
 

 
 

 

Silence is most needed in all spiritual 
gatherings where deeper spiritual 

disciplines are discussed. 
Soft speech is the expression of genuine love 

“Keheningan adalah yang paling dibutuhkan dalam semua pertemuan spiritual 
dimana disiplin spiritual yang lebih dalam didiskusikan” 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 20 Oktober 2014 
 

'Sa' berarti Tuhan; 'Ai' atau 'ayi' berarti ibu dan 'Baba' berarti ayah. Nama, Sai Baba berarti Ibu  dan Ayah 

Ilahi. Turunnya Sai (sebagai Awatara) adalah untuk mencapai tugas tertinggi menyatukan seluruh umat 

manusia sebagai satu keluarga melalui ikatan persaudaraan dan untuk menegaskan dan menerangi 

Realitas Ilahi (Aathmic) dalam setiap makhluk. Tuhan mengambil wujud sebagai Avatar untuk 

menyatakan diri-Nya sebagai dasar bagi seluruh Ciptaan, dan menginstruksikan semuanya untuk 

mengenali warisan ilahi yang mengikat setiap orang; sehingga manusia dapat bekerja keras untuk 

membebaskan diri dari kualitas kebinatangan menuju Divine. Aku adalah perwujudan Cinta-kasih; 

Cinta-kasih adalah instrumen-Ku. Aku mengungkapkan kebenaran tentang Diriku, karena Aku ingin 

engkau merenungkan hal ini dan memperoleh sukacita. Engkau juga hendaknya terinspirasi untuk 

menjalankan disiplin yang telah ditetapkan dan maju menuju tujuan yaitu Self-Realisasi. Engkau 

hendaknya menyadari Sai yang bersinar di dalam hatimu.   

 

(Divine Discourse, 19 June 1974) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 21 Oktober 2014 
 

Tuhan itu tidak dapat dimengerti. Beliau tidak bisa disadari dalam dunia objektif; Beliau berada dalam 

hati setiap makhluk. Engkau memuji Tuhan ada dimana-mana, Maha Tahu dan Maha Kuasa, tetapi 

mengabaikan kehadiran-Nya dalam dirimu sendiri! Siapakah yang bisa menyatakan dengan jelas bahwa 

Tuhan adalah ini atau itu? Siapakah yang bisa menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan tidak dalam 

wujud ini atau dengan atribut seperti ini? Setiap orang bisa mendapatkan hamparan luas lautan hanya 

sebanyak yang  bisa dibawanya dalam satu kapal menuju pantai. Dari jumlah itu, mereka bisa 

memahaminya tetapi hanya sedikit dari yang sedemikian luasnya. Batu permata harus dicari di bawah 

tanah, tidak mengapung di udara. Carilah Tuhan di kedalaman dirimu, jangan tergoda  dengan yang 

berada di alam semesta yang senantiasa berubah-ubah dengan cepat. Badan jasmani diberikan 

kepadamu untuk tujuan yang tinggi ini; tetapi, saat ini, engkau  menyalahgunakannya, dapat 

diibaratkan seperti seseorang yang mendapatkan harta warisan/peninggalan berupa jambangan yang 

bertatahkan emas, yang kemudian digunakan untuk memasak makanan sehari-hari.   

 
( Divine Discourse, 19 June 1974) - BABA -  
 

Edisi : 14 (20 - 26 Oktober 2014) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 22 Oktober 2014 
 

Janganlah terlalu bergembira oleh kekayaan, status, wewenang, kecerdasan, dll, yang mungkin engkau 
miliki. Ingatlah bahwa hal tersebut telah dipercayakan kepadamu, sehingga engkau bisa memberikan 
manfaat bagi orang lain. Semuanya itu merupakan tanda berkat-Nya, kesempatan untuk melakukan 
pelayanan, dan simbol dari tanggung jawab. Jangan pernah bersuka ria atas kesalahan orang lain, 
engkau hendaknya menangani kesalahan dan kekeliruan orang lain dengam penuh simpati. Carilah 
kebaikan dalam diri orang lain; dengarkanlah hanya kabar baik tentang mereka; jangan pernah mau 
mendengarkan skandal. Pada kesempatan Deepavali, engkau hendaknya menyalakan pelita 
Namasmarana dan menempatkannya di depan pintu rumahmu. Isilah pelita itu dengan minyak 
pengabdian; dan kemantapan menjadi sumbunya. Biarkan lampu menerangi setiap menit hidupmu. 
Keagungan Nama Tuhan akan mengusir kegelapan, baik yang berasal dari luar  maupun dari  dalam 
dirimu. Engkau akan menyebarkan sukacita dan kedamaian kepada semua yang datang di dekatmu. 
  
 
( Divine Discourse, 19 June 1974)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 23 Oktober 2014 
 

Perayaan Deepavali adalah untuk mengungkapkan rasa terima kasih pada kekalahan Naraka (setan) 
dalam diri manusia, yang menyeret seseorang turun dari tingkat Divinity. Naraka, yang kematiannya di 
tangan Krishna dirayakan hari ini, menandakan neraka. Narakaasura adalah personifikasi dari semua ciri-
ciri karakter yang menghambat manusia naik ke atas menuju Divine. Manusia merupakan gabungan 
dari manusia, binatang, dan Tuhan, dan dalam perjuangan yang tak terelakkan di antara ketiganya, 
engkau harus memastikan bahwa Tuhan-lah yang menang, menekan sifat-sifat manusia dan binatang 
yang rendah. Griha (rumah) di mana nama Tuhan tidak terdengar adalah Guha (gua), dan tidak lebih 
dari itu. Sebagaimana engkau masuk di situ, demikian pula engkau meninggalkannya dan sementara 
engkau berada di dalamnya, secara teratur parfum itu, menerangi dan memurnikan dengan Nama 
Tuhan. Cahaya adalah lampu saat senja dan menyambutnya saat fajar, seperti engkau menyambut 
Matahari. Itulah Deepavali sebenarnya, Festival Lampu/Cahaya.  
 
( Divine Discourse, Oct 24, 1965)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 24 Oktober 2014 
 

Dengan nama Tuhan sebagai nafas hidupmu, engkau hendaknya melibatkan dirimu dalam setiap 
aktivitas kehidupan, tanpa takut jatuh. Ketika pikiran selaras dengan aktivitas duniawi (pravrithi), akan 
menurunkan keterikatan; ketika pikiran selaras dengan spiritual (nivrithi), akan menurunkan 
pembebasan. Nivrithi menganugerahkan rasa tidak takut, dan memberikan kekuatan dan keberanian, 
karena keinginan melemahkan manusia dan membuat orang merasa ngeri. Tanpa kemelekatan 
memberikan harga diri, dan kemampuan untuk berdiri dalam penghinaan dan fitnah. Beberapa orang 
menangis ketika mendapatkan kekalahan atau kekecewaan. Ini adalah perilaku yang tercela. Ketika 
Tuhan terinstall di altar hatimu mengapa engkau harus memiliki rasa takut atau kesedihan? Tidakkah 
engkau tahu Beliau ada di sana, menjagamu dan membimbingmu? Beliau selalu berada pada semua 
makhluk. Ingatlah fakta ini di manapun engkau berada dan apa pun yang engkau lakukan. Kalau saja 
engkau tidak meninggalkan menchantingkan Nama-Nya maka engkau akan berhasil. 
  
 
( Divine Discourse, 19 June 1974)  - BABA -  
 
 

 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 25 Oktober 2014 
 

 

Setiap makhluk melewati tahapan-tahapan kelahiran, masa muda, usia tua, dan kematian. Masa kanak-
kanak dilewatkan dalam bermain, masa muda dalam kehidupan keluarga, dan masa tua dalam 
melaksanakan tanggung jawab. Salah satu jalan atau jalan lainnya, ada penderitaan mental yang terkait 
dengan setiap tahapan. Sikap kita terhadap kehidupan ini mirip dengan buah asam. Asam terdiri dari 
tiga bagian - bibit, kulit, dan buah. Demikian pula manusia memiliki badan kasar, badan halus, dan 
badan kausal. Saat masih mentah, ketika asam muda dipukul dengan batu, lapisan luar serta lapisan 
dalam akan hancur. Di sisi lain, ketika asam yang matang dipukul dengan batu, hanya kulit bagian luar 
yang hancur dan sari buah/jus asam siap untuk di konsumsi. Seseorang dengan hubungan duniawi 
mirip dengan asam yang mentah. Secara bertahap, tinggalkanlah semua keinginan, karena sifat sejati 
dari keinginan adalah senantiasa berkembang.  
 
 
( My Dear Students, Vol 3, Ch 16)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 26 Oktober 2014 
 

Janganlah kita menghubungkan Tuhan sebagai tersembunyi, entitas yang tak terlihat. Tuhan tidak 
tinggal di suatu tempat yang asing. Beliau ter-install di dalam dirimu. Beliau bersamamu, di dalam 
dirimu, di atasmu, di sekitarmu dan di bawahmu. Kita telah melupakan cara mudah untuk mencapai 
Tuhan. Semua penderitaan akan lenyap dalam waktu singkat jika kita sungguh-sungguh memanggil 
Tuhan dan menyanyikan kemuliaan-Nya. Nama Tuhan adalah satu-satunya perlindungan untuk 
menyeberangi semua kesulitan. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kuat dari Nama-Nya. Saat 
seseorang mengucapkan kemuliaan-Nya dan menyanyikan nama-Nya, seseorang akan mencapai 
kebahagiaan. Meditasi dan  ritual lainnya telah dilakukan dalam berbagai zaman, tetapi di zaman Kali 
ini, menchantingkan Nama  Tuhan (Namasmarana) adalah satu-satunya cara untuk mencapai-Nya. 
 
 
( My Dear Students, Vol 2, Ch 18)   - BABA - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kerjakanlah tugasmu sebagai persembahan 
kepada Tuhan; janganlah 

mengklasifikasikan beberapa sebagai 
“pekerjaan-ku” dan yang lainnya sebagai 

pekerjaan-Nya 
 


