
	  

	  
 

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, 22 Pebruari 2016 
	  
Setiap orang besar kemungkinan melakukan kesalahan tanpa disengaja. Betapapun terang sebuah 
nyala api atau cahaya, akan ada asap yang mengepul dari situ. Begitu juga, apapun perbuatan baik 
yang dilakukan oleh seseorang akan tercampur dengan sedikit keburukan. Namun usaha harus 
dilakukan untuk membuat serta memastikan keburukannya diperkecil, agar kebaikannya lebih banyak 
dan keburukannya lebih sedikit. Secara alami dalam situasi saat sekarang, engkau mungkin tidak bisa 
berhasil pada usaha yang pertama. Engkau harus dengan hati-hati memikirkan akibat dari apapun 
yang engkau lakukan, katakan atau laksanakan. Sebagaimana engkau ingin orang lain 
menghormatimu atau menyayangimu atau bertingkah laku kepadamu, dengan cara yang sama 
engkau harus terlebih dahulu memperlakukan orang lain, dan menyayangi serta menghormati 
mereka. Hanya dengan demikian mereka akan menghormatimu. Sebaliknya tanpa dirimu 
menghormati dan menyayangi yang lainnya, jika engkau mengeluh bahwa mereka tidak 
memperlakukan dirimu dengan baik maka ini adalah kesimpulan yang salah.  
 
( Prema Vahini, Ch 63) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 23 Pebruari 2016 
	  
Kasih adalah illahi. Kasihi semuanya, bagikan kasihmu bahkan pada mereka yang kekurangan kasih 
sayang. Kasih adalah seperti sebuah kompas pelaut. Kemanapun engkau mengarahkannya, maka ini 
mengarah atau menunjuk jalan kepada Tuhan. Dalam setiap tindakan di dalam kehidupan sehari-hari 
wujudkanlah kasih. Keillahian akan muncul dari kasih itu. Ini adalah jalan yang paling gampang untuk 
mencapai kesadaran Tuhan. Namun mengapa manusia tidak mengambil jalan ini? Hal ini karena 
manusia dimasuki dengan pemahaman yang salah terkait dengan sarana untuk mengalami Tuhan. 
Mereka menganggap Tuhan sebagai sesuatu yang sungguh ada di tempat jauh dan hanya dapat 
diraih dengan latihan spiritual yang berat. Tuhan ada dimana-mana. Adalah tidak perlu untuk mencari 
Tuhan. Semua yang engkau lihat adalah perwujudan dari keillahian. Semua umat manusia yang 
engkau lihat adalah wujud dari Tuhan. Perbaikilah pandanganmu yang tidak sempurna dan engkau 
akan mengalami Tuhan dalam segala hal. Berbicaralah dengan lembut, bertindaklah dengan kasih, 
berpikirlah dengan kasih dan kerjakan setiap tindakan dengan hati diliputi kasih.  
 
( Divine Discourse, 5 July 1996) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 24 Pebruari 2016 
 
Bukanlah merupakan sifat alami dari penekun spiritual untuk mencari kesalahan pada diri yang lain 
dan menyembunyikan kesalahan diri sendiri. Jika kesalahanmu ditunjukkan oleh seseorang, jangan 
mendebatnya dan mencoba untuk membuktikan bahwa engkau adalah benar, dan jangan pula sakit 
hati lalu menaruh dendam kepadanya. Pertimbangkan dan pikirkanlah hal itu dan kemudian 
berusahalah memperbaiki kelakuanmu. Sebaliknya, jika engkau mencari-cari alasan untuk 
membenarkan kelakuanmu atau berusaha membalas dendam pada orang yang menunjukkan 
kesalahanmu — jelaslah bahwa ini bukanlah karakter dari penekun spiritual atau bhakta. Penekun 
spiritual harus selalu mencari mereka yang jujur dan riang, dan hindarilah semua pikiran yang tidak 
benar, sedih dan patah semangat. Kemurungan, keraguan, dan kesombongan — semuanya ini adalah 
yang mengganggu sebagai Rahu dan Kethu (pengaruh jahat yang berhubungan dengan planet) bagi 
penekun spiritual. Sifat-sifat ini akan mengganggu latihan spiritual seseorang. Ketika bhaktimu sudah 
mantap, maka sifat-sifat ini dapat dengan mudah dibuang jika sifat ini muncul. Diatas semuanya, 
engkau harus menjadi penuh suka cita, tersenyum dan bersemangat dalam segala keadaan. 
 
(Prema Vahini, Ch 63)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 25 Pebruari 2016 
	  
Perluasan adalah garis pokok dari pendidikan. Langkah awal untuk perluasan ini adalah rumah, 
dimana engkau harus menghormati dan menyenangkan orang tuamu yang telah memberikanmu 
kesempatan ini untuk hidup dan belajar. Jika engkau memperlakukan buruk orang tuamu atau 
menimbulkan kesedihan di dalam pikiran mereka, bagaimana engkau bisa menggembirakan yang 
lainnya dengan pelayanan dan pemahaman? Engkau mengetahui bahwa ketika sebuah balon ditiup, 
maka balon itu akan meledak dan udara yang ada di dalam balon akan menyatu dengan udara yang 
ada di luar yang tidak terbatas dan amat luas. Begitu juga dengan kasihmu harus mengisi rumah dan 
masyarakatmu, dan pada akhirnya memenuhi bahkan ikatan ini dan menjadi mendunia. Setetes air 
yang ada di atas telapak tangan segera menguap; karena cuma setetes air saja. Namun ketika setetes 
air menyatu di dalam lautan – maka setetes air itu akan bertahan! Setetes air itu mengambil nama, 
kemuliaan, dan kekuatan dari lautan yang luas! Tingkatkanlah benih kasih di seluruh hati! 
  
(Divine Discourse, July 25, 1975) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 26 Pebruari 2016 
 
	  Dalam dunia yang luas ini, setiap makhluk hidup menginginkan kebahagiaan yang bersifat kekal. 
Dimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang seperti ini? Keindahan adalah kebahagiaan dan 
kebahagiaan adalah intisari yang sangat manis dari kehidupan. Objek apa saja yang indah di dunia ini? 
Sejumlah objek menarik orang-orang dalam berbagai cara. Engkau berpikir bahwa keindahan dari 
objek itu yang menarikmu. Namun keindahan itu bersifat sementara, apakah keindahan itu ada dalam 
diri manusia, unggas, binatang atau benda. Sebagai contoh, ini adalah bunga mawar. Bunga ini 
kelihatan begitu indah. Keindahannya memberikan kebahagiaan. Namun berapa lama keindahannya 
dapat bertahan? Mungkin bertahan sampai hari ini atau besok. Sesudah itu semua kelopaknya akan 
rontok dan kehilangan kilauannya. Ketika bunga mawar ini kehilangan keindahannya maka bunga ini 
tidak lagi memberikanmu kebahagiaan. Jadi di dunia ini, engkau tidak bisa menemukan keindahan 
dan kebahagiaan yang kekal. Hanya Tuhan adalah bersifat kekal di dunia ini; sedangkan yang lainnya 
adalah bersifat sementara seperti halnya awan yang berlalu. Kebahagiaan yang kekal hanya dapat 
diraih dari Tuhan.  
 
( Divine Discourse 22-Jul-1996) - BABA -  
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 27 Pebruari 2016 
 
Yang terpenting dan terbaik bagi sadhaka atau penekun spiritual dalam keadaan apapun harus tetap 
dalam keadaan riang, tersenyum, dan bersemangat. Sikap ini bahkan lebih daripada Bhakthi dan 
Jnana (kebijaksanaan), sikap yang suci ini adalah sangat diperlukan sekali. Bagi mereka yang telah 
memiliki sikap ini maka layak untuk mencapai tujuan pertama. Kualitas suka cita ini sepanjang waktu 
adalah buah dari kebaikan yang dilakukan di kelahiran yang lalu. Ketika seseorang selalu cemas, 
tertekan, dan ragu, maka ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan, apapun jenis latihan 
spiritual yang mungkin ia lakukan. Tugas pertama dari seorang penekun spiritual adalah 
meningkatkan semangat. Melalui sifat semangat ini maka ia bisa mendapatkan berbagai jenis 
kebahagiaan. Jangan pernah membusungkan dada atau sombong ketika engkau dipuji; jangan 
pernah menjadi bersedih ketika engkau disalahkan. Jadilah singa spiritual yang tidak terpengaruh oleh 
pujian dan celaan. Seseorang harus menganalisa dan memperbaiki kesalahannya sendiri dan ini yang 
paling penting.  
 
(Prema Vahini, Ch 63) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 28 Pebruari 2016 
	  

“Dunia adalah bersifat tidak kekal. Kelahiran adalah sebuah kesengsaraan. Usia tua juga adalah sebuah 
penderitaan. Berhati-hatilah!" bunyi sebuah puisi dalam bahasa sansekerta. Selama engkau masih 
hidup, setiap orang akan kelihatan mencintai badab jasmani. Ini adalah sejatinya untuk kepentingan 
diri sendiri. Tuhan saja yang sesungguhnya tidak mementingkan diri sendiri. Cintai Tuhan dan 
tuntunlah hidupmu dalam hidup yang normal; tidak ada yang salah dengan ini. Apapun yang engkau 
lakukan, lakukan ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan dalam diri setiap orang. 
Jangan memiliki keinginan yang tidak baik kepada siapapun juga. Jangan memiliki keterikatan yang 
berlebihan kepada siapapun juga. Arahkan semua keterikatan kepada Tuhan. Kasihi semuanya. Jangan 
bergantung pada siapapun juga kecuali pada Tuhan. Sadarilah sifat sementara dari badan jasmani dan 
taruhlah keyakinanmu semata-mata kepada Tuhan. Carilah perlindungan pada-Nya. Apa yang paling 
diperlukan saat sekarang di jalan kali ini adalah keyakinan. Sesering mungkin, ketika engkau 
mendapatkan kesempatan, bermeditasilah pada Tuhan. Dapatkanlah penghargaan dari masyarakat 
melalui pelayanan yang tulus. Itu akan memastikan masa depan yang bagus untukmu.  
 
( Divine Discourse, Aug 16, 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)	  


