
	

	
 

Be always attentive to the signs of  
His Glory, His Mercy and His Omnipresence 

 

 
“Selalulah penuh perhatian pada tanda kemuliaan-Nya, 

kemurahan hati-Nya dan kehadiran-Nya” 
 

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 14 Nopember 2016 
 
Orang tua dan anak-anak harus bergabung bersama-sama dalam melantunkan nama Tuhan. 
Perwujudan kasih, hidupmu harus didedikasikan pada Tuhan: sebagai langkah awal, engkau harus 
meluangkan waktumu beberapa menit setiap hari untuk memuja kemuliaan-Nya dan menikmati 
kedalaman dari kemuliaan itu. Secara perlahan, ketika rasa manis dari kebiasaan membesarkan 
hatimu, maka engkau akan meluangkan lebih banyak waktu lagi dan merasa lebih bersyukur. Tujuan 
dari “kehidupan” adalah untuk mencapai ‘Hidup dalam Tuhan’. Setiap orang berhak atas penyucian 
dan penyempurnaan itu. Engkau adalah kebenaran; jangan kehilangan keyakinan; jangan 
meremehkan dirimu sendiri. Engkau adalah illahi, bagaimanapun juga seringnya engkau terjatuh dari 
kemanusiaan menuju pada kebinatangan atau bahkan yang lebih rendah. Tingkatkan kasih; bagilah 
kasih itu dengan semuanya. Bagaimana engkau dapat memberikan seseorang sedikit dan yang 
lainnya lebih, ketika mereka berdua adalah sama dengan dirimu? Jika engkau melupakan keillahian 
yang mendasar, kebencian akan tumbuh dan iri hati menaikkan kepalanya. Lihatlah illahi (Atma) 
dalam semuanya. Kemudian kasih akan tumbuh dan kedamaian akan turun seperti embun. 
 
(Divine Discourse, July 4, 1968) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 15 Nopember 2016 
	

Sebuah penyakit yang tersembunyi dan membahayakan sedang merajalela diantara banyak orang, 
penyakit itu adalah ketidakpercayaan. Penyakit ini membakar tunas kecil keyakinan dan mengurangi 
kehidupan ke dalam sisa arang dan abu. Engkau tidak memiliki ukuran untuk memberikan penilaian, 
namun engkau berpura-pura memberikan penilaian. Keraguan, amarah, racun, penyakit — semuanya 
ini harus dibasmi sebelum semuanya itu tumbuh. Tetap lakukan pelantunan nama Tuhan, apakah 
engkau memiliki keyakinan atau tidak. Latihan ini sendirinya akan meningkatkan keyakinan; dan juga 
dengan sendirinya akan menciptakan bukti yang mana keyakinan dapat dibangun. Engkau terikat 
pada kuantitas, namun Tuhan hanya melihat pada kualitas. Tuhan tidak menghitung berapa banyak 
‘beras manis’ yang engkau persembahkan namun berapa banyak kata-kata yang manis (sopan) yang 
engkau katakan, dan berapa banyak rasa manis di dalam pikiranmu. Persembahkan kepada-Nya daun 
wangi dari bhakti, bunga dari emosimu, dan gerak hati yang bebas dari hama nafsu, amarah, dsb. 
Persembahkan kepada-Nya buah yang tumbuh di pikiranmu, masam atau manis, penuh air atau 
kering, pahit atau manis.  
 

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

Edisi : 122 (14 - 20 Nopember 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 16 Nopember 2016 
 
Pilihlah nama Tuhan yang mana saja yang  menarik bagimu, pilihlah wujud Beliau yang mana saja. 
Setiap hari ketika engkau bangun dari panggilan di pagi hari, lantunkan nama-Nya dan renungan 
wujud-Nya; miliki nama dan wujud sebagai temanmu, penuntun, dan penjaga dalam kerja keras saat 
jaga. Ketika engkau istirahat di malam hari maka berikanlah penghormatan atas rasa syukur kepada 
Tuhan dalam wujud dan nama yang engkau pilih, karena Beliau telah bersamamu, disampingmu, di 
depanmu, dibelakangmu sepanjang hari. Jika engkau memantapkan diri dalam disiplin ini, engkau 
tidak bisa bimbang atau gagal. Selalulah berusaha untuk menyebarkan suka cita dan kebahagiaan 
kepada sesamamu; dengan senang hati bagilah suka cita dan kebahagiaan mereka. Putuskan untuk 
melakukan pencarian pada kenyataanmu yang sejati. Putuskan untuk hidup dalam inspirasi pada 
perenungan Tuhan secara terus menerus. Tingkatkan kasih dan bagilah kasih. Aku memberkati bahwa 
engkau mencapai keberhasilan dalam usaha dan mendapatkan suka cita yang besar darinya.  
 

(Divine Discourse, July 4, 1968)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 17 Nopember 2016 
	
Semua agama mengajarkan satu prinsip disiplin – bersihkan pikiran dari cacat cela egoisme yang 
mengejar sedikit suka cita. Setiap agama mengajarkan umat manusia untuk mengisi hatinya dengan 
kemuliaan Tuhan, dan mengusir kepicikan dari kesombongan. Ini melatihmu dalam metode untuk 
tanpa keterikatan dan diskriminasi, sehingga engkau dapat menggapai ketinggian dan mencapai 
kebebasan. Percaya bahwa semua hati dimotivasi oleh Tuhan saja;bahwa semua keyakinan 
memuliakan Tuhan saja; bahwa semua nama dalam semua bahasa dan semua wujud yang dapat 
engkau pahami hanya menunjukkan Tuhan saja; dan memuja-Nya yang terbaik adalah dengan sarana 
kasih. Tingkatkan sikap akan kesatuan (Eka-bhava), diantara orang-orang dari semua keyakinan, semua 
negara dan semua benua. Itu adalah pesan kasih yang Aku bawa. Itu adalah pesan yang Aku harapkan 
engkau membawanya ke dalam hati. Kembangkan kasih, hiduplah dalam kasih, sebarkan kasih – itu 
adalah latihan spiritual yang akan mendapatkan keuntungan yang maksimal.  
  
( Divine Discourse, 4 July 1968) - BABA - 
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 18 Nopember 2016 
 
Saat sekarang makanan yang engkau makan, air yang engkau minum, dan udara yang engkau hirup 
semuanya tercemar. Manusia sendiri yang paling tercemar oleh pikiran mereka yang diliputi dengan 
pikiran buruk dan keinginan duniawi. Tidak diragukan, engkau boleh memiliki keinginan, namun 
keinginan tersebut harus ada dalam batas. Banyak hati manusia menjadi sarang dari sifat jahat seperti 
kemarahan, kebencian, ketamakan, kecemburuan, kesombongan, dan pamer. Hanya kasih yang dapat 
menghilangkan sifat-sifat negatif ini. Keinginan, kemarahan, ketamakan, kecemburuan, dsb hanya 
muncul dari keterikatan pada tubuh dan kebiasaan makan yang tidak tepat. Jadi kendalikan 
keterikatan dan keinginanmu. Huruf akan berwarna biru ketika pena diisi dengan tinta warna biru dan 
berwarna merah ketika pena diisi dengan tinta merah. Sama halnya, semua yang engkau lihat, dengar 
dan katakan akan menjadi negatif jika di dalam hatimu memiliki perasaan yang negatif. Oleh karena 
itu, isilah hatimu dengan kasih. Kemudian semua yang engkau lihat, dengar, katakan dan lakukan akan 
diliputi dengan kasih dan engkau akan mengalami sebuah dunia diliputi dengan kasih. 
 

(Divine Discourse, Aug 11, 2000) - BABA -  
 
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 19 Nopember 2016 
 
Pada saat sekarang, banyak laki-laki memandang rendah wanita dan memperlakukan mereka sebagai 
pelayan mereka. Ini adalah kesalahan yang besar. Semakin laki-laki menghormati wanita, maka ia akan 
semakin dihormati. Laki-laki seharusnya tidak bertingkah laku arogan kepada wanita dengan berpikir 
bahwa mereka lebih kuat dan hebat. Saat sekarang orang-orang diberikan berbagai jenis gelar nama 
baik seperti Padmashri, Padma Vibhushan, dsb. Namun gelar penghargaan yang diberikan untuk 
wanita dari zaman dulu adalah Grihalakshmi (Dewi dalam rumah), Illalu, Dharmapatni (permaisuri 
kebajikan), Ardhangani (setengah laki-laki), dsb. Semuanya ini adalah gelar yang sangat tinggi dan 
suci. Bagaimana dapat wanita dengan gelar yang mengagungkan itu bisa lebih rendah dari laki-laki? 
Setiap orang seharusnya memahami hal ini bahwa para wanita di dalam rumah mereka jangan 
meneteskan air mata. Suami memiliki hak untuk menyampaikan kesalahan istrinya, namun ia tidak 
seharusnya menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakiti perasaannya. Jangan pernah 
menggunakan kata-kata kasar kepada siapapun juga. Berbicaralah dengan sopan dan lembut. 
Keluargamu akan mencapai kedamaian dan kesejahteraan saat engkau menjalankan prinsip-prinsip 
ini. ().  
 
(Divine Discourse, August 11, 2000) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 20 Nopember 2016 
	

Tidak ada seorangpun yang seharusnya menganggap diri mereka sebagai orang yang tidak penting 
atau tidak berguna. Setiap orang, besar atau kecil, adalah bagian yang vital bagi semuanya dan 
memiliki sebuah peran yang mendasar di dunia ini, seperti halnya semua bagian dalam sebuah roket. 
Betapapun kecil ada bagian yang rusak akan menyebabkan roket itu meledak. Sama halnya dalam 
alam yang sangat luas ini dimana setiap makhluk memiliki peran yang penting dimainkan untuk 
memastikan kelancaran fungsinya. Hari ini, tidak ada persatuan, kesucian atau kesadaran keillahian. 
Ketika ada perbedaan diantara pikiran, perkataan, dan perbuatan maka kemanusiaan dilemahkan. 
Persatuan harus ditingkatkan untuk memajukan kemanusiaan. Kita banyak merayakan perayaan dan 
ulang tahun. Bukan pestanya yang penting, bukan pakaian atau pidatonya. Perasaan adalah yang 
penting. Tanpa kesucian dari pikiran maka kesucian dari kebijaksanaan tidak dapat diraih. Carilah 
untuk memurnikan pikiranmu. Tingkatkan kasih yang tanpa mementingkan diri sendiri kepada 
semuanya dan libatkan dirimu dalam pelayanan sosial. Pelayanan kepada penduduk desa adalah 
pelayanan kepada Rama (Grama Seva adalah Rama Seva).  
 
(Divine Discourse, 23 Nov 1992) - BABA - 
 

 

	
	

Tubuhmu akan bersinar jika karaktermu bagus. 
Memuja Tuhan dan melayani sesama akan menjaga 

daya tariknya 
	

Terangi	jiwa	kita	dengan	lentera	Sai	(SAI+LENTERA).	Hadirkan	struktur	batin	yang	universal,	tenang,	
damai,	dan	bijaksana	(SAILENT+ERA).	Hiasi	era	Sai	dengan	cinta	kasih	(SAI+ERA)	


