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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, 26 Nopember 2018 
 

	Rubahlah sudut pandangmu. Ketika engkau mempraktikkan melihat dunia dari sudut pandang kehadiran 
Tuhan dimana-mana, engkau akan mendapatkan perubahan. Engkau akan mengalami kekuatan Tuhan 
dalam segala ciptaan. Engkau tidak bisa menyembunyikan apapun dari Tuhan. Banyak orang 
membayangkan bahwa Swami tidak melihat apa yang sedang mereka lakukan. Mereka tidak menyadari 
bahwa Swami memiliki banyak sekali mata. Bahkan matamu adalah Tuhan. Namun engkau tidak 
menyadari sifat sejatimu. Ketika engkau memiliki keyakinan pada dirimu sendiri, engkau akan memiliki 
keyakinan pada Tuhan. Sadarilah bahwa tidak ada apapun yang melampaui kekuatan Tuhan. Cintai 
Tuhan dengan keyakinan yang seperti itu. Kemudian engkau akan ditarik ke arah Tuhan. Hal ini 
memerlukan kemurnian. Sebuah magnet tidak dapat menarik besi yang tertutup dengan karat. Sama 
halnya Tuhan tidak bisa menarik orang yang tidak murni pada diri-Nya. Oleh karena itu, rubahlah 
perasaan dan pikiranmu serta kembangkan keyakinan bahwa Tuhan adalah segala-galanya. 

(Divine Discourse, Feb 27, 1995) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 27 Nopember 2018 
 

	Setiap aktifitas di dunia hari ini dipusatkan sekitar uang. Meminta seseorang untuk bernyanyi sebuah 
lagu atau melakukan pekerjaan untukmu, mereka secara langsung akan mulai tawar menawar berapa 
banyak engkau akan membayarnya untuk jasa mereka. Setiap aktifitas telah menjadi sebuah bisnis 
hari ini, sampai-sampai bisnis telah memasuki dunia spiritual juga. Tidak perlu untuk membeli Tuhan 
dengan uang yang, tentu saja, engkau tidak bisa. Sejatinya, dirimu sendiri adalah Tuhan. Engkau 
diberkati dengan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Namun engkau harus tetap menjaga pikiranmu 
tetap kokoh. Jangan biarkan pikiran melompat dari satu pemikiran ke pemikiran yang lainnya. Jika 
engkau menulis jawaban yang benar di dalam ujianmu, engkau akan mendapatkan nilai yang benar. 
Jika engkau memiliki pikiran yang baik, segala sesuatunya akan menjadi baik. Namun jika ada pikiran 
yang buruk dalam dirimu, hasilnya juga akan menjadi buruk. Pertama dan utama, pahami sifat 
alami pikiranmu. Engkau dapat mengerti rahasia hidup manusia hanya ketika engkau memahami 
pikiranmu sendiri. Jadilah baik, lakukan yang baik, lihat yang baik. Kemudian segala sesuatunya 
akan menjadi baik di dalam hidupmu. 

(Divine Discourse, May 2, 2006) - BABA -  
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 28 Nopember 2018 
 

	Ahimsa (tanpa kekerasan) bukanlah hanya sebatas menahan diri dari menyakiti atau mencelakai yang 
lain. Ini juga menyatakan secara tidak langsung menahan diri dari menyakiti diri sendiri. Bagaimana 
engkau bisa memastikan hal ini? Dengan secara terus menerus memeriksa tingkah lakumu apakah 
benar atau salah. Sebagai contoh, engkau harus memeriksa apakah perkataanmu menyebabkan rasa 
sakit pada yang lain atau tidak. Engkau harus melihat bahwa pandanganmu tidak dinodai oleh 
maksud atau niat yang jahat. Engkau seharusnya tidak mendengarkan pembicaraan yang tidak baik. 
Semuanya ini pertama menyebabkan kerusakan pada dirimu sendiri dan kemudian pada yang 
lainnya. Bagaimana engkau menentukan apa yang tidak baik? Dengan menanyakannya pada suara 
hatimu. Kapanpun engkau berbuat bertentangan dengan arahan dari suara hatimu, maka hasil buruk 
akan mengikuti. Suara hati di dalam dirimu adalah bentuk dari keilahian di dalam diri setiap orang. 
Apapun yang engkau lakukan, suara hatimu mengatakan padamu apakah itu benar atau salah. 
Untuk menegaskan petunjuk dari suara hati, engkau harus menunggu untuk beberapa saat. 
Sebelum engkau mengatakan sesuatu, praktikkan untuk berpikir sebentar apakah hal itu layak 
atau tidak dan kemudian dikatakan. 
 

(Divine Discourse, Jan 18, 1996)  - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 29 Nopember 2018 
	

	Adi Shankara menekankan pentingnya menghabiskan waktu dalam pergaulan yang baik (Satsanga). 
Beliau mengajarkan bahwa untuk mendapatkan kebebasan, Satsanga adalah langkah pertama dan 
penting. Disini ada sebuah contoh sederhana: jika sebuah arang berwarna hitam disimpan dekat 
dengan api yang menyala berwarna merah, daerah dimana arang hitam bersinggungan dengan api 
yang menyala, akan mulai bersinar. Dalam analogi ini, arang hitam adalah kebodohanmu. Nyala api 
yang berwarna merah adalah pergaulan yang baik. Dengan keduanya hadir bersama-sama, hanya 
sebagian dari kebodohanmu yang dihilangkan karena terpapar oleh pengaruh dari pergaulan baik. 
Namun jika engkau melakukan sadhana atau latihan spiritual sebagai kipas untuk memperluas 
bidang pengaruhnya maka seluruh bagian dari kebodohan akan diterangi. Adalah tidak cukup jika 
engkau hanya dalam pergaulan yang baik saja. Engkau seharusnya juga mengembangkan 
sadhana kasih sayang, dan disayangi oleh orang-orang yang baik. Adalah perlu untuk disayang 
dan dicintai oleh orang-orang yang baik. 
 
  

(Summer Showers In Brindavan, May 24, 1973) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 30 Nopember 2018 
	Latihan spiritual hari ini hanya terbatas pada mendengarkan dan tidak menjalankannya. 
Mendengarkan (Shravanam) telah menjadi begitu populer, dan setelah mendengarkan, orang-orang 
menyombongkan diri bahwa mereka mengetahui segalanya. Kesombongan yang menggila ini adalah 
memperdalam kebodohan seseorang. Engkau harus merenungkan tentang apa yang telah engkau 
dengar. Setelah perenungan, seseorang seharusnya menjalankan hal itu (melakukan Nididhyasana). 
Hanya kemudian engkau akan mencapai kesucian dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Untuk 
mengembangkan pandangan spiritual dan menginspirasi yang lainnya, engkau harus memiliki 
kemurnian dalam hati (Chitta shuddhi). Kebijaksanaan spiritual menyingsing hanya ketika ada 
kemurnian hati. Sama halnya dengan mencabut rumput liar, membajak tanah, menaburkan benih, 
dan mengairi tanah diperlukan sebelum tanaman dapat dipanen, ladang hati manusia harus 
dibersihkan dari pikiran dan perasaan yang buruk, nama Tuhan ditabur, diairi dengan kasih, dan 
dibajak dengan latihan spiritual. Hanya dengan demikian engkau layak untuk memanen yang 
namanya kebijaksanaan ilahi (Jnana). 
 

(Divine Discourse, Oct 7, 1993) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 1 Desember 2018 
 
	Perwujudan keilahian! Jenis orang yang berbeda mencari jenis sadhana yang berbeda hari ini. Untuk 
menyadari keuntungan dari sadhana yang dilakukan, mereka pergi ke ashram, menghormati yang 
lebih tua dan memuliakannya. Selama egoisme masih ada dalam diri mereka, semua latihan ini adalah 
tidak ada gunanya. Oleh karena itu tekan egomu, kubur rasa memiliki dan kembangkan keterikatan 
pada Atma untuk menyadari sifat manusiamu yang sejati. Dalam organisasi Sai, syarat utama adalah 
persatuan dan saling mempercayai. Hanya dengan persatuan engkau dapat meningkatkan 
kesejahteraan dunia. Jika ada perselisihan dalam organisasi, bagaimana engkau dapat melayani yang 
lainnya? Hari ini, iri hati, kebencian, dan kemarahan adalah penyebab malapetaka diantara semua 
orang. Pada permulaan, hancurkan egomu. Kemudian amarah akan surut. Kemarahan digambarkan 
sebagai dupa dipersembahkan pada dosa. Jadikanlah kesabaran sebagai perhiasanmu. Melalui 
kasih, singkirkan kebiasaan burukmu. Jalankan kewajibanmu tanpa egomu. Kembangkan saling 
membantu. Jadilah ramah kepada setiap orang dan jalankan pekerjaan dengan suka cita dan 
kedamaian. (). 

 
(Divine Discourse, 7-Oct-1993) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 2 Desember 2018 
 

 Engkau harus meningkatkan kasih kepada setiap orang, betapapun berbeda karakter dan kapasitas 
yang mungkin ada. Walaupun darah yang sama mengalir di seluruh tubuh, mata tidak bisa mencium, 
telinga tidak bisa merasakan, hidung tidak bisa melihat, dsb. Jadi, jangan menguatkan perbedaan dan 
bertengkar satu dengan yang lainnya. Berikan penekanan pada persaudaraan manusia dan prinsip 
kasih. Seperti halnya gula yang  dilarutkan sepenuhnya dalam cangkir air dan tidak terlihat, namun 
sangat jelas bagi lidah merasakan gula dalam setiap tetesnya, begitu juga keilahian adalah tidak bisa 
dilihat namun tetap ada; Beliau dapat dialami oleh setiap individu, apakah kaya, miskin, 
berpendidikan atau buta huruf. Lantunkan nama Tuhan secara berulang-ulang (Namasmarana) secara 
terus menerus. Tetap memikirkan kemuliaan dan kasih sayang-Nya yang diungkapkan oleh nama-
Nya padamu. Rasakan manisnya di dalam hati setiap orang. Kemudian, akan lebih mudah bagimu 
untuk membayangkan Tuhan dalam semuanya, untuk mencintai-Nya, dan memuja-Nya dalam 
semuanya. 
  
(Divine Discourse, Jul 31, 1967) - 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)	


