
	  

	  
 

Soft sweet speech is the expression of 
genuine love 

 

“Perkataan yang lembut adalah ungkapan dari  
kasih yang murni” 

 
 

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 15 Pebruari 2016 
	  
Tidak ada penebusan dosa (tapa) yang lebih tinggi daripada ketabahan, tidak ada kebahagiaan yang 
lebih hebat daripada kepuasan hati, tidak ada perbuatan baik (punya) yang lebih suci daripada 
kemurahan hati, tidak ada senjata yang lebih efektif daripada kesabaran. Anggaplah badanmu sebagai 
ladang dan perbuatan yang baik sebagai benihnya dan mengolah nama Tuhan, dengan bantuan dari 
hati sebagai petani, untuk bisa mendapatkan panen Tuhan itu sendiri. Seperti es krim di dalam susu 
dan api di dalam bahan bakar, Tuhan juga ada di dalam segala sesuatu. Milikilah keyakinan yang 
penuh terkait dengan hal ini. Sebagaimana susunya maka begitulah krimnya; sebagaimana bahan 
bakarnya, maka begitulah apinya; begitu juga, sebagaimana disiplin spiritualnya, maka begitulah 
pengalaman langsung tentang Tuhan (sakshatkara)! Bahkan jika engkau tidak mencapai kebebasan 
(mukthi) sebagai akibat dari mengambil nama Tuhan, satu dari empat gerbang akan terbuka bagimu: 
pergaulan yang berbudi luhur, kebenaran, kepuasan hati, dan pengendalian indera. Siapapun yang 
memasuki salah satu dari gerbang ini pastinya akan mencapai Tuhan tanpa gagal.  
 
( Prema Vahini, Ch 60) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 16 Pebruari 2016 
	  
Tidak ada seorangpun yang dapat melepaskan diri dari reaksi, pantulan dan gema dari tindakan 
mereka. Setiap orang akan mendapatkan pengalaman dari buah tindakan mereka sendiri. Mereka 
yang melibatkan diri dalam perbuatan yang jahat menjadi jauh dengan Tuhan. Mereka yang 
mendapatkan reputasi buruk melalui perbuatan jahat mereka tidak akan memiliki tempat yang dekat 
dengan Tuhan. Maka dari itu periksalah dirimu sendiri ketika engkau menertawakan atau mencemooh 
yang lainnya. Tidak hanya ini saja, perkataan dan juga pandanganmu juga harus diperiksa. Beberapa 
orang menyanyikan lagu yang tidak pantas dan mengusik wanita yang sedang melintas di jalan. 
Apakah Tuhan memberikanmu lidah untuk menyanyikan lagu-lagu yang tidak sopan seperti itu? 
Betapa sucinya lidah dan betapa buruknya engkau menggunakannya? Dengan berbuat sesuatu yang 
tidak pantas maka engkau menghancurkan reputasimu dan menempatkan dirimu sebagai bahan 
ejekan bagi yang lainnya. Maka dari itu, berlatihlah untuk mengendalikan perkataanmu, pandangan, 
dan ketawamu. Jika engkau ingin mendapatkan nama yang baik di masyarakat dan dihormati oleh 
masyarakat, maka bertingkah laku-lah dengan layak dan sesuai.  
 
( Divine Discourse, 9 July 1996) - BABA -  
 

Edisi : 83 (15 – 21 Pebruari 2016) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 17 Pebruari 2016 
 
Dengan usaha yang rajin maka keberhasilan dapat diraih. Bahkan seekor semut dapat menempuh 
perjalanan bermil-mil dengan bergerak terus menerus. Bagaimanapun juga bahkan Garuda (rajawali 
surgawi) tidak dapat terbang setinggi setengah meter jika Garuda tidak ada keinginan untuk terbang. 
Sama halnya tanpa adanya pikiran dan perbuatan yang baik dan berlandaskan pada keduanya ini 
maka seseorang tidak akan bisa mengerjakan apapun dengan baik. Seorang anak bernama Dhruva 
mencapai apa yang diinginkannya walaupun banyak rintangan yang dihadapinya, karena keteguhan 
hati yang kuat dan kekuatan spiritualnya. Dengan pikirannya yang mulia, ia mencapai status bintang 
di angkasa. Sama halnya siapapun juga, tanpa tergantung dengan usia atau kemampuan, dengan 
keyakinan dan keteguhan hati, dapat mengerjakan apa yang mereka inginkan. Dalam setiap bidang 
pelaksanaan spiritual yang kokoh (sadhana) adalah bersifat mendasar. Sebagai tambahan, engkau 
harus mengendalikan kemarahanmu. Resi Durvasa, meskipun dengan kekuatan olah batinnya, ia tidak 
memiliki kedamaian karena ia tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Bersama dengan kedamaian, 
kualitas dari ketabahan adalah mendasar. Memaafkan adalah kebenaran, ini adalah Dharma, ini adalah 
intisari dari Weda, ini adalah tanpa kekerasan dan merupakan penebusan dosa atau Yajna yang 
terbaik. ().  
 
(Divine Discourse, July 5, 1996)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 18 Pebruari 2016 
	  
Siapapun orang itu, apapun keadaannya, jika seseorang tidak memberikan ruang bagi sifat berkecil 
hati, jika seseorang tidak memiliki rasa takut sama sekali, dan jika seseorang ingat Tuhan dengan 
keyakinan yang tidak tergoyahkan dan tanpa ada maksud yang tersembunyi, semua penderitaan dan 
kesedihan akan menjauhimu. Tuhan tidak akan pernah menanyakan kapanpun juga dari kasta mana 
engkau berasal atau ajaran atau tradisi mana yang engkau ikuti. Bhakti tidak terkait dalam 
menggunakan pakaian pertapa, mengatur perayaan, melaksanakan pengorbanan suci, menggundul 
kepala, membawa kendi tempat air, membiarkan rambut tumbuh panjang dan kusut, dsb. Malahan, 
ciri dari bhakta yang sejati adalah: pikiran yang suci (anthah-karana), tidak ada putusnya merenungkan 
Tuhan apapun yang mungkin yang sedang ia lakukan, perasaan bahwa segala sesuatu adalah ciptaan 
Tuhan dan maka dari itu ia tidak melekat pada objek-objek indera; merangkul semuanya dengan kasih 
yang sama; dan selalu benar dalam pembicaraanya.  
  
( Prema Vahini, Ch 61) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 19 Pebruari 2016 
 
 Sebelum dipersembahkan kepada Tuhan maka ini hanya makanan saja. Sekali makanan ini 
dipersembahkan maka makanan ini akan bebas dari segala ketidakmurnian dan berubah menjadi 
prasadam. Dengan mengonsumsi makanan yang suci seperti itu, maka seseorang tidak akan 
mendapatkan kekotoran batin apapun juga. Kita mempersembahkan makanan kepada Tuhan diatas 
daun pisang yang bersih. Tubuh manusia adalah selembar daun pisang, hatimu adalah wadah yang 
suci dan jenis makanan yang suci adalah kebajikan dan tingkah laku yang baik. Hari ini, kepada siapa 
engkau mempersembahkan makanan? Makanan sucimu engkau berikan kepada iblis yang memiliki 
perasaan jahat seperti amarah, kebencian dan iri hati. Sedangkan sisanya baru diberikan kepada 
Tuhan. Itulah sebabnya mengapa engkau menjadi korban dari kegelisahan, kesulitan, duka cita dan 
kesengsaraan. Lepaskanlah semua sifat jahatmu dan persembahkan kebajikan kepada Tuhan dengan 
doa: ‘Oh Tuhan, Engkau adalah yang bersemayam di dalam hati dan Engkau adalah perwujudan dari 
kasih, kebaikan dan welas asih.  
 

( Divine Discourse 16-Jul-1996) - BABA -  
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 20 Pebruari 2016 
 
Manusia mencari kesenangan duniawi. Jika engkau menganalisa dengan baik maka ini adalah 
penyakitnya dan penderitaan yang kita alami adalah obat dari penyakit ini. Di tengah-tengah 
kesenangan duniawi ini, seseorang jarang mempunyai keinginan untuk mencapai Tuhan. Di samping 
itu adalah perlu untuk menganalisa dan membedakan setiap perbuatan dari seseorang. Analisa ini 
yang nantinya akan memberikan kebangkitan pada semangat penyangkalan diri. Tanpa adanya usaha 
ini, penyangkalan diri adalah sulit untuk bisa didapatkan. Sifat pelit atau kikir adalah seperti tingkah 
laku seekor anjing; dan ini harus dirubah. Kemarahan adalah musuh nomer satu bagi penekun 
spiritual; sifat ini seperti air ludah dan harus diperlakukan demikian. Dan kebohongan adalah bahkan 
lebih menjijikkan — dengan kebohongan maka kekuatan yang paling penting dari semuanya akan 
dihancurkannya. Sifat ini harus diperlakukan sebagai binatang pemakan bangkai. Pencurian 
menghancurkan hidup; ini membuat kehidupan manusia yang sangat berharga menjadi lebih murah 
daripada sebuah kue pasta; ini seperti bangkai yang berbau busuk. Makan yang cukup, tidur yang 
cukup, cinta kasih (prema), dan ketabahan akan membantu kesehatan badan dan pikrian.  
 
(Prema Vahini, Ch 61) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 21 Pebruari 2016 
	  

Masa muda adalah seperti buah yang lezat. Engkau harus mempersembahkan rasa manis dan buah 
yang lezat ini kepada Tuhan. Adalah tidak mungkin untuk mulai memuja Tuhan setelah pensiun di usia 
tua, ketika tubuhmu sudah menjadi lemah, organ indera kehilangan kekuatannya, dan pikiran menjadi 
lemah. Mulailah lebih awal, berjalanlah dengan perlahan, dan sampailah dengan selamat. Mulailah 
berdoa kepada Tuhan sejak masa anak-anak. Jika engkau tidak melakukan perbuatan yang suci ketika 
kekuatan fisik dan mentalmu masih kuat, lantas kapan engkau akan menggunakan fisik dan 
mentalmu? Apa yang dapat engkau lakukan ketika indera telah kehilangan kekuatan mereka? Oleh 
karena itu, lakukan persembahan bunga-bunga yang harum dari pikiran dan hatimu kepada Tuhan 
dengan keyakinan yang penuh dari usia muda. Ini adalah naivedyam (persembahan makanan) yang 
sejati. Banyak orang saat sekarang tidak melakukan persembahan seperti ini. Ketika indera mereka 
menjadi lemah karena terlibat dalam berbagai bentuk kesenangan sensual, mereka berpikir untuk 
mempersembahkannya kepada Tuhan, hal ini sama dengan mempersembahkan makanan sisa.  
 
(Divine Discourse, 16 Jul 1996) - BABA - 
	  

	  

	  
	  

Keinginan menghancurkan bhakti,  
amarah menghancurkan kebijaksanaan,  

ketamakan menghancurkan kerja –  
oleh karena itu korbankanlah sifat-sifat buruk ini  
	  

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


