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“Tutur kata yang lembut, adalah ungkapan 
kasih yang tulus”

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Senin, 8 September  2014

Tuhan berada tidak hanya di dalam hati bhakta-Nya, tetapi juga dalam hati mereka yang berpikiran 
buruk. Suatu ketika Prahlada kecil mendekati ibunya, Lilavati, dan mengatakan kepadanya, “Ibu, hanya 
ada satu perbedaan antara saya, yang adalah pemuja Hari dan ayah, yang membenci Hari. Dengan 
merenungkan manisnya nektar Tuhan, mengulangi Namanya, dan terus-menerus mengingat-Nya, saya 
tenggelam dalam kebahagiaan cinta-kasih Tuhan, seperti orang mabuk. Ayahku, dalam kebenciannya 
dengan Narayana, telah merubah hatinya menjadi batu dan menginstal Beliau di dalamnya.” Tuhan, yang 
bersemayam di hati Prahlada, yang mencintai Narayana, dan Tuhan yang berada di hati Hiranyakasipu, 
yang membenci Narayana, adalah satu dan sama. Kita harus hidup dalam keyakinan untuk mengalami 
kebahagiaan. Menyadari bahwa Tuhan ada dimana-mana, para bhakta membuat hidup mereka mulia 
dengan menyanyikan kemuliaan Tuhan dan senantiasa mengingat nama-Nya.  

(Divine Discourse 15 Sep 1986)   - BABA - 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Selasa, 9 September  2014

Gayatri mantra menyebutkan: Bhur Bhuvaha Suvah - Bhuloka, Bhuvarloka, dan Suvarloka (dunia manusia, 
dunia bawah, dan sorga). Adalah salah untuk memahami tiga bagian ini dengan salah satu berada di atas 
yang lainnya. Bahkan tiga loka (dunia) saling terkait satu sama lain dan satu ada dalam yang lainnya. Arti 
sebenarnya dari jenis konfigurasi geometris dari tiga loka adalah bahwa panca indera, panca bhuta, dan 
panca kosha (panca indera, lima elemen, dan lima lapisan) yang merupakan badan adalah Bhuloka; aspek 
prana shakti atau manas thathvam (prinsip pikiran) adalah Bhuvarloka; dan keadaan mikroskopis Anandam 
(Malcolm) merupakan Suvarloka. Jadi dapat dikatakan bahwa tiga dunia tidak lain adalah thathwa deha, 
manas thathwa, dan ananda thathwa (sifat penting dari badan, pikiran, dan kebahagiaan) dan totalitas 
ketiganya merupakan thathwa Trivikrama (sifat Wisnu memperluas ke tiga dunia ). 

(Divine Discourse, Sep 4, 1979)

Soft speech is the expression of 
genuine love



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Rabu, 10  September  2014

Apakah mungkin bagi siapa pun di dunia ini bebas dari keinginan dan harapan? Tidak! Beberapa hal 
(materi dan kenikmatan duniawi) mungkin menarik bagi beberapa orang dan beberapa tujuan besar (non-
fisik dan transendental) mungkin menarik bagi yang lainnya. Hampir semua keinginan jatuh pada salah 
satu kategori di atas. Lalu bagaimana mungkin untuk menyingkirkan kedua jenis keinginan tersebut? 
Hal ini dimungkinkan! Dalam Gita, Tuhan telah menyatakan bahwa Beliau hadir dalam semua tindakan 
yang benar. Oleh karena itu orang-orang yang melakukan tindakan yang benar dapat mengembangkan 
anapeksha (tanpa keinginan). Ini berarti bahwa ketika seseorang  melakukan semua tindakan sebagai 
persembahan kepada Tuhan, tindakan mereka menjadi tanpa keinginan. Tuhan adalah Beliau yang dari 
dalam, membuat seseorang bertindak, berbicara, mendengarkan, melihat, dll. Jika seseorang melakukan 
semua tindakan dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah Sang Pelaku yang bersemayam di dalam diri, 
maka tindakannya menjadi tanpa keinginan. Oleh karena itu, untuk memulainya, setiap Sadhaka harus 
menganggap tindakannya sebagai persembahan kepada Tuhan.  

(Divine Discourse, August 30, 1993)  - BABA - 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Kamis,  11  September  2014

Setiap objek di dunia, apakah itu seekor burung atau seekor domba atau apa pun, memiliki nilai tersendiri. 
Manusia sendiri telah kehilangan nilai karena keterlibatannya dalam kegiatan duniawi. Orang-orang 
tidak memiliki rasa terima kasih kepada lima unsur yang memberi manfaat pada mereka secara gratis tak 
terhitung seperti cahaya, panas, udara dan air. Engkau harus membayar harga untuk beberapa fasilitas 
kecil seperti listrik dan air yang mengalir. Tetapi apa harga yang engkau bayar untuk cahaya matahari yang 
menerangi dunia? Cahaya ini adalah hadiah dari Tuhan. Berapa harga yang engkau bayar untuk angin 
yang lembut atau hujan yang turun lebat? Tuhan memberikan manfaat berharga kepadamu. Apa rasa 
syukur yang orang tunjukkan kepada Tuhan untuk semua ini? Satu-satunya cara untuk menunjukkan rasa 
terima kasih kepada lima unsur adalah Smarana (menyebut nama Tuhan secara terus-menerus). 

(Divine Discourse, Sep 14, 1997)  - BABA -  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) -  Jumat, 12  September  2014

Para aspiran (spiritual) harus memiliki kemurnian internal, karena semua tindakan muncul dari impuls/
dorongan internal dan bukan berasal dari kekuatan eksternal. Tindakanmu merupakan refleksi dari 
batinmu. Ketika perasaan murni muncul dari dalam dirimu, tindakanmu secara alami akan murni. Untuk 
membersihkan/memurnikan impuls/dorongan internal, engkau harus murni dalam pikiran, ucapan, 
dan juga badan jasmani. Dari ketiganya, kemurnian dalam berbicara adalah yang paling penting. Gita 
mengungkapkan, “Setiap kata yang engkau ucapkan harus bebas dari perasaan yang menyebabkan 
kegembiraan yang meluap-luap atau agitasi (Anudhvegakaram Vakyam Satyam Priyahitam cha yat)”. 
Kata-kata yang engkau ucapkan harus benar dan menyenangkan. Empat faktor yang menyebabkan 
ketidakmurnian ucapan adalah sebagai berikut: berdusta, berbicara berlebihan, meneruskan kabar angin 
(berita yang belum tentu kebenarannya) pada orang lain, dan mengkritik orang lain. Pastikan lidahmu 
tidak melakukan pelanggaran tersebut. Hanya ketika engkau menyingkirkan empat kecenderungan buruk 
tersebut dari dalam dirimu, maka ucapanmu akan menjadi murni dan tidak tercemar.  

(Divine Discourse, Sep 14, 1997)  - BABA -  

SailenteraSai eraSai era



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 13  September  2014

Ungkapkanlah rasa terima kasihmu kepada Tuhan dengan mengucapkan Nama-Nya. Chantingkanlah 
Nama Tuhan dari kedalaman hatimu; bukan sebagai pertunjukan musik belaka. Raja iblis, Rahwana, terus-
menerus mengulangi mantra Shiva, Namah Shivaaya tanpa meninggalkan apapun sifat-sifat buruk yang 
ada pada dirinya. Prahlada kecil, mengulangi mantra, Om Namo Narayana dengan segenap hati dan 
jiwanya. Hal ini berguna untuk menyelamatkannya dari semua cobaan yang mengerikan dari ayahnya 
yang jahat, Hiranyakasipu. Ayahnya melemparkannya dari jurang, ia diinjak oleh beberapa gajah, digigit 
oleh reptil berbisa, dan  di dorong ke laut, namun Prahlada muncul tanpa cedera dari semua cobaan 
ini. Setiap alat penyiksaan berubah menjadi berkah bagi Prahlada! Oleh karena itu ucapkanlah Nama 
Tuhan dari lubuk hatimu, dengan satu-satunya tujuan hanya untuk menyenangkan-Nya. Dalam proses 
ini, engkau harus menjadi satu dengan Tuhan. Janganlah bernyanyi, berdoa atau menyebut Nama Tuhan 
untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau untuk pertunjukan semata. 

(Divine Discourse, Sep 14, 1997)  - BABA -  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 14  September  2014

‘Shuchih’ berarti kemurnian - tidak hanya mengacu pada kebersihan eksternal badan fisik. Pikiranmu akan 
tercemar oleh pikiran yang salah dan perasaan yang buruk. Jika engkau membiarkan pikiranmu terus 
menerus diisi dengan pikiran yang buruk, maka engkau akan menuai konsekuensi yang buruk. Oleh karena 
itu, janganlah memberikan ruang untuk pikiran dan perasaan yang salah, dan usirlah semua negativitas. 
Badanmu harus bebas dari noda kekerasan (Himsa). Orang-orang melakukan banyak tindak kekerasan 
dan banyak perbuatan dosa dengan tangan mereka; ini tidak benar. Badan telah diberikan terutama 
untuk mempraktikkan kebenaran (Dharma). Hadiah suci seperti ini harus digunakan untuk memberikan 
pelayanan kepada orang lain. Tidak ada yang bisa menahan diri dari melakukan berbagai jenis tindakan, 
bahkan untuk satu menit. Dalam suatu situasi, seseorang melakukan suatu tindakan yang tidak murni, 
oleh karena itu engkau harus mencapai kesucian ini dengan tekad kuat. 

(Divine Discourse, Aug 30, 1993)  - BABA - 

SailenteraSai eraSai eraTerangi jiwa kita dengan lentera Sai (SAI + LENTERA). Hadirkan struktur bhatin yang universal, tenang, 
damai dan bijaksana (SAILENT + ERA). Hiasi era Sai dengan cinta kasih (SAI + ERA).

See
Aalways
Inside

Being     = Sath      = Kebenaran
Awarenes = Chith      = Kesadaran
Bliss     = Anandam  = Kebahagiaan
Atma         = Realisasi    
      

Selalu melihat kedalam 
dengan pengembangan 
kualitas diri

Menuju kesadaran akan
kebenaran yang
membawa kita
pada kebahagiaan abadi 
yang membebaskan


