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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, 21 Mei 2018 
 

Diantara kualitas penyusun karakter yang sempurna, kasih, kesabaran, ketabahan, kemantapan, dan 
kedermawanan adalah yang tertinggi dan harus dihormati. Ratusan tindakan kecil yang engkau lakukan 
setiap hari mengeras menjadi kebiasaan; kebiasaan-kebiasaan ini membentuk pandanganmu terhadap 
kehidupan. Semua yang engkau tenun dalam imajinasimu, akan meninggalkan sebuah kesan yang tidak 
terhapuskan dalam pikiranmu dan membentuk sebuah gambaran dari ‘duniamu’ dan kemudian engkau 
akan terikat padanya. Namun apapun jenis karaktermu hari ini, hal ini pastinya dapat dimodifikasi dengan 
merubah pola pikiranmu. Tidak ada kejahatan yang tidak bisa diperbaiki. Bukanlah perampok yang 
bernama Angulimala berubah menjadi seorang yang baik oleh Buddha? Bukankah pencuri yang 
bernama Rathnakara menjadi Resi Valmiki? Engkau memiliki jangkauanmu, kapasitas untuk 
menantang kecenderungan jahatmu sendiri  dan merubahnya. Dengan pelayanan yang tanpa 
mementingkan diri sendiri, tanpa keterikatan, bhakti dan doa, kebiasaan-kebiasan lama dapat 
dibuang dan kebiasaan baru yang membawamu sepanjang jalan Tuhan dapat ditanamkan. 

(Prema Vahini, Ch 2) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 22 Mei 2018 
 

	Kasih yang murni adalah tidak ternilai dengan tidak ada jejak mementingkan diri sendiri! Kasih ini 
suci, tidak ternoda, dan tidak berubah. Ini bersifat spontan, selalu bertumbuh dan tidak pernah 
berkurang. Kasih Tuhan adalah seperti sifat itu: spontan, bebas dari mementingkan diri sendiri, kokoh, 
dan selalu penuh. Kasih manusia biasa, didorong oleh kepentingan diri sendiri, besar kemungkinan 
untuk berubah terkait waktu dan keadaan! Kasih murni menggunakan mantel kebenaran dan tidak 
akan menyerah pada kekuatan iri hati atau kebencian bagaimanapun kuatnya kekuatan itu. Kasih 
menang dari semua negatifitas. Dalam pencarian kehidupan yang baik dan saleh, engkau mungkin 
menemukan banyak kesulitan dan gangguan. Keraguan dan pertanyaan juga bisa muncul. Hanya 
ketika engkau menghadapi kesulitan dengan jujur dan menanggung masalah dengan kesabaran 
dan ketabahan, engkau akan mengerti kasih Tuhan. Jangan pernah mengizinkan dirimu untuk 
diliputi oleh kesulitan dan penderitaan, keraguan dan kekecewaan. Miliki keyakinan, kepercayaan 
dalam dirimu dan berusaha untuk mendapatkan kasih Tuhan. Kekuatan perubahan dari kasih 
yang murni adalah tidak terbatas!  

( Divine Discourse, Dec 25, 1984) - BABA -  
 



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

Ketika mata melihat seseorang yang dianggap sebagai seorang musuh, maka akan ada niat jahat 
muncul dalam pikiran. Sebaliknya, ketika seseorang melihat sahabat terkasih maka reaksi yang 
muncul adalah cinta kasih. Dalam hal apa yang kita lihat, apa yang kita dengar juga dapat 
memberikan pengaruh yang baik atau buruk. Kekuatan dari kata-kata dalam mempengaruhi pikiran 
adalah lebih kuat. Pernyataan dalam Weda yang agung seperti Aham Brahmasmi (aku adalah Tuhan), 
Tat-Twam-Asi (aku adalah Engkau) dan Ayam Atma Brahma (Diri sejati ini adalah Tuhan) memberikan 
inspirasi untuk mencapai tujuan yang tertinggi. Namun, pernyataan dalam Weda ini seharusnya tidak 
ditafsirkan atau digunakan dalam cara apapun untuk mengembangkan ego seseorang. Setiap 
ungkapan dipenuhi dengan kekuatannya sendiri. Ketika perkataan bersifat kasar dan tidak sopan, 
maka akan membangkitkan kehebohan, kemarahan atau depresi. Namun ketika perkataan yang 
digunakan adalah suci maka akan membangkitkan kekuatan yang menyucikan dan 
membangkitkan. Suka cita atau penderitaan dialami oleh pikiran adalah hasil dari kesan yang 
disampaikan oleh indria. 
 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 24 Mei 2018 
	

Persembahkan semua pikiran dan aspirasimu pada Tuhan dan serahkan dirimu sendiri pada kehendak 
Tuhan. Berserah mungkin kelihatan sulit namun tidak seperti itu. Hal ini seperti halnya engkau 
menyimpan uang di Bank. Engkau dapat menarik uang itu dari bank kapanpun engkau 
membutuhkannya. Sama halnya, ketika engkau mempercayakan semua urusanmu kepada Bhagawan, 
engkau dapat mengambil dari-Nya apapun yang engkau butuhkan. Apa yang menghalangi dalam 
jalan berserah diri? Ini adalah egomu, kepemilikanmu dan kurang cukupnya kepercayaan pada Tuhan! 
Orang-orang dengan putus asa melekat pada kepemilikan mereka dengan berkata: "Uangku, 
rumahku, dsb.” Terkadang atau yang lain kekayaanmu akan pergi. Namun, sekali engkau benar-benar 
berserah diri kepada Tuhan, engkau mendapatkan rahmat Tuhan. Rahmat, sekali engkau 
mendapatkannya, akan melindungimu dan memuaskan semua kebutuhanmu. Tuhan tidak 
memerlukan kekayaanmu. Tuhan adalah selalu sebagai Chitta Chora (pencuri hati), dan bukan 
vitha chora (pencuri kekayaan). Adalah dirimu yang harus berubah dari vitha choras ke chitta 
choras. 
  

(Divine Discourse, Jul 17, 1988) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 25 Mei 2018 
 

	Engkau mungkin ada di hutan, namun pikiranmu mungkin berkeliaran di pasar. Sama halnya, engkau 
mungkin ada di pasar, namun dengan latihan spiritual (sadhana) engkau dapat mendapatkan 
ketenangan dan kedamaian di dalam hatimu walaupun berada di tengah-tengah jalan yang paling 
sibuk. Pikiranmu dapat membangun sebuah perlindungan yang tenang atau mengikatmu dalam 
simpul yang rumit. Pikiran mengikat; pikiran juga melonggarkan ikatan. Engkau dapat berlayar 
dengan aman di atas lautan kehidupan duniawi (samsaar), jika engkau memiliki perahu yang tidak 
bocor; namun kebocoran berupa nafsu, amarah, ketamakan, khayalan, kesombongan, dan iri hati 
(kama krodha, lobha, moha, mada dan matsarya), maka air dari kehidupan duniawi akan memasuki 
perahu dan membuatnya tenggelam, menenggelamkanmu melampaui semua bentuk 
penyelamatan. Hentikan semua kebocoran! Kemudian engkau tidak perlu takut untuk 
menyeberangi lautan samsara, engkau bisa mendapatkan manfaat dari semua kesempatan yang 
diberikan untuk melatih indria, dengan memperluas kasih sayangmu, memperdalam 
pengalaman, dan memperkuat tanpa keterikatanmu. 
 

(Divine Discourse, Mar 28, 1967) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 26 Mei 2018 
 
	Biarkan keabsahan budaya Bharatiya diuji melalui kehidupan nyata, dan penemuan sendiri akan 
nilainya; dan menyampaikan kepada yang lainnya oleh mereka yang telah mengalami kedamaian dan 
suka cita yang didapat darinya. Aku tidak ingin memuji obat yang belum pernah menyembuhkan 
orang sebelumnya. Hari ini, di setiap daerah dimana kebudayaan ini bertumbuh dan berkembang, 
kejahatan dan korupsi telah menghancurkan kebahagiaan dan kepuasan hati. Banyak orang yang 
mengutuk hal ini, namun mereka adalah orang-orang yang melakukan kesalahan yang mereka sesali. 
Dalam sejarah India, engkau harus memperhatikan bahwa semua gerakan dan kerajaan digerakkan 
oleh pemahaman spiritual dan bukan oleh tekanan politik atau spiritual. Engkau harus membuat 
politik menyokong keperluan dalam memajukan dan menyempurnakan asas dari kebudayaan 
Bharatiya. 

 
(Divine Discourse, Apr 21, 1967) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 27 Mei 2018 
 

 Latihlah pikiranmu untuk memikirkan perlengkapan batin daripada daya tarik di luar. Pergunakan 
pikiranmu untuk membersihkan perasaanmu, dorongan, sikap, kecenderungan dan tingkat 
kesadaran. Jangan biarkan mengumpulkan kotoran dari dunia luar dan menyimpannya di dalam. Jika 
hal ini terikat pada pekerjaan, maka konsekuensi dari pekerjaan akan terikat padanya. Pekerjaan yang 
tidak terikat adalah yang paling suci; hal ini tidak membebani pikiran dengan kegembiraan atau 
kekecewaan. 'aku yang melakukannya', 'Ini adalah milikku': ini adalah dua taring yang membuat 
seseorang teracuni. Cabut taring itu, maka ular dapat ditangani dan bermain bersamanya seperti 
hewan peliharaan! Setiap samithi dan masyarakat harus waspada melihat ego dan perasaan 
kepemilikan pribadi, kesombongan atau keberhasilan, jangan menyerangnya. Itu adalah tujuan 
yang harus selalu diperhatikan. 
  
(Divine Discourse, Apr 21, 1967) - BABA - 

 

 

 
 

 

	
	

Pertama-tama layanilah orang tuamu, lalu 
keluargamu, kemudian komunitas, selanjutnya 
negaramu – pahala yang sesuai untuk semua 

tindakanmu akan diberikan oleh Tuhan 
	

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)	


