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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, 19 Nopember 2018 
 

	Pelajari kehidupan para wanita hebat yang telah menjadi panutan atau teladan dari kesabaran, 
ketabahan, welas asih, dan pengorbanan. Sejak dari zaman dahulu, aspek feminim dari Tuhan dipuja. 
Weda menyatakan : Dimana para wanita dihormati dan dihargai, maka disana akan hadir potensi Tuhan 
sepenuhnya. Namun sangat disayangkan, hari ini laki-laki menganggap adalah merendahkan diri jika 
menghormati wanita. Hal ini adalah salah dan ini adalah tanda dari kebodohan. Laki-laki harus 
memberikan tempat yang terhormat kepada wanita. Wanita adalah Dewi kesejahteraan bagi rumah 
(Grihalakshmi), pasangan kebajikan (Dharmapatni), nyonya rumah (illalu), dan pasangan dari suami 
(Ardhangi). Manusia memandang rendah gelar yang diberikan kepada wanita, namun gelar-gelar ini yang 
diberikan kepada wanita adalah bersifat benar sepanjang waktu. Rumah tanpa seorang wanita adalah 
sebuah hutan. Laki-laki seharusnya tidak membuat wanita bersedih dan meneteskan air mata. Rumah 
dimana wanita meneteskan air mata akan rusak. Wanita juga seharusnya berusaha untuk 
mengembangkan kualitas seperti empati, welas asih, kasih, dan pengorbanan. Mereka seharusnya 
merubah diri mereka dan membantu merubah laki-laki dan anak-anak. 

(Divine Discourse, Nov 19, 1995) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 20 Nopember 2018 
 

	Hari ini manusia menginginkan hidup bahagia namun tidak menjalani hidup yang ideal. Sebagai 
contoh orang tua yang tidak memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Di zaman modern, 
ayah tidak memberikan pendidikan dengan tepat dan akibatnya anak tidak memberikan perhatian 
pada perkataan ibu. Dimana ada beberapa anak-anak baik yang menjalani sebuah hidup yang mulia, 
sang ayah memarahi mereka dengan berkata, "Apakah engkau sudah gila? Jangan ikut bhajan atau 
pelayanan sosial." Orang tua yang bertingkah laku seperti ini adalah seperti Hiranyakashipu, yang 
tidak bisa tahan pada anaknya yang memuja Tuhan. Hari ini kita memiliki banyak orang tua seperti 
Dhritarashtra dan Hiranyakashipu, namun sedikit yang mendorong anak-anak mereka untuk 
menjunjung tinggi kebajikan. Anak-anak hari ini tidak menyukai literatur yang bermoral seperti 
Ramayana, Mahabharata, dan Bhagavatham. Mereka menyia-nyiakan waktu mereka dalam 
bacaan sampah. Orang tua seharusnya melihat bahwa anak-anak tidak membaca buku-buku 
yang tidak baik. Jika sebuah bangsa harus makmur dan sejahtera maka peningkatan harus mulai 
dengan orang tua. 

(Divine Discourse, Nov 19, 1995) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 21 Nopember 2018 
 

Pendidikan harus membukakan jalan yang memungkinkan seseorang untuk membuka sumbat 
sumber keilahian yang tertutup di dalam diri, tanpa menjadi terjerat dengan objek-objek yang 
tercipta begitu banyak. Pendidikan harus menekankan pada perubahan spiritual yang lebih bersifat 
fundamental bahkan daripada pengangkatan moral. Tanda sejati dari orang yang berpendidikan 
adalah ada di dalam sikap yang memandang sama kepada semuanya. Mereka harus melihat 
masyarakat sebagai sebuah perwujudan dari keilahian. Pendidikan tidak mengarahkan secara 
langsung dari alam pada Atma yang meresapi semuanya. Pendidikan mengarahkanmu untuk 
mempelajari alam, dengan pandangan Atma yang satu. Ketika kekuatan alam diperlakukan untuk 
kepentingan diri yang sempit, maka alam akan menghentak balik kepadamu sebagai wabah. Ketika 
alam diperlakukan sebagai pembukaan rahasia dari Atma, maka alam akan berguna bagimu. 
Pendidikan memperlengkapimu dengan pengertian yang mendalam ini. Proses dimana engkau 
mengorbankan kebebasanmu dan terikat di jaring-jaring keinginan dan itu tidak pernah bisa 
menjadi Pendidikan. Pendidikan sejati harus bertujuan untuk memastikan kedamaian dan 
keseimbangan melalui pengajaran secara berkelanjutan dan menjalankan persatuan dalam 
ciptaan. 
 

(Divine Discourse, Nov 22, 1986)  - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 22 Nopember 2018 
	

	Pelajar yang terkasih, pertama bawakan penerangan di dalam rumahmu dengan membuat orang 
tuamu menjadi senang. Jangan menjadi arogan dan sombong kepada mereka karena engkau telah 
belajar beberapa hal. Nasihat yang diberikan oleh para guru pada acara wisuda tahunan adalah sama 
–“Ibu dan ibu pertiwi adalah lebih layak untuk dihargai daripada surga. Orang tuamu mengorbankan 
kesenangannya dan bahkan kebutuhan mereka dalam memastikan kemajuanmu. Adalah 
kewajibanmu untuk menghormati mereka dan membuat mereka senang. Libatkan dirimu dalam 
tindakan dimana orang lain akan menghormatimu dan bukan pada tindakan yang membuatmu malu. 
Hormati mereka yang lebih tua. Cintai tanah airmu.” Para guru juga akan mendesak: ”Perlakukan Ibu 
sebagai Tuhan. Perlakukan ayah sebagai Tuhan. Perlakukan guru sebagai Tuhan. Perlakukan tamu 
sebagai Tuhan.” Ikutilah keempat bagian ini dengan penuh keyakinan dalam kebenarannya, 
dapatkan kebahagiaan dari semuanya ini dan berikan inspirasi pada yang lain dengan 
teladanmu, sehingga ibu pertiwi menjadi maju dan sejahtera. Penuhi keinginan-Ku dengan 
rahmat-Ku.  
 
  

(Divine Discourse, Nov 22, 1986) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 23 Nopember 2018 
	Apa yang dapat engkau persembahkan kepada Tuhan yang ada dimana-mana, maha tahu dan maha 
kuasa? Tuhan telah memberkatimu dengan semua kekayaan dan potensi keilahian-Nya. Engkau 
adalah ahli waris dari kekayaan-Nya. Engkau harus menemukan apa kekayaan-Nya itu. Kekayaan Sai 
tidak lain hanyalah kasih yang murni, tidak mementingkan diri sendiri dan kasih yang tanpa batas. 
Engkau harus mewarisi kekayaan ini, penuhi dirimu dengan kasih ini dan persembahkan kasih ini 
kepada dunia. Ini adalah tanggung jawabmu yang tertinggi. Perwujudan ilahi! Untuk menyadari 
keilahian, kasih adalah jalan yang paling mudah. Seperti halnya engkau melihat bulan hanya ketika 
ada cahaya dari bulan, Tuhan yang merupakan perwujudan dari kasih, hanya dapat dicapai dengan 
kasih. Pandanglah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri adalah sebagai nafas hidupmu. 
Kasih adalah kualitas pertama untuk menyatu dalam proses ciptaan. Kualitas yang lainnya hadir 
setelah hal ini. Maka dari itu, isilah hatimu dengan kasih suci yang tidak mementingkan diri 
sendiri dan jalanilah hidupmu dengan kasih yang tanpa mementingkan diri sendiri sebagai 
dasarnya. 
 

(Divine Discourse, Nov 23, 1986) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 24 Nopember 2018 
 
	Ketika suara hatimu mengatakan kepadamu bahwa ada sesuatu yang salah, engkau seharusnya 
menahan diri untuk melakukannya. Engkau mengkhianati nilai kemanusiaanmu ketika engkau gagal 
untuk bertindak sesuai dengan arahan dari suara hatimu. Ketika perkataan seseorang sesuai dengan 
pikirannya maka itu akan menjadi Sathya (kebenaran). Ketika kata-kata yang diucapkan diterjemahkan 
ke dalam tindakan, maka itu menjadi Dharma (kebajikan). Dasar dari keduanya yaitu kebenaran dan 
kebajikan adalah Antaratma (suara hati), jiwa yang bersemayam di dalam diri. Pikiran yang muncul 
dari Antaratma atau suara hati seharusnya diungkapkan dalam perkataan. Jika perasaan di dalam 
batin berbeda dengan apa yang diucapkan, dapatkah perkataan disebut sebagai kebenaran atau 
ketidakbenaran? Jelas sekali, ini adalah ketidakbenaran. Ketika perbuatan seseorang tidak sesuai 
dengan perkataannya, ini adalah adharma (perbuatan yang tidak baik). Kebenaran dan kebajikan 
adalah ungkapan dari dorongan dari kedalaman kesadaran seseorang. 

 
(Divine Discourse, Mar 11, 1994) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 25 Nopember 2018 
 

 Engkau seharusnya memiliki sedikit bagasi (keinginan) dalam perjalanan hidup yang panjang ini. 
Maka dari itu, dikatakan bahwa: ‘sedikit bagasi lebih nyaman dan membuat perjalanan menjadi 
sebuah kesenangan.’ Jadi, pembatasan keinginan adalah apa yang harus engkau jalankan hari ini. 
Engkau harus memotong pendek keinginanmu dari hari ke hari. Engkau salah mengerti bahwa 
kebahagiaan terdapat dalam pemenuhan keinginan. Namun kenyataannya, kebahagiaan dimulai 
ketika keinginan sepenuhnya dicabut. Ketika engkau mengurangi keinginanmu, engkau melangkah 
maju pada keadaan tidak terikat pada duniawi. Engkau memiliki banyak keinginan. Apa yang engkau 
dapatkan dari semuanya itu? Engkau diikat menghadapi akibat ketika engkau menyatakan sesuatu 
adalah milikmu. Ketika engkau menyatakan sebidang tanah sebagai milikmu, kemudian engkau 
harus mendapatkan panen. Insting dari ego dan keterikatan ini akan menempatkanmu pada 
penderitaan. Jangan pernah melupakan bahwa engkau akan menjadi penuh kebahagiaan pada 
saat engkau melepaskan ego dan keterikatan!  
  
(Divine Discourse, Mar 14, 1999) - 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)	


