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Those who want to attain God, first of all, 

love and respect your mother 
 

“Mereka yang ingin mencapai Tuhan, pertama-tama, kasihi dan 
hormati ibumu” 

 

 

 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 14 Mei 2018 
 

	Sebuah pohon yang memiliki akar dalam ke tanah tidak bisa dihancurkan ketika dahan atau daunnya di 
potong. Sama halnya, ketika sifat jahat seperti kebencian dan iri hati memiliki akar yang mendalam maka 
sifat itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan memotong beberapa dahannya saja. Dengan menekan 
pikiran buruk hanya sebentar-sebentar saja, pikiran buruk itu tidak akan dapat dibasmi. Pikiran harus 
sepenuhnya dikosongkan dari semua pikiran buruk untuk mencapai kedamaian yang sejati. Setiap 
gagasan buruk harus dicabut pada saat muncul dari dalam pikiran. Perang melawan pikiran buruk adalah 
seperti perang melawan segerombolan musuh yang berusaha masuk ke balik benteng pertahanan melalui 
terowongan bawah tanah. Saat satu anggota musuh muncul dari terowongan, maka musuh itu harus 
dibasmi. Setiap bagian dari organ indria – mata, lidah atau telinga – ketika dipengaruhi oleh pikiran 
buruk maka akan disesatkan dan bertingkah secara tidak semestinya. Ketika organ indria dipengaruhi 
dengan pikiran dan dorongan yang baik, organ indria ini akan bertindak yang akan menghasilkan 
suka cita dan kepuasan hati. 

( Divine Discourse, Jul 31, 1986) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 15 Mei 2018 
 

	“Kebijaksanaan Spiritual (jnana) adalah obat mujarab bagi semua penyakit, masalah, dan cobaan.” Ini 
adalah bagaimana Weda menjabarkannya. Siapa diantara manusia yang sangat perlu mendapatkan 
perawatan kesehatan? Mereka yang benar-benar sakit, bukan? Begitu juga, mereka yang meraba-raba 
dalam kegelapan adalah diberikan hak pertama untuk ajaran dan pelatihan yang menuntun pada 
penerimaan kebijaksanaan spiritual. Ada banyak jalan untuk mencapai kebijaksanaan ini, dan jalan 
utama diantara semuanya itu adalah jalan bhakti. Sebagaimana minyaknya maka begitulah nyala api, 
begitu juga dengan nyala api kebijaksanaan spiritual. Pohon surgawi suka cita kebijaksanaan tumbuh 
dengan subur dalam air yang menyegarkan dari bhakti. Pahami hal ini dengan baik. Ini adalah alasan 
bahwa Sri Krishna, yang merupakan perwujudan dari kasih ilahi dan dipenuhi dengan sifat welas 
asih, menyatakan dalam Gita, “Aku dapat diketahui hanya melalui sarana bhakti - Bhakthya-mam 
abhijanathi”. Mengapa pernyataan ini dibuat? Karena tidak ada rintangan di jalan bhakti. Muda 
dan tua, tinggi dan rendah, laki-laki dan perempuan – semuanya berhak menapaki jalan ini.  

( Jnana Vahini, Ch 18) - BABA -  
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 16 Mei 2018 
 

	Pikiran mencari jalan untuk mendapatkan sesuatu dengan usaha yang besar dengan harapan bahwa 
kepunyaannya akan memberikan kesenangan. Namun kesenangan yang di dapat darinya tidak 
bertahan lama. Dan duka cita yang disebabkan oleh kehilangannya adalah mendalam. Ada masalah 
saat proses mendapatkannya. Kepunyaan hanya memberikan kesenangan sementara. Kehilangan 
akan obyek meninggalkan jejak penderitaan. Sangat sering rasa sakit yang muncul dari kehilangan 
lebih besar dari kesenangan yang di dapat. Adalah sebuah kesia-siaan dengan menghabiskan hidup 
seseorang dalam mencari kesenangan yang sementara itu. Menyadari bahwa pencarian seperti itu 
adalah tidak ada manfaatnya maka orang suci menjalankan pengendalian diri sebagai sarana untuk 
mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Mereka mengembangkan teknik dalam mengarahkan 
indria dan pikiran ke dalam diri untuk mencari sumber kebahagiaan yang abadi. Mengendalikan 
pikiran adalah sarana untuk moksha (pembebasan). Kesucian pikiran adalah syarat yang utama. 
 

(Divine Discourse, Jul 31, 1986)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 17 Mei 2018 
	

	Tanpa adanya keyakinan yang murni dan mendalam pada Tuhan, merupakan kesia-siaan menguasai 
700 sloka dalam Gita; hal ini hanya menjadi beban dari ingatan. Membaca kembali Weda, mengulang-
ulang pembacaan naskah suci, membaca atau mendengarkan kisah orang suci dengan ketertarikan 
yang dangkal merupakan sebuah senam batin saja dan hanya memiliki sedikit nilai spiritual! Hanya 
ketika engkau menceritakan, mempelajari atau mendengarkan semuanya itu dengan keyakinan serta 
kesungguhan yang mendalam maka semuanya itu memberikan pengaruh pada pikiran perbuatanmu. 
Semuanya itu akan berhenti menjadi hanya cerita belaka namun akan menjadi sumber inspirasi 
serta pelipur lara untuk merubah hidupmu sendiri. Ambil pelajaran yang benar dari naskah suci. 
Kembangkan kemandirian untuk menghadapi masalah hidup dengan kompetensi dan 
ketabahan. Jalankan kewajibanmu setiap hari dengan bhakti. 
  

( Divine Discourse, July 31, 1986) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 18 Mei 2018 
 

	Sama halnya saat makan engkau menolak makanan yang buruk, engkau harus menolak pikiran yang 
buruk dan hanya menerima gagasan yang baik dan sehat ke dalam pikiran. Jangan memiliki hasrat 
buruk kepada mereka yang telah menyakitimu. Dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, 
bagaimana engkau menjadi lebih baik daripada orang lain? Hanya ketika engkau melakukan yang 
baik bahkan kepada orang yang menyebabkan penderitaan bagimu maka itu memperlihatkan 
sifatmu yang lebih baik. Wajahmu adalah petunjuk dari pikiranmu. Ketika engkau memiliki hasrat 
tidak baik kepada orang lain, kebencianmu dipancarkan lewat wajah dan tingkah lakumu. Ketika 
engkau memiliki pikiran yang baik dan welas asih, hatimu diliputi dengan suka cita dan engkau 
mengalami kenaikan rasa bahagia. Jika engkau mengisi hatimu dengan kebencian, iri hati dan 
kesombongan, hidupmu akan menjadi sebuah gurun yang suram. Sebaliknya, jika engkau 
mengisi hatimu dengan kasih, maka seluruh hidupmu menjadi sebuah kisah kasih sayang. 
 

(Divine Discourse, Jul 31, 1986) - BABA -  
 
	

 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 19 Mei 2018 
 
Bagi Tuhan, drama dari tiga kegiatan waktu yaitu – masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan 
datang adalah jelas sejelas kristal. Dalam satu kelip mata, Tuhan memahami semua ketiganya, karena 
Tuhan ada dimana-mana dan adalah rencana-Nya yang dijalankan, dan drama dari Tuhan yang 
sedang dimainkan di atas panggung ciptaan. Namun, pemain dan penonton telah tenggelam dalam 
kebingungan, tidak mampu untuk mengira perkembangan dan maknanya! Karena, bagaimana satu 
adegan atau babak mengungkapkan maknanya? Keseluruhan cerita dalam drama harus disaksikan 
seutuhnya untuk bisa mengungkapkan kisahnya. Ketika misteri menjadi jelas dan drama dilihat hanya 
sebagai sebuah drama saja, kepastian dapat muncul bahwa dirimu ada dalam Tuhan dan Tuhan ada 
dalam dirimu. Maka dari itu, para pencari kebijaksanaan akan selalu sadar akan hal ini. Tuhan 
bersemayam di dalam setiap hati dalam wujud halus dan nyata. Keilahian ada dalam semut dan 
juga pada gajah, dalam atom dan juga atmosfer! 

 
(Jnana Vahini, Chap 19) - BABA -  
 

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

Tuhan adalah tidak berbeda dengan keyakinan. Keyakinan dan Tuhan adalah satu dan sama.  Kasih 
adalah Tuhan, bhakti adalah Tuhan – keduanya bukanlah entitas yang berbeda. Apa arti dari bhakti? 
Bhakti adalah yang memungkinkan prinsip ilahi yang tidak terlihat untuk mewujudkan nilainya dalam 
pandangan batin bhakta. Kemudian, untuk bhakta yang murni tidak ada yang lain selain Tuhan. Untuk 
mencapai tahapan itu maka engkau harus menjalankan kewajibanmu dalam tetap mengingat Tuhan 
dalam pikiran secara terus menerus. Untuk menyeberangi lautan keberadaan duniawi yang luas dan 
dalam, engkau membutuhkan  perahu kecil yaitu nama Tuhan. Pada awal perjalanan spiritual, nama 
Tuhan adalah dasar untuk kemajuan, namun hal ini harus dikembangkan secara teratur ke dalam 
pelayanan penuh kasih kepada Tuhan sepanjang waktu. Apapun jenis pelayanan yang engkau 
lakukan, jangan merasa bahwa engkau sedang melayani yang lainnya, namun engkau sedang 
melayani Tuhan itu sendiri. Bahkan saat memberikan makanan kepada keluargamu atau pada 
mereka yang membutuhkan, anggap bahwa Tuhan telah datang dalam wujud itu dan engkau 
sedang mempersembahkannya kepada Tuhan sendiri. 
  
(Divine Discourse, March 30 1987) - 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)	


