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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 Maret 2019 
 
 
 

Para pemuda dan pemudi pada masa sekarang siap sedia untuk mendengarkan ribuan kebohongan, 
namun tidak memiliki kesabaran untuk memberikan perhatian pada satu kebenaran. Selalulah untuk 
mengingat, satu orang jujur yang berbicara dengan cinta kasih adalah lebih baik daripada ratusan 
penyanjung. Anak-anak muda tidak seharusnya meremehkan nilai dari kesehatan yang baik dan kekuatan 
yang mereka nikmati saat masa-masa muda mereka. Engkau seharusnya menggunakan ini untuk belajar 
dan menuntun pada hidup yang penuh makna dan tidak mementingkan diri sendiri, dan menjaga 
kesehatan yang baik daripada menyia-nyiakan seluruh energi dan bakatmu dalam pengejaran objek-objek 
indera dan keinginan yang jahat. Seorang dengan pikiran yang jahat di desa adalah lebih berbahaya 
bagi masyarakat daripada bahkan sebuah kolam yang tercemar! Selalulah ingat, untuk mengamankan 
rahmat Tuhan maka seseorang harus menjunjung tinggi kebajikan dan menjalankan kesucian dalam 
pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kebaikan dan welas asih adalah tanda dari manusia yang sejati. 
 
(Divine Discourse, Feb 9,1984) - BABA -  
 

 

 

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

Ketika pakaian kita menjadi kotor, kita menjadi malu untuk muncul dengan penampilan pakaian kotor 
jadi kita akan menggantinya. Kita membersihkan rumah kita secara teratur dan membuang segala 
jenis kotoran untuk tetap menjaga rumah bersih bagi keluarga dan sahabat. Namun ketika pikiran dan 
hati kita tercemar, kita tidak merasa malu! Apakah tidak aneh bahwa kita harus begitu perhatian 
tentang kebersihan dari pakaian atau rumah kita, namun tidak ada perhatian tentang kesucian hati 
dan pikiran kita yang mempengaruhi seluruh hidup kita? Untuk menyucikan hati dan pikiran kita, hal 
pertama yang harus kita lakukan adalah menjalani hidup yang baik. Perbuatan kita harus berdasarkan 
pada moralitas. Terlibat dalam menyakiti yang lainnya atau menyebabkan penderitaan pada mereka 
bukanlah tanda dari sifat alami manusia. Kejahatan yang kita lakukan pada orang lain pada 
akhirnya akan kembali kepada kita. Hari yang suci seperti perayaan seharusnya digunakan untuk 
membuat sebuah resolusi untuk merubah cara hidup kita dan menyucikan tingkah laku kita 
dengan melepaskan semua sifat buruk kita. () 
 
(Divine Discourse, Apr 02, 1984) - BABA -  
 
 



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

Hubungan antara karma dan karma-yoga seharusnya dengan benar dipahami. Karma biasa 
(perbuatan) dilakukan dengan keterikatan atau keinginan yang menyebabkan perbudakan. Namun, 
perbuatan yang sama ketika dilakukan tanpa adanya keinginan menjadi karma-yoga. Hidup kita 
seharusnya menjadi sebuah yoga (penyatuan dengan Tuhan) daripada sebuah 'roga' (penyakit). Hari 
ini kebanyakan perbuatan kita menghasilkan roga karena semua perbuatan itu terkait dengan 
kesenangan indera. Bebas dari penyakit ini dapat dicapai dengan menempuh jalan spiritual. Jalan 
spiritual tidak hanya melulu terkait dengan menyanyikan bhajan atau mengidungkan pujian. 
Semuanya ini adalah perbuatan yang baik. Hanya perbuatan yang dilakukan sebagai persembahan 
yang utuh kepada Tuhan dapat dianggap sebagai spiritual. Individu yang ada dalam tahap 
kebodohan tentang diri sejati adalah seperti kuncup bunga yang belum mekar. Ketika bunga itu 
mekar maka akan menebarkan keharumannya ke semua tempat. Sama halnya seseorang yang 
telah menyadari keilahian di dalam dirinya akan menjadi sumber cahaya dan kekuatan! 
 
 
 

( Divine Discourse, Apr 6, 1983) - BABA -  
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 14 Maret 2019 
 
Tempat suci dari batu adalah pengingat akan keberadaan Tuhan. Ketika engkau melihat seorang 
pengacara maka engkau diingatkan pada masalah hukummu. Ketika engkau bertemu seorang dokter 
maka engkau memikirkan penyakitmu. Sama halnya, ketika engkau melihat tempat suci maka engkau 
diingatkan akan Tuhan. Bagaimanapun juga, apa yang paling membuat-Ku senang adalah tempat suci 
yang abadi di dalam hatimu. Pemujaan yang sesungguhnya terkandung dalam bhakti yang sepenuh 
hati pada Tuhan yang bersemayam dalam diri setiap orang. Menyucikan tempat suci di dalam hatimu, 
dan dedikasikan hidupmu dalam pelayanan. Dedikasi pelayanan yang seperti ini, yang dilakukan 
dengan semangat sadhana, itu yang membedakan Organisasi Sathya Sai dari organisasi spiritual yang 
lainnya. Orang-orang berbicara tentang Vibhuti dari Swami (abu suci) dan mukjizat Swami yang 
lainnya. Namun mukjizat yang sesungguhnya adalah kasih sayang Swami yang tidak terbatas yang 
menggerakkan bhakta Sai yang tidak terhitung jumlahnya – laki-laki dan perempuan, muda dan tua 
untuk memberikan pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri dalam berbagai bentuk 
untuk mengungkapkan kasih mereka kepada Sai. Menjalankan kesucian, kasih dan tanpa 
kemelekatan secara tanpa henti dan mengungkapkan rahasia kedamaian yang abadi serta 
kebahagiaan dirimu sendiri! 
 
 
 

(Divine Discourse, Apr 6, 1983)  - BABA - 
 

 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 15 Maret 2019 
 
 Pandanglah dengan pikiran yang seimbang pada keberuntungan yang baik dan ketidakberuntungan, 
pada kebahagiaan dan penderitaan, kerugian dan keuntungan. Ini adalah produk dari alam seperti 
panas dan dingin, musim panas dan musim dingin. Semuanya itu memiliki tujuannya untuk melayani. 
Sama halnya pasang surutnya kehidupan memiliki hikmah untuk diajarkan pada kita. Sejatinya, tanpa 
pasang surut dalam kehidupan, kita tidak akan mampu mengalami keilahian. Tanpa adanya gelap, kita 
tidak bisa menghargai cahaya. Tanpa mengalami kesulitan, kita tidak akan menikmati keuntungan. 
Adalah karena kurangnya kedamaian dalam pikiran yang mendorong kita untuk mencari sarana 
untuk menyadari kedamaian yang kekal. Upanishad telah menyatakan bahwa melalui tanpa 
kemelekatan saja maka keabadaian dapat dicapai. Engkau harus belajar untuk mempraktikkan 
tanpa kemelekatan sehingga engkau menemukan rahasia dari kedamaian dan kebahagiaan 
yang kekal. 
  

(Divine Discourse, Apr 6, 1983) - BABA - 
 



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

 Orang-orang berpendidikan sepertinya tidak memperhatikan nilai-nilai moralitas. Mereka tidak 
memiliki rasa berterima kasih kepada mereka yang telah membantunya pada saat diperlukan. Mereka 
tidak memiliki perhatian pada kerabat, dan tidak ragu-ragu menimbulkan penderitaan pada mereka. 
Para pelajar yang telah melalui bertahun-tahun menempuh pendidikan tinggi dilaporkan memiliki 
tingkah laku yang tidak layak. Banyak yang menempuh hidup yang menyedihkan. Apa nilai dari 
pendidikan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan kewajibannya kepada pasangan dan 
anak-anaknya? Syarat pertama yang diperlukan adalah menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada 
pada orang-orang berpendidikan. Mereka harus kembali ke jalan moralitas dan kebajikan. Banyak 
orang yang berpendidikan tidak memiliki rasa takut dosa dan juga tidak mencintai Tuhan. Mereka 
yang kelihatan alim atau baik namun tidak memiliki sifat baik yang murni. Kualitas munafik adalah 
merusak suasana dimana saja dan meningkatkan kekacauan dan kebingungan. Maka dari itu 
setiap orang seharusnya memulai untuk melepaskan sifat yang tidak baik dan menanamkan 
kualitas keilahian. 
 
 

(Divine Discourse, Apr 2, 1984) - BABA -  
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 17 Maret 2019 
 
Merupakan kewajibanmu untuk menjaga agar tingkah lakumu adalah benar dan engkau menempuh 
hidup yang baik, dalam keadaan apapun! Ubahlah hatimu dengan membuatnya menjadi suci dan 
murni. Kesucian adalah karakteristik yang sebenarnya dari setiap manusia. Kesucian seharusnya 
diwujudkan dalam segala tindakan yang dilakukan: dalam pikiranmu, dalam apa yang engkau lihat 
atau katakan, dalam semua yang engkau lakukan. Hanya ketika engkau menampilkan kesucian yang 
seperti itu maka engkau benar-benar dapat menjadi perwujudan dari Atma yang ilahi, yang 
merupakan dirimu yang sebenarnya! Kemudian perbedaan antara Tuhan dan duniawi akan 
menghilang dan segala sesuatunya menjadi ilahi. Perbedaan antara objek dan subjek juga akan 
menghilang. Segala sesuatu kemudian menjadi kesempurnaan (purnam). Miliki ketetapan hari ini 
untuk mengarahkan pikiranmu kepada Tuhan, berusaha untuk menyucikan hati dan inderamu, 
sehingga engkau dapat mencapai kesadaran Diri.  
 
(Divine Discourse, Jul 13, 1984) - 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 
 


