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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, 17 Desember 2018 
 

Kebudayaan Bharatiya (Bhaaratheeya Samskrithi) telah tersebar ke seluruh dunia (Prapanchavyaapthi) 
karena dapat memperbaiki dan mengalirkan emosi serta motif dari manusia sepanjang arah yang sehat 
serta produktif. Kebudayaan India adalah suci dan dapat menciptakan kedamaian serta suka cita di dalam 
hati semuanya, dan juga berusaha untuk mencapai akar dari kehidupan melalui ibu dan anak-anak di 
pangkuan mereka. Wanita adalah penjaga dan pendorong dari kebudayaan India; laki-laki memiliki peran 
tambahan. Dan diantara wanita, para murid muda dalam beberapa hari yang akan datang akan menjadi 
pemimpin dimana harus menjadi teladan yang semua wanita ingin tiru; mereka harus mengerti dan 
menjalankan kebudayaan ini, sehingga kebudayaan ini dapat dipelihara dan dikembangkan. Minat yang 
besar untuk mendapatkan pendidikan saat sekarang sangatlah jelas diantara para putri bangsa, jadi 
harapan besar dapat diberikan pada mereka, dalam hal pembangunan kembali. Pendidikan harus 
untuk kehidupan dan tidak hanya untuk mencari nafkah. Wanita telah membuktikan dalam 
sepanjang abad sejarah India bahwa mereka memiliki keberanian, visi dan kecerdasan yang 
diperlukan untuk menyelam pada kedalaman pengetahuan dan disiplin spiritual. 

(Divine Discourse, Jul 26, 1969) - BABA -  
 

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

	Sebuah rumah diisi dengan cinta kasih, dengan pengorbanan yang diliputi oleh cinta kasih, suka cita 
yang dipancarkan oleh cinta kasih dan kedamaian yang diberikan oleh cinta kasih. Susunan batu bata 
serta struktur adukan semen dimana orang tua beserta anak-anak menghabiskan waktu hidup mereka 
disebut dengan bangunan rumah (house), dan bukan sebagai sebuah rumah (home);  tidak ada anak-
anak yang merindukan bangunan rumah (house) atau orang tua yang mendapatkan kedamaian di 
dalamnya. Di dalam rumahmu, satu disiplin yang semua harus diperhatikan adalah - pengendalian 
indera! Jika engkau memberikan indera kebebasan maka indera akan membawamu pada malapetaka. 
Pendidikan harus membuatmu berkuasa atas bakatmu yang merupakan sarana atau alatmu untuk 
mendapatkan pengetahuan. Mata, telinga, lidah adalah seperti kuda-kuda liar yang tidak memiliki 
tali kekang; belajar seni meditasi (dhyana) dimana indera dapat dikendalikan dan akan diarahkan 
ke dalam diri, serta mengarah pada penguasaan perasaan dan emosi. Tidak hanya rumah, bangsa 
yang tidak memiliki kendali pada kesenangan inderanya tidak akan pernah bisa bertahan dan 
berkembang. 

(Divine Discourse, Jul 26, 1969) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 19 Desember 2018 
 

	Jika engkau mengunjungi tempat suci seperti pergi piknik tanpa adanya persiapan untuk menerima 
rahmat Tuhan, engkau akan menjadi sebuah gangguan, merusak suasana dari tempat suci itu. Engkau 
pergi dari satu tempat ke tempat lainnya seperti paket pos, mengumpulkan kesan dari pembungkus 
di luar dan bukan pada inti dari keberadaanmu. Engkau tidak mengizinkan kesucian dari tempat itu 
untuk bisa bekerja di pikiranmu. Sebagai hasil dari kunjungan ke tempat suci, kebiasaanmu harus 
berubah untuk yang lebih baik, pandanganmu harus menjadi lebih luas, pandangan ke dalam harus 
menjadi lebih dalam dan menjadi lebih mantap. Engkau harus menyadari kehadiran Tuhan dimana-
mana, dan kesatuan dalam kemanusiaan. Engkau harus belajar toleransi dan kesabaran, derma dan 
pelayanan. Setelah mengunjungi tempat suci selesai, duduklah di dalam rumahmu dan 
merenungkan kembali pengalamanmu, engkau harus memutuskan untuk mencari yang lebih 
tinggi, lebih berharga dan lebih mengalami kesadaran Tuhan. Aku memberkati dirimu agar 
engkau dapat membentuk tekad itu dan berusaha langkah demi langkah untuk mencapai 
tujuan itu. 
 

(Divine Discourse, Feb 28, 1964)  - BABA - 
 

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

	Ketika manusia tidak menaruh keyakinan pada Diri Sejati namun hanya mengejar kepuasan indera 
maka tanda bahaya dinyalakan dan Tuhan mengirim seorang utusan atau Tuhan sendiri yang akan 
datang jika sebuah langkah besar dalam pembangunan kembali harus dilakukan. Arjuna lupa akan 
dasar dari Diri yang sejati, sedangkan Ravana menentang akan hal ini. Dunia sedang membangun 
dirinya sendiri diatas pondasi pasir dari dunia indera. Jadi, Avatara turun. Seperti halnya monyet yang 
tidak bisa menarik keluar tangannya dari leher botol yang sempit yang disebabkan karena monyet 
memegang segenggam penuh kacang tanah di tangannya, manusia sedang menderita saat sekarang 
karena manusia tidak ingin melepaskan pegangan tangan mereka pada benda-benda yang 
menyenangkan yang diperoleh di dunia. Manusia dituntun pada keyakinan yang salah bahwa 
akumulasi dari kepemilikan materi akan memberikan mereka suka cita dan ketenangan. Namun 
hanya Prema (kasih Tuhan) yang dapat memberikan suka cita yang kekal. Hanya Prema saja yang 
dapat melepaskan amarah, iri hati, dan kebencian! 
 
  

(Divine Discourse, Feb 28, 1964) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 21 Desember 2018 
	

	Perwujudan kasih ilahi! Jika engkau menginginkan untuk memastikan kedamaian yang sejati di dunia, 
engkau seharusnya tidak memiliki perasaan benci terhadap agama apapun. Engkau harus tetap 
memegang teguh moralitas (neeti) sebagai hal tertinggi di dalam komunitasmu (jati). Engkau harus 
menghargai perasaan yang baik adalah lebih penting daripada keyakinan dalam agama. Saling 
menghargai (Mamata), ketenangan pikiran  (samata), dan ketabahan (kshamata) adalah pondasi 
mendasar bagi setiap manusia. Seorang manusia yang sejati adalah seseorang yang meningkatkan 
ketiga sifat yang suci ini. Hilangkan semua bentuk sifat mementingkan diri sendiri. Kembangkan cinta 
kasih, ketabahan, dan welas asih. Hiduplah dengan rukun. Memberikan pelayanan pada mereka yang 
membutuhkan seharusnya menjadi prinsip penuntunmu. Seharusnya tidak ada ruang bagi segala 
bentuk perbedaan dalam memberikan pelayanan. Ketika engkau berharap untuk melayani 
masyarakat, engkau harus siap untuk mengorbankan kepentingan pribadi dan bersama. Melalui 
pengorbanan seperti itu maka engkau dapat menghaluskan hidupmu. Naskah suci (Veda) telah 
dengan tegas menyatakan bahwa keabadian hanya dapat dicapai melalui pengorbanan 
(tyaga). 
 

(Divine Discourse, Dec 25, 1990) - BABA -  
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 22 Desember 2018 
 
	Halangan terbesar pada jalan berserah diri adalah egoisme ‘kepemilikan’. Ini terkubur di dalam 
kepribadianmu sejak lama, ego ini memasukkan tentakelnya semakin dalam dan lebih dalam lagi 
dengan setiap keberhasilan hidup. Ini dapat dihilangkan hanya dengan sabun detergen ganda yaitu 
diskriminasi dan tanpa keterikatan. Bhakti adalah air untuk mencuci kotoran yang sudah membandel 
ini, dan pengulangan nama Tuhan, meditasi, dan persekutuan (yoga) adalah sabun yang akan 
membuat pembersihan menjadi lebih efektif dan cepat. Peminat spiritual yang pelan dan mantap 
pastinya akan memenangkan perlombaan ini; berjalan adalah metode perjalanan yang paling aman, 
walaupun berjalan akan disebut sebagai lambat! Lebih cepat perjalanan menjamin bencana; semakin 
cepat sarananya maka semakin besar risiko bencananya. Engkau seharusnya hanya makan yang 
dibutuhkan untuk memuaskan rasa laparmu, semakin banyak akan menyebabkan kekacauan. 
Sama halnya, berjalanlah langkah demi langkah dalam usaha spiritual dengan keyakinan; jangan 
bergerak mundur dua langkah dan maju hanya satu langkah. 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 23 Desember 2018 
 

 Jesus mengajarkan pelajaran praktis yang sederhana dalam kemajuan spiritual untuk kebaikan 
manusia; Jesus memperlihatkan kekuatan ilahi untuk menanamkan keyakinan dalam kebenaran 
ajaran-Nya; Jesus menandai jalan yang memberikan minuman nektar manis kebahagiaan (Ananda) 
pada umat manusia. Jesus mengajarkan manusia dengan ceramah dan teladan dalam meningkatkan 
kebajikan seperti amal, welas asih, ketabahan, kasih, dan keyakinan. Kita harus memberikan perhatian 
pada pengorbanan yang Jesus lakukan saat bebas atas kehendak-Nya sendiri. Jesus mengorbankan 
kesenangan, kesejahteraan, jabatan, kenyamanan, dan keamanan-Nya sendiri serta berani 
menghadapi kebencian yang sangat besar. Jesus menolak untuk menyerah atau berkompromi. Jesus 
meninggalkan ego, yang merupakan hal yang paling berat untuk dilepaskan. Hormati Jesus untuk 
kualitas ini. Jesus rela melepaskan keinginan-keinginan yang mana tubuh menyiksa manusia; ini 
adalah pengorbanan yang sangat besar. Perayaan akan kelahiran-Nya harus dimaknai dengan 
pengorbananmu setidaknya satu atau dua keinginan serta menaklukkan setidaknya dorongan 
ego yang lebih berbahaya. 
  
(Divine Discourse, Dec, 24, 1972) - 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)	


