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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, 3 Desember 2018 
 

Yakinkan dirimu bahwa Tuhan bersemayam di dalam dirimu, sebagai saismu, memegang tali kendali dari 
lima kuda (indera), dan memberikanmu nasihat tanpa henti, seperti yang Tuhan lakukan ketika Arjuna 
berdoa pada-Nya untuk menuntun serta membimbingnya. Kemudian akan menjadi mudah bagimu untuk 
meyakinkan dirimu sendiri bahwa sais yang sama juga sedang mengarahkan serta menuntun setiap orang 
yang lainnya. Ketika engkau memiliki keyakinan mantap seperti ini, engkau menjadi bebas dari kebencian 
dan kesombongan, ketamakan dan iri hati, amarah dan keterikatan. Berdoalah kepada Tuhan untuk 
menguatkan keyakinan ini; Tuhan akan membukakan matamu pada kebenaran dan mengungkapkanmu 
bahwa Tuhan adalah Sanathana Sarathi (Sais yang kekal) dalam semuanya. Pengungkapan ini akan 
memberikanmu kebahagiaan yang tiada bandingannya dan memberikanmu persaudaraan dengan 
bentuk ciptaan yang berbagai jenis. Sadarilah bahwa Tuhan sebagai kekuatan, nafas, kecerdasan, suka 
citamu - Tuhan menjadi semuanya ini untukmu. Tuhan akan mengarahkan semuan indera, pikiran, 
kesadaran, dan kecerdasanmu menuju pada tujuan yang tertinggi; karunia-Nya akan 
memberikanmu semua yang engkau butuhkan. 

(Divine Discourse, Jul 31, 1967) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 4 Desember 2018 
 

Hanuman tidak menjadi sombong ketika Sri Rama memilihnya untuk pencarian yang krusial ke arah 
selatan dan juga ketika Rama memberikannya cincin untuk diberikan kepada Sita, serta tidak juga 
merasa takut pada tanggung jawab yang begitu sangat besar. Hanuman menerimanya dimana dia 
tidak merasa senang atau tidak senang. Hanuman menyadari bahwa Rama mengetahui semuanya 
dan tugasnya hanya untuk patuh. Aku telah memanggilmu dan menyebutmu sebagai ‘Relawan’ 
(Sevadal) untuk memberikanmu sebuah kesempatan untuk mempraktikkan latihan spiritual dalam 
Madhava seva melalui Manava seva (pelayanan kepada Tuhan melalui pelayanan kepada manusia). 
Maka dari itu jangan mengambil bagian ini sebagai otoritas yang diberikan kepadamu, atau sebagai 
sebuah beban yang diletakkan di pundakmu. Ketika engkau menyebut dirimu sebagai Sevak (atau 
Sevadal) memberikan pelayanan kepada yang lainnya, juga miliki rasa hormat di dalam pikiranmu 
bahwa mereka yang engkau layani adalah Tuhan sendiri dalam wujud itu. Sikap ini adalah sangat 
membantu bagi peminat spiritual. Pelayanan kepada manusia adalah pelayanan kepada Tuhan. 
Namun kapan? Hanya ketika engkau merasakan di kedalaman hatimu bahwa orang yang 
engkau layani adalah gelombang yang sama dimana engkau mendapatkan kepribadian, cita 
rasa, nama dan wujudmu! 

(Divine Discourse, Nov 22, 1967) - BABA -  



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 5 Desember 2018 
 

Tuhan menilai sikapmu dibalik setiap perbuatan. Yad bhavam, tad bhavati – engkau menjadi apa yang 
engkau rasakan. Oleh karena itu ubahlah setiap perbuatan menjadi ibadah dan dapatkan suka cita 
yang sepenuhnya. Sai ada dalam setiap makhluk; jadi jangan meremehkan siapapun juga. Muliakan 
dan layani semuanya dengan kemampuanmu yang terbaik. Ketika seseorang meminta air untuk 
menghilangkan rasa haus mereka dan engkau memberikannya sebuah cangkir, rasakan bahwa 
engkau memberikan itu adalah untuk Aku; kemudian, perbuatan itu akan memurnikan dan 
membersihkanmu. Bukanlah seseorang yang membutuhkan yang engkau layani, engkau sedang 
melayani Tuhan yang bersemayam di dalam dirimu dan juga dalam diri mereka. Karma (perbuatan) 
adalah bunga dan Jnana (kebijaksanaan) adalah buah. Bunga menjadi buah dalam kesempurnaan 
waktu ketika engkau menjaga bunga itu bebas dari hama. Arang adalah kayu yang telah dibakar 
dalam api. Seiring berjalannya waktu, arang berubah menjadi putih, ringan sehingga 
diterbangkan oleh angin. Pemurnian pikiran dari nafsu dilakukan dalam api kebijaksanaan 
sampai engkau mendapatkan keberhasilan. 
 

(Divine Discourse, Nov 22, 1967)  - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 6 Desember 2018 
	

Perasaan benci, angkuh, iri hati, dan sombong yang menciptakan perpisahan diantara manusia yang 
bersaudara, sifat ini muncul dari identifikasi dengan badan jasmani. Engkau percaya bahwa engkau 
adalah badan jasmani. Engkau mengetahui tubuhmu adalah terpisah dengan tubuh yang lainnya. 
Engkau memikirkan rasa lapar, haus, kenyamanan, keluarga, komunitas, dan keadaanmu – jadi engkau 
menciptakan batas untuk kasih sayangmu dan mengekang dirimu sendiri, memperlakukan semua 
yang diluar batas kita sebagai musuh, orang asing, dan pesaing. Namun sumber dan penopangnya 
adalah satu: Tuhan, pencipta dari umat manusia. Berikan perhatian pada sang pencipta, lebih 
daripada hanya persaudaraan. Itu akan menekankan bahwa persaudaraan lebih kuat lagi di dalam 
hatimu dan menghilangkan racun berupa perbedaan yang muncul karena kebodohan. Semua darimu 
adalah anggota-anggota tubuh dari satu tubuh, dipelihara oleh kehidupan yang sama, darah 
mengalir dalam dirimu didorong oleh kehendak yang sama, yaitu kehendak Tuhan, dan 
semuanya diikat oleh hukum Tuhan yang sama! Itu adalah Vishwarupa (pandangan kosmik) yang 
seseorang harus lihat dan alami. Itu akan memberkati seseorang dengan kebahagiaan yang 
kekal. 
  

(Divine Discourse, Dec 20, 1967) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 7 Desember 2018 
Tuhan tidaklah jauh dari dirimu. Tuhan ada bersemayam dalam dirimu, di dalam altar dirimu. Semua 
darimu menderita karena engkau tidak mampu menyadari Tuhan disana dan mengambil kedamaian 
dan suka cita dari keberadaan-Nya. Seorang tukang cuci pakaian berdiri dalam air yang mengalir 
untuk mencuci pakaian, namun mati kehausan karena dia tidak mampu menyadari bahwa air yang 
memberikan kehidupan ada dalam jangkauannya. Itulah kisah dari manusia. Manusia berlarian dalam 
ketergesa-gesaan untuk mencari Tuhan di luar dan mati dalam kekecewaan serta putus asa, hanya 
untuk lahir kembali. Tentu saja, engkau harus ada di dunia, namun ingatlah, engkau tidak perlu 
menjadi dunia ini. Perhatian harus jelas diarahkan pada Tuhan di dalam diri. Di negara Kanada, ada 
sebuah perayaan yang disebut dengan Karaga. Bagian utama dalam ritual suci ini adalah tetap 
menjaga banyak tumpukan pot diatas kepalanya dan bergerak dalam prosesi dengan melangkahkan 
kaki dalam iringan musik; dia juga harus menyanyi dalam melodi bersama dengan yang lainnya 
serta pertahankan waktu dengan ketukan drum. Namun, selama ini perhatiannya terpusat pada 
keseimbangan dari tumpukan pot yang tinggi di atas kepalanya. Begitu juga, engkau harus 
tetap menjaga tujuan yaitu kesadaran Tuhan dihadapanmu, sedangkan terlibat dalam iring-
iringan kehidupan yang riuh dan gembira. 

(Divine Discourse, Jan 1, 1967) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 8 Desember 2018 
 
Setiap hari yang berlalu sejatinya menjadi suci, ketika engkau menyucikannya dengan sadhana dan 
bukan dengan yang lainnya. Latihan spiritual (Sadhana) hanya dapat tumbuh dalam ladang yang 
dipupuk dengan kasih dan tanpa kekerasan. Kasih atau Prema adalah sesungguhnya bersifat 
mendasar bagi bhakti kepada Tuhan. Kasih yang engkau miliki pada objek material seperti nama, 
ketenaran, istri dan anak-anak, dsb seharusnya disucikan dengan dimasukkan lebih banyak kasih 
Tuhan. Dengan menambahkan dua sendok air pada dua liter susu, maka air itu juga dihargai sebagai 
susu! Pada saat sekarang sadhanamu dapat digambarkan hanya sebatas mencampur dua liter air 
dengan dua sendok susu. Biarkan kasih Tuhan mengisi dan menggetarkan hatimu; kemudian, engkau 
tidak bisa membenci siapapun juga, engkau tidak bisa terlibat dalam persaingan yang tidak sehat, 
dan engkau tidak akan menemukan kesalahan pada yang lainnya. Hidup akan menjadi lembut, 
indah, dan lancar. 

 
(Divine Discourse, Jan 1, 1967) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 9 Desember 2018 
 

Beberapa orang merasa iri hati dengan standar hidup yang tinggi yang dialami oleh mereka yang ada 
di negeri kaya, namun kemiskinan di India adalah lebih menyenangkan bagi kehidupan yang baik 
daripada kehidupan yang mewah dan angkuh di dunia barat. Laut memiliki hamparan air yang sangat 
luas, namun apakah air laut bisa menghilangkan rasa haus manusia? Sama halnya, betapapun kaya 
atau kesenangan yang dimiliki seseorang, jika mereka tidak mengembangkan tanpa keterikatan, maka 
semua yang mereka kumpulkan adalah kesia-siaan belaka. Tanpa keterikatan dari kesenangan sensual 
dan pengejaran objek membantu pertumbuhan cinta kasih pada Tuhan dan kehidupan yang saleh. 
Ketika engkau menyadari bahwa Tuhan bersemayam di dalam dirimu, engkau akan menilai dirimu 
sendiri lebih besar lagi, pada saat engkau mengetahui bahwa serpihan gelas yang engkau ambil 
itu adalah “permata”, engkau akan menyimpannya dalam brangkas besi. Sama halnya dengan 
mengetahui bahwa setiap orang darimu dibentuk secara hati-hati oleh sang pemahat untuk 
menjadi bentuk yang menawan dari Tuhan, dan bertingkah laku sesuai dengan hal itu. 
  
(Divine Discourse, Jan 1, 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)	


