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When you respect and revere your parents, 
God will manifest before you 

 

 
“Ketika engkau menghormati dan menghargai orang tuamu, 

Tuhan akan bermanifestasi di hadapanmu” 
 

 

 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 30 April 2018 
 

Pada pandangan pertama, setiap orang kelihatan sebagai seorang bhakta, namun secara individu 
memberikan respon secara berbeda pada keadaan yang berbeda. Jika engkau memegang sebuah bola 
besi dan daun kering secara bersamaan, saat tidak ada angin maka keduanya akan tetap stabil dan 
seimbang. Namun saat ada angin sepoi-sepoi, daun kering akan terbang beberapa jauh jaraknya. 
Bagaimanapun juga bola besi akan tetap stabil. Jika seseorang memiliki kasih yang sejati dan keyakinan 
yang mantap pada Tuhan, maka seseorang akan seperti bola besi yang stabil dan tidak tergoyahkan. 
Sebaliknya, jika seseorang adalah seperti selembar daun, melarikan diri karena berbagai kesulitan dan 
masalah yang ada, bagaimana seseorang dapat menyatakan diri sebagai seorang bhakta yang sejati? 
Kembangkan kasih yang suci dan teguh serta keyakinan. Cahaya hanya memiliki nilai saat di 
kegelapan; jika tidak maka cahaya tidak memiliki nilai dengan sendirinya. Maka dari itu, dalam saat-
saat masalah dan penderitaan, kapanpun masalah itu muncul, bangkitkan prinsip keilahian. Tuhan 
akan memberikan penerangan dan cahaya pada saat-saat kegelapan! 

( Divine Discourse, 17 Feb, 1985) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 1 Mei 2018 
 

	Jangan bersedih bahwa Tuhan sedang mengujimu dan menempatkanmu pada cobaan berat dalam 
menjalani ujian, karena hanya saat engkau diuji maka engkau dapat memastikan dirimu sendiri akan 
keberhasilan atau menjadi sadar akan keterbatasanmu. Engkau kemudian dapat memusatkan pikiran 
pada bagian yang engkau kurang dan memberikan perhatian yang lebih intensif, sehingga engkau 
dapat melewati ujian itu saat engkau diuji kembali. Jangan belajar untuk ujian di saat-saat akhir; 
belajarlah dengan baik sebelumnya dan bersiap dengan pengetahuan yang diperlukan, dan 
keberanian dan kepercayaan diri akan muncul dari pengetahuan dan keahlian. Apa yang telah 
engkau pelajari sebelumnya harus diulang-ulang kembali di dalam pikiran, hanya sebelum 
ujian; itu yang seharusnya dilakukan. Ini adalah jalan menuju kemenangan. 

(Divine Discourse, March 1963) - BABA -  
 
	

	



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

	Seorang pelukis hebat sekali datang menemui seorang pangeran dan menawarkan untuk melakukan 
sebuah lukisan dinding di dinding istana; dibelakangnya datang pelukis yang lain yang menyatakan 
bahwa dia bisa melukis di dinding seberang apapun lukisan pertama yang dilukis! Pangeran 
memerintahkan untuk memasang kain tebal sebagai pemisah saat mereka sedang melukis. Keduanya 
telah bersiap untuk memulai tugasnya. Pelukis kedua selesai melukis tepat berbarengan dengan 
pelukis yang pertama. Pangeran datang, melihat lukisan dinding dan sangat memujinya. Kemudian 
dia memerintahkan agar kain pemisah di lepas, dan dinding di depan yang menghadap pada lukisan 
dinding itu juga memiliki salinan yang sama seperti yang pelukis pertama lakukan dengan kerja keras! 
Sangat mirip — karena pelukis kedua menghaluskan dinding dan membuatnya menjadi sebuah 
cermin yang bening! Sama halnya, engkau harus membuat hatimu bersih, suci dan halus, 
sehingga kemuliaan Tuhan dapat terpantul disana, dan Tuhan dapat melihat bayangan-Nya 
sendiri disana.  
 

(Divine Discourse, March 1963)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 3 Mei 2018 
	

Banyak yang bersedih hati: “Dikatakan bahwa dengan melihat orang suci (darshanam) dapat 
menghancurkan dosa kita (papanasam). Lihatlah, saya telah mendapatkan kesempatan melihat orang 
suci (darshan) tidak hanya sekali tapi banyak kali, dan masih nasib malang tidak meninggalkanku dan 
saya sedang menderita bahkan lebih daripada sebelumnya.” Benar, engkau mungkin telah datang 
dan tidak hanya sekali, namun beberapa kali darshan, dan engkau mungkin telah menaburkan benih 
yang segar yang dijamin oleh Tuhan – benih kasih, keyakinan, bhakti, pergaulan baik, pikiran suci, 
mengingat nama Tuhan, dsb. Jadi engkau telah belajar seni dalam penanaman yang intensif dan 
persiapan tanah. Engkau sekarang juga menabur benih di tanah yang telah disiapkan dengan baik 
yaitu hati yang suci. Masalah dan kecemasan yang engkau alami saat sekarang adalah kumpulan 
tanaman dari panenmu yang terdahulu, jadi jangan bersedih dan kehilangan harapan. Setiap 
orang harus makan dari beras yang mereka telah simpan dari panen sebelumnya. Hadapi ini 
dengan sabar, sampai panen baru tiba! 
  

(Divine Discourse, March 1963) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 4 Mei 2018 
 

	Ketika hal yang baik dibicarakan maka engkau mendapatkan kesulitan untuk memberikan perhatian, 
namun ketika hal yang merendahkan dan mengacaukan dikatakan maka telingamu sangat sigap! Ini 
merupakan hal yang tragis! Jadilah penguasa atas tingkah lakumu; jangan terbawa oleh dorongan 
keadaan saat itu. Selalulah sadar apa yang baik untukmu. Jalankan tugasmu sehari-hari sehingga 
engkau tidak membuat yang lainnya menderita atau membuat dirimu menderita. Itu adalah tanda 
dari hidup yang cerdas! Jangan menyerah pada kemarahan, kesedihan, kegirangan hati, atau rasa 
putus asa. Kebingungan yang engkau tunjukkan adalah hasil dari sifat kegelapan dan kemalasan 
(tamasik) dan emosional (rajasik). Tetaplah tenang (satwik). Semakin engkau mengembangkan 
kedermawanan pada semua makhluk, penyesalan atas kesalahan sendiri, takut bersalah, dan 
takut akan Tuhan — semakin mantap engkau dalam damai! [] 
 

(Divine Discourse, Feb 27, 1961) - BABA -  
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 5 Mei 2018 
 
	Banyak orang berkata bahwa dunia hari ini dirundung dengan penderitaan, kehilangan dan kesulitan. 
Aku tidak menyetujui pandangan ini – sesungguhnya, semuanya itu hanyalah khayalan kita saja! 
Sejatinya, tidak ada kegelisahan dan penderitaan di dunia ini. Aku hanya melihat kedamaian di mana 
saja. Ketika ada kedamaian di dalam hati kita, kita akan mampu untuk menyaksikan kedamaian di 
sekitarnya. Kegelisahan, penderitaan, kemarahan, dan sebagainya, adalah reaksi, pantulan dan gema 
dari keadaan di dalam batin seseorang.  Penderitaan dan kesulitan, kemarahan dan kegelisahan 
adalah ciptaan kita sendiri. Semuanya itu adalah tidak alami di dunia ini. Adalah karena kurangnya 
kasih yang menyebabkan semua bentuk perbedaan, perdebatan dan konflik di dunia, khususnya yang 
terjadi saat sekarang. Kasih adalah kualitas yang paling utama dari manusia.  Dan keyakinan 
adalah dasar bagi kasih itu. Dalam mengeja kata Love (kasih), ‘L’ berarti ‘Lord’ (Tuhan). Jadi, Love 
(kasih) sejatinya berasal dari Tuhan!  

 
(Divine Discourse, Mar 1, 1981) - BABA -  
 

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

 Naskah suci menyatakan: Hormati ibu dan ayah sebagai Tuhan. Rahim ibu adalah tempat lahir dari 
semuanya, apakah dia adalah orang biasa atau Avatara Sendiri. Maka dari itu, pujalah ibu sebagai 
Tuhan. Junjung tinggi namanya dan hormati ibu. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih ibu. 
Perkataan ibu adalah selalu lembut dan manis. Kadang-kadang ibu menggunakan kata-kata kasar, 
namun perkataan itu hanyalah untuk memperbaikimu dan bukan menyakitimu. Mungkin ada anak 
yang jahat, namun tidak pernah ada ibu yang jahat di dunia ini. Kebanyakan anak muda zaman 
modern tidak cukup peduli dengan ibu mereka. Mereka berpikir bahwa mereka berpendidikan tinggi 
dan ibu mereka tidak tahu apa-apa. Ini merupakan kesalahan yang sangat besar dengan berpikir 
seperti itu. Jangan pernah memandang rendah pada ibu. Seorang ibu juga seharusnya tidak 
memaksakan anak-anaknya untuk mengikuti permintaannya. Ibu harus menuntun anak-anaknya 
pada jalan yang benar melalui kasih dan ketulusan. Ibu seharusnya menginginkan anak-
anaknya menjadi baik dan mereka tidak perlu menjadi hebat! [] 
  
(Divine Discourse, Nov 19, 1999) - BABA - 

 

 

 
 

 

	
	

Tidak ada manfaat yang diperoleh dari memuja 
Tuhan tanpa terlebih dahulu melayani orang tua 

dengan penuh cinta kasih dan pengabdian. 
	

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)	


