakannya buruk, orang tersebut digambarkan sebagai orang jahat. Kualitas dan tindakan 
seseorang memiliki hubungan saling ketergantungan. Tindakan mengungkapkan kualitas dan 
kualitas menentukan tindakan. Karena itu setiap orang harus berusaha untuk mereformasi diri 
dengan mengembangkan kualitas yang baik. 
 
(Divine Discourse, Jan 7, 1988) - 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 
 


