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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, 7 Mei 2018 
 

	Raksasa Ravana mengetahui bahwa Tuhan (Rama) dan keinginan (kama) tidak bisa hidup berdampingan 
dalam pikiran. Kembangkan keteguhan hati dalam mengulang-ulang nama Tuhan dan manfaat dari nama 
Tuhan. Bahkan ketika seluruh dunia berkata, “lakukan kejahatan”, engkau akan menolak untuk 
mematuhinya; sistem dalam dirimu sendiri akan memberontak menentangnya. Bahkan jika seluruh dunia 
memintamu untuk berhenti, engkau akan tetap bertahan dalam melakukan yang benar. Tubuhmu adalah 
tempat suci Tuhan; Tuhan bersemayam dalam setiap tubuh, apakah pemilik tubuh menyadarinya atau 
tidak. Adalah Tuhan yang menginspirasimu untuk melakukan perbuatan yang baik dan 
memperingatkanmu terhadap yang buruk. Dengarkan suara itu. Patuhi suara itu dan engkau tidak 
akan mendapatkan penderitaan. Engkau harus meningkatkan empat jenis kekuatan: tubuh, intelek, 
kebijaksanaan dan tingkah laku. Kemudian engkau akan menjadi tidak tergoyahkan dan engkau ada 
di jalan keberhasilan spiritual! 

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

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 8 Mei 2018 
 

	Negara tidak hanya sebuah daratan; ini adalah perkumpulan dari warga negara. Untuk kemajuan 
sebuah bangsa, warga negaranya harus meningkatkan moral, etika, dan nilai-nilai spiritual. Adalah 
tidak mungkin bagi warga negara dan pemimpin untuk meningkatkan nilai-nilai ini kecuali mereka 
menjalankannya mulai dari anak-anak! Hidup menjadi tidak berarti jika seseorang tidak melakukan 
perbuatan baik mulai dari masa anak-anak. Para pelajar modern tidak mampu memurnikan hidup 
mereka. Jadi orang tua dan guru harus memainkan peran aktif dalam membentuk hidup para pelajar. 
Pertama dan utama, mereka harus menyelidiki bagaimana para pelajar dapat menghilangkan 
kecenderungan jahat mereka. Sama halnya sebuah batu besar menjadi layak untuk dihormati dan 
dihargai ketika batu besar itu dibentuk menjadi sebuah bentuk yang indah oleh pemahat, begitu 
juga dengan para pelajar akan menjadi warga negara yang ideal jika mereka dibesarkan dalam 
lingkungan yang benar. Para guru dan orang tua bertanggung jawab untuk kebaikan dan 
keburukan pada pelajar. 

(Divine Discourse, Jul 26, 1999) - BABA -  
 
	



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

	Jangan berusaha untuk mencapai status sebagai orang hebat, selalulah berusaha untuk menjadi 
orang baik. Kehebatan dapat membujuk seseorang melakukan perbuatan yang jahat namun 
perbuatan orang yang baik selalu menonjol sebagai ideal bagi yang lainnya. Ravana adalah orang 
yang hebat. Sri Rama adalah teladan bagi keunggulan dari orang baik. Keduanya adalah ahli, namun 
yang membedakannya adalah sikap mereka! Ravana, walaupun diberkati dengan pengetahuan yang 
luar biasa, namun menghancurkan dirinya sendiri. Akar penyebab dari kehancuran seluruh klannya 
adalah sifat buruknya yaitu ‘keinginan’. Hiranyakasipu, adalah penguasa dari lima unsur, dihancurkan 
oleh sifat amarahnya yang buruk. Duryodhana dihancurkan oleh ketamakan; ia menolak untuk 
memberikan bahkan lima desa untuk Pandawa. Semua contoh dari orang-orang yang hebat yang 
menghancurkan diri mereka sendiri dan seluruh klan mereka, mengajarkan bahwa satu sifat jahat 
adalah cukup sebagai penyebab kehancuran. Bayangkan betapa jauh lebih buruk nasib yang 
akan dihadapi jika seseorang memiliki semua enam sifat buruk - birahi, amarah, ketamakan, 
kesombongan, iri hati, dan kebencian!  
 

(Divine Discourse, 22-Nov-1999)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 10 Mei 2018 
	

Naskah suci mengajarkan bahwa semua perbuatan dan aktifitas harus menuntun pada akhirnya yaitu 
tanpa keterikatan, karena ini adalah kualifikasi yang terbaik dalam mengembangkan pengetahuan 
Brahman. Dari ketiganya yaitu: bhakti, kebijaksanaan, dan pelepasan ikatan duniawi (bhakti, jnana, 
dan vairagya), bhakti adalah sebagai ratunya. Aturan dan ritual adalah pelayan yang sedang 
menunggu; ratu memperlakukan pelayannya dengan perhatian dan dukungan yang baik, tidak 
diragukan, namun jika dalam upacara, dimana hanya “pelayan” dan “pembantu”, yang 
mengesampingkan sang ratu, maka mereka seharusnya tanpa ampun untuk dipecat. Semua 
formalitas dan ritual di tempat suci harus membantu kemuliaan sang ratu, yaitu bhakti; ini adalah 
point pokok dari dharma yang harus mengarahkan dan mengatur semua tempat suci. Hanya 
dengan demikian individual dapat mencapai tujuan. 
  

(Dharma Vahini, Ch 10) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 11 Mei 2018 
 

	Sang Buddha memberikan arti penting sepenuhnya pada pengendalian indria. Untuk mengendalikan 
pikiranmu, engkau seharusnya mengendalikan lima indriamu. Hanya dengan demikian engkau dapat 
menyadari Tuhan. Kembangkan semangat berserah diri. Jalankan semua perbuatan dengan sebuah 
spirit bhakti kepada Tuhan dan sebagai persembahan kepada-Nya. Kemudian setiap perbuatanmu 
akan menjadi ilahi. Segala sesuatu di dunia ini dapat diraih hanya melalui kasih. Kasih adalah Tuhan, 
hiduplah dalam kasih. Kita dapat memahami spiritual hanya dengan meningkatkan cinta kasih. Itulah 
sebabnya mengapa Aku sering berkata, “Mulailah hari dengan kasih, isi hari dengan kasih, akhiri hari 
dengan kasih – Ini adalah jalan menuju Tuhan”. Dunia tidak bisa hidup tanpa kasih. Segala sesuatu 
adalah mungkin dengan kekuatan kasih. Jangan pernah mempunyai keinginan yang tidak baik 
atau tidak layak, karena ini akan membawa kehancuran bagimu. Engkau dapat melatih pikiran 
dan indriamu untuk damai dan suci dengan selalu mencintai Tuhan. 
 

(Divine Discourse, May 26, 2002) - BABA -  
 
	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 12 Mei 2018 
 
	Perwujudan kasih! Pertama dan utama, kurangi keterikatanmu pada tubuh. Ketika keterikatanmu 
pada tubuh meningkat, penderitaanmu juga akan meningkat. Tubuh adalah tempat suci Tuhan. 
Pikirkan bahwa ini bukanlah tubuhmu namun tempat suci Tuhan. Tubuh adalah suci karena sebagai 
tempat tinggal Tuhan di dalamnya. Tubuh adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, 
pergunakan tubuh untuk melakukan perbuatan yang suci dan mencapai kebahagiaan darinya. Ketika 
engkau berbagi kebahagiaan dengan yang lain, engkau akan mengalami keilahian. Lanjutkan latihan 
spiritualmu. Namun tetap selalu diliputi dengan perasaan bahwa Tuhan ada di dalam dirimu, di 
atasmu, dibawahmu, dan disekitarmu. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan jauh darimu. “Aku 
tidak sendiri. Tuhan ada bersamaku.” Kuatkan perasaan ini dalam dirimu dan bentuk hidupmu 
sesuai dengan itu. Jalani hidupmu dengan kasih sayang. 

 
(Divine Discourse, May 26, 2002) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 13 Mei 2018 
 

 Pangkuan ibu adalah sekolah bagi setiap orang. Ini adalah tempat suci yang pertama. Ibu adalah 
kekayaan pertama dari seseorang. Untuk menyadari kebenaran ini tentang seorang ibu adalah 
kewajiban dari setiap orang. Tidak ada Tuhan yang lebih tinggi daripada ibu. Hanya ibu yang 
berdedikasi dapat memberikan kepada bangsa anak-anak yang akan berusaha untuk masa depan 
yang hebat bagi sebuah bangsa. Kebenaran, pengorbanan, dan kedamaian adalah sifat yang utama 
dari wanita. Wanita perhatian tentang kesucian dan kesejahteraan masyarakat. Ibu yang baik adalah 
lebih mendasar daripada istri yang baik. Seorang istri yang baik hanya dinilai oleh suaminya saja. 
Seorang ibu yang baik adalah asset dari bangsa. Dari zaman dahulu, naskah suci di India telah 
memuliakan teladan yang diberikan oleh wanita-wanita hebat seperti Maithreyi, Sita, dan Savitri. 
Hidup mereka berlanjut menjadi sumber inspirasi sampai hari ini. Kita tidak dapat melupakan 
mereka. 
  
(Divine Discourse, Sep 11, 1983) - 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)	


