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God is the Eternal Power, omnipotent, and 

omniscient 
 

“Tuhan adalah kekuatan yang bersifat kekal, Mahakuasa, dan 
ada dimana-mana” 

 

 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 12 Nopember 2018 
 

Dengan nama Tuhan sebagai nafas hidupmu, engkau harus terlibat dalam semua aktifitas kehidupan, 
tanpa takut akan jatuh. Jika engkau menggunakan dengan baik dalam pelantunan nama Tuhan, hidupmu 
akan disucikan. Apapun pekerjaan yang engkau lakukan, lakukanlah sebagai sebuah persembahan kepada 
Tuhan, lantunkan nama-Nya. Bahkan ketika engkau sedang berjalan, pikirkan bahwa Tuhan yang sedang 
membuatmu berjalan, karena kualitas Tuhan ada dalam bentuk halus di setiap atom dan sel di alam 
semesta. Tidak mampu untuk menyadari kebenaran ini, manusia berpikir, ‘Saya datang dengan berjalan, 
saya berjalan bermil-mil jauhnya, dst.’ Aktifitas itu ada karena fisik dan bukan spiritual. Oleh karena itu 
apapun yang engkau pikirkan, katakan atau lakukan, lakukanlah dengan benar, menganggap bahwa 
setiap pekerjaan sebagai perintah Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dengan sikap ini lantunkan nama 
Tuhan yang mana saja dengan sepenuh hati dan sucikanlah hidupmu. Kemudian setiap aktifitas 
yang engkau lakukan akan menjadi berhasil.  

(Divine Discourse, 13-Nov-2007) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 13 Nopember 2018 
 

	Beberapa orang berkata bahwa karena saat sekarang adalah zaman Kali yuga, kejahatan saja yang 
akan menang. Namun, terlepas dari semua bentuk, kejujuran masih sebagai kebijakan yang terbaik. 
Satu kebohongan harus ditopang oleh ratusan kebohongan yang lainnya; sedangkan jujur itu mudah, 
aman, dan sederhana. Merupakan pekerjaan yang sulit untuk tetap menutupi kebohongan dan 
karenanya adalah selalu aman untuk tetap jujur dan lurus. Jangan salah dalam mengambil langkah 
pertama dan kemudian diarahkan terus menuju pada kehancuran. Kebenaran adalah sifat sejati 
seseorang dan ketika engkau adalah dirimu sendiri, maka kemudian datanglah banjir suka cita yang 
sangat besar yang mengalir dari dalam dirimu. Ketika engkau menyangkal dan menipu dirimu sendiri, 
rasa malu menggelapkan pikiranmu dan memunculkan ketakutan. Engkau mengambil jalan 
kebohongan karena sifat penuh gairah (rajasik) berupa birahi, tamak, kebencian, dan 
kesombongan. Rasa syukur, kerendahan hati, dan tanpa keterikatan – hal ini tetap membawamu 
pada jalan kebenaran. Kebenaran akan selalu menang; jangan ragu sedikitpun.  

(Divine Discourse, Oct 24, 1965) - BABA -  
 
 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 14 Nopember 2018 
 

	Anak-anak yang berhati manis dan lembut! Dalam kebudayaan kita, kita memiliki empat perintah: 
"Matru devo bhava, Pitru devo bhava, Acharya devo bhava, Atithi devo bhava – Perlakukan ibu, ayah, 
guru dan tamumu sebagai Tuhan”. Sejak engkau lahir ke dunia ini, ibumu telah mencintaimu, 
membesarkanmu dengan darahnya sendiri dan selalu mendoakan untuk kesejahteraanmu. Jadi 
pertama dan utama engkau harus belajar untuk menghormatinya. Ayahmu melindungimu dan selalu 
memikirkan masa depanmu, kesejahteraan dan kemakmuranmu. Oleh karena itu, engkau harus 
memperlihatkan kasih sayang dan rasa hormat kepadanya juga. Ibu memberikanmu tubuh, ayah 
memperlihatkanmu cara untuk melindungi dan membesarkanmu, namun guru memungkinkan 
kecerdasan dalam dirimu mekar dan berkembang. Hidup tidak hanya sebatas makan saja. Pendidikan 
adalah yang memperlihatkanmu bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku dalam 
masyarakat. Jadi guru yang memberikanmu kemampuan ini harus dihargai. Dan masyarakat 
adalah tempat dimana semua hal ini dapat dijalankan. Maka dari itu, menganggap tamu sebagai 
perwakilan dari masyarakat, kita seharusnya memberikan kepada mereka hormat dan 
penghargaan. 
 

(Divine Discourse, Nov 22, 1975)  - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 15 Nopember 2018 
	

	Jangan membesarkan hati pada kekayaan, status, kekuasaan, kepintaran, dsb, yang engkau miliki. 
Anggaplah bahwa semua yang engkau miliki diberikan kepadamu karena dipercaya, agar bisa 
berguna bagi yang lainnya. Semuanya itu adalah tanda dari karunia-Nya, kesempatan untuk 
pelayanan dan simbol dari tanggung jawab. Perlakukan dengan penuh simpati pada kesalahan orang 
lain. Lihatlah kebaikan pada diri yang lain, hanya dengarkan hal yang baik tentang mereka, dan jangan 
dengarkan tentang skandal. Ada seekor ular yang bernama Kaliya pada masa Awatara Krishna. Makna 
yang terkandung di dalamnya adalah: ular berbisa Kaliya dan antek-anteknya adalah keinginan yang 
bersembunyi serta mengintai di kedalaman hati; dalam kedalaman itu Tuhan hadir untuk 
mencurahkan karunia-Nya dan racun itu dimusnahkan, tempat itu menjadi aman dan suci. Ketika 
Krishna menari di atas kerudung kepala Kaliya, ular berbisa ini dijinakkan dan menjadi tidak 
berbahaya. Tanpa pemadaman keinginan, seseorang tidak bisa menjadi ilahi. Apa gunanya 
dengan mengulang Shivoham, Shivoham (aku adalah Shiva) ketika engkau tidak berusaha 
memperlengkapi dirimu dengan kualitas dari Shiva? 
 
  

(Divine Discourse, Oct 24, 1965) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 16 Nopember 2018 
 

	Keasyikan dengan kesejahteraan dan kesenangan diri sendiri adalah kutukan dari mental dualitas. Hal 
ini membiakkan ketidakpuasan dan penderitaan. Perasaan keterikatan dan kebencian menodai 
pikiran. Pikiran dapat disucikan melalui pelayanan. Ketaatan yang bersifat external seperti mandi 
beberapa kali sehari, mengusapkan Vibhuti di seluruh tubuh dan melantunkan mantra secara mekanis 
tidak akan membuat kita bisa membersihkan pikiran dari kotoran. Semua hal ini hanyalah pamer 
keluar, dan tidak ada yang bersifat spiritual dari hal itu. Pengetahuan yang bersifat kerohanian akan 
membantu untuk menaikkan manusia dari tingkat binatang, dapat diperoleh melalui penyelidikan 
yang tekun dan keyakinan yang kuat. Hal ini sekarang diabaikan. Menerima ketidakbenaran sebagai 
kebenaran dan memperlakukan kebenaran sebagai ketidakbenaran, manusia ditenggelamkan dalam 
mengumpulkan objek-objek yang bersifat sementara dan memperlakukannya sebagai yang kekal. 
Engkau harus keluar dari alur yang sempit ini, mengatasi kecenderungan sifat mementingkan diri 
sendirimu dan belajar untuk menganggap seluruh umat manusia sebagai satu keluarga. Itu 
adalah pelayanan yang sejati. Hanya beberapa orang saja yang memiliki pendekatan dengan 
hati yang besar seperti itu hari ini. 
 

(Divine Discourse, Nov 19, 1987) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 17 Nopember 2018 
 
	Tanpa memiliki sikap yang benar, pelayanan yang dilakukan dengan semangat kesombongan diri 
adalah sebuah parodi pelayanan. Hilangkan sifat mementingkan diri sendiri, yang merupakan 
penyebab dari dualitas dan keturunannya yang saling bertentangan seperti senang dan sedih, suka 
dan tidak suka, dsb. Engkau harus melepaskan dirimu sendiri dari perasaan ‘milikku’ dan ‘milikmu’. 
Jika pikiranmu diliputi dengan kebencian, iri hati, prasangka, dan sikap memihak, engkau tidak 
memenuhi syarat untuk memulai aktifitas pelayanan. "Pekerja aktif " (dalam pergerakan Sai) 
seharusnya tidak memiliki perasaan berupa arogansi atau kesombongan saat sedang melakukan 
aktifitas. Para pekerja aktif sejatinya merupakan tulang belakang dari organisasi Sai. Sebagai seorang 
pekerja aktif, engkau harus memahami pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan menerapkannya 
dalam hidupmu. Engkau harus secara tanpa henti melatih dirimu sendiri untuk menjadi pribadi yang 
baik, cocok untuk menjalankan tugas yang mulia. Semua pekerja aktif harus berpikiran luas dan 
sepenuhnya bebas dari hasrat mementingkan diri sendiri, dan harus mengembangkan kasih 
kepada semuanya. Resepmu dalam mengalami ke-Tuhanan harusnya adalah, ‘menawarkan 
pelayanan dan menerima kasih sayang’. 

 
(Divine Discourse, Nov 19, 1987) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 18 Nopember 2018 
 

 Tubuh manusia adalah seperti sebuah kereta pedati dan Atma (jiwa) adalah pengemudinya. Ada 
banyak tubuh di alam semesta ini dan memiliki wujud serta nama yang berbeda. Namun Atma (Jiwa) 
adalah satu dan sama. Adalah bersifat mendasar untuk mengetahui kesatuan yang terdapat pada 
perbedaan yang ada. Sebagai contoh, rasa lapar adalah umum diketahui oleh semuanya, walaupun 
makanan yang dipakai untuk meredakan rasa lapar adalah sangat berbeda dari raja sampai pada 
pengemis. Sama halnya, suka cita dan duka cita, kelahiran dan kematian adalah umum bagi 
semuanya. Atma adalah umum bagi setiap orang. Untuk menyadari akan kesatuan ini maka engkau 
harus terlibat dalam pelayanan. Pelayanan adalah sebuah tindakan dari Dharma (kebajikan) hanya 
dapat dipersembahkan oleh seseorang yang berhati suci, tidak mementingkan diri sendiri dan 
berpikiran sama kepada setiap orang (Samatva). Semua kesempatan dalam pelayanan seharusnya 
dianggap sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan dan setiap kesempatan untuk melayani 
seharusnya disambut sebagai hadiah dari Tuhan. Ketika engkau melayani dengan semangat ini, 
maka tepat waktunya ini akan menuntunmu pada pencapaian kesadaran diri. 
  
(Divine Discourse, Nov 19, 1987) - BABA - 

 

 

 
 

 

	
	

Hadiah yang dipersembahkan kepada Tuhan harus 

murni, stabil, dan tanpa mengharapkan balasan	

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)	


