
	  

	  
 

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, 29 Pebruari 2016 
	  
Tanpa tergantung dengan apapun kesusahan yang mungkin engkau hadapi, engkau harus 
melanjutkan praktik spiritualmu dengan disiplin yang sama. Praktik smarana (mengingat) nama Tuhan 
yang engkau hormati harus tetap dilanjutkan. Nama Tuhan yang engkau telah pilih harusnya tidak 
menimbulkan sedikipun perasaan tidak suka dan kelesuan. Jika nama Tuhan itu diganti berulang kali, 
maka konsentrasi menjadi tidak mungkin, dan pikiranmu tidak akan mencapai pemusatan pikiran, 
yang merupakan tujuan dari semua disiplin spiritual. Hindari mengambil dan melepaskan nama Tuhan 
secara terus menerus. Yakinlah bahwa semua nama dan wujud adalah nama dan wujud yang sama 
yang engkau puja. Ambillah semua kehilangan, penderitaan dan kecemasan duniawi semata-mata 
sebagai hal yang bersifat sementara dan sadarilah bahwa pengulangan nama Tuhan dan meditasi 
adalah satu-satunya cara menghadapi penderitaan seperti itu. Engkau harus memahami bahwa 
kehilangan, penderitaan, dan kecemasan adalah bersifat di luar diri dan semuanya itu adalah milik 
dunia sedangkan pengulangan nama Tuhan adalah milik dari alam kasih untuk Tuhan.  
 
( Prema Vahini, Ch 64) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 1 Maret 2016 
	  
Dikatakan bahwa, “Penyelidikan yang tepat bagi umat manusia adalah manusia”. Engkau harus 
meningkatkan sifat kebaikan dan kasih sayang. Hanya dengan demikian seseorang bisa layak 
mendapatkan sebutan manusia. Engkau tidak hanya manusia, namun perikemanusiaan! Saat sekarang 
orang-orang menggunakan kata manusia atau perikemanusiaan tanpa memahami maknanya yang 
sejati. Seseorang dapat meningkat pada tingkat keillahian hanya jika engkau mengembangkan 
kebajikan. Tuhan bukan ada di sebuah tempat yang lain, engkau adalah Tuhan. Engkau tidak berbeda 
dengan Tuhan jika engkau memiliki hati yang suci. Tuhan adalah pengemudi kereta yang kekal, yang 
selalu hadir di dalam hatimu. Beliau hanyalah pengemudinya saja dan bukan pemiliknya; engkau 
adalah pemiliknya. Sri Krishna disebut dengan Parthasarathi karena Beliau menjadi pengemudi kereta 
(Sarathi) dari Arjuna (Partha). Sama halnya, ketika engkau mengembangkan kemurnian hati dan 
kesucian perasaan, Tuhan akan menjadi pengemudi keretamu dan menuntun pada jalan yang benar. 
Maka dari itu pilihlah Tuhan sebagai pengemudimu dan menuntunmu pada sebuah hidup yang ideal.  
 
( Divine Discourse, 10 July 1996) - BABA -  
 
	  

Edisi : 85 (29 Pebruari – 6 Maret 2016) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 2 Maret 2016 
 
Pikiran, nasib, jabatan, dan kekayaanmu (mati, gati, stiti, dan sampatti), adalah hadiah dari Tuhan. 
Engkau harus menggunakannya untuk mengembangkan kualitas kesamaan, solidaritas, integritas, dan 
persahabatan. Namun saat sekarang manusia telah mengubah pikiran mereka (mati) menjadi pikiran 
yang jahat (durmati). Merupakan pikiranmu yang membuat dirimu menjadi orang yang baik atau 
buruk. Salah menggunakan pikiran akan membuat dirimu menjadi egois. Anak muda dan pelajar 
modern mengharapkan kekayaan, persahabatan dan jabatan yang tinggi namun tidak dengan 
kebajikan, dan menurutkan kesenangan diri dalam kesombongan. Banyak pelajar yang menyia-
nyiakan waktu mereka dalam pergaulan yang buruk, pikiran yang tidak baik, dan tingkah laku yang 
buruk. Kuningan dan emas keduanya kelihatan sama. Namun sebuah bejana dari kuningan membuat 
banyak suara daripada bejana dari emas. Para pelajar seharusnya tidak menurutkan kesenangan hati 
dalam pamer dan pembicaraan yang muluk-muluk. Selalulah berbicara dengan lembut dengan 
kerendahan hati. Engkau tidak bisa selalu membantu, namun engkau dapat selalu bicara dengan 
sepenuh hati. Selalulah berbicara dengan kasih dan penuh hormat serta jalankan hidupmu sesuai 
sebagai bhakta yang ideal, seorang pelajar yang ideal.  
 
(Divine Discourse, 10 July, 1996)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 3 Maret 2016 
	  
Dokter yang baik hati menjalankan institusi kesehatan disana-sini, melayani mereka yang sakit dan 
menyembuhkan mereka yang menderita. Sama halnya jika kita memiliki ashram disana-sini dijalankan 
oleh orang-orang suci dan ahli dalam penanganan dan menyembuhkan penyakit ‘kelahiran dan 
kematian’, kemudian manusia dapat disembuhkan dari penderitaan kebodohan, ketidakbenaran, tidak 
bermoral, dan kesombongan. Kebodohan menghasilkan kejahatan dan ini hanya dapat disembuhkan 
dengan obat yaitu pengetahuan Tuhan (Brahma-jnana), dengan dosis tambahan obat seperti 
ketenangan, keuletan, pengendalian diri (santhi, sama, dama), dst. Tetapi sekarang ini, mereka yang 
dianggap sebagai ‘manusia yang hebat’ untuk kepentingan nama dan ketenaran, memberikan 
pengikut mereka dengan obat yang diminta dan disukai oleh pasien mereka! Sebutan ‘hebat’ karena 
kelemahan dan kebodohan mereka telah menjatuhkan mereka ke dalam neraka bahkan sebelum 
mereka merasakan kebahagiaan spiritual mereka! Intisari dari yang kesucian harus dialami dan 
disadari. Kepentingan diri sendiri harus dikorbankan. 
  
(Prema Vahini, Ch 68) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 4 Maret 2016 
 
Kebajikan (Dharma) adalah bersifat kekal, adalah sama bagi setiap orang dimanapun juga. Dharma 
mengungkapkan pentingnya keillahian dalam diri seseorang (Atma). Tempat lahir dari kebajikan 
(dharma) adalah di dalam hatimu. Apa yang keluar dari hati sebagai ide yang suci ketika 
diterjemahkan ke dalam tindakan disebut dengan dharma. Jika ini harus dijelaskan dalam sebuah 
tingkah laku agar semuanya bisa mengerti, engkau dapat mengatakan, “Perlakukan orang lain seperti 
engkau ingin mereka memperlakukan dirimu”! Dharma juga mengandung arti yaitu menghindari 
perbuatan yang dapat menyakiti yang lainnya. Jika siapapun melakukan sesuatu yang membuatmu 
bahagia, dan saatnya bagi giliranmu melakukan yang sama yang akan membuat yang lainnya 
berbahagian. Ketika kita menyadari bahwa tindakan tertentu dari orang lain menyebabkan kesulitan 
dan kita melakukan hal yang sama maka itu pastinya adalah adharma! Kadang-kadang karena 
beberapa keadaan, seseorang yang telah melakukan kesalahan harus diberitahu dengan jelas bahwa 
ia telah melakukan sesuatu yang salah sehingga ia bisa memperbaiki dirinya.  
 
(Summer Showers in Brindavan 1973, Ch 23) - BABA -  
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 5 Maret 2016 
 
Polisi dan pihak yang berwenang hanya dapat mengatasi musuh yang ada di luar; mereka tidak 
memiliki kekuatan untuk menghancurkan musuh-musuh yang ada di dalam diri. Musuh di dalam diri 
yaitu enam kekaburan batin (arishadvarga) yang bekerja di dalam diri seseorang dapat dicabut hanya 
dengan ajaran Tuhan, kasih kepada Tuhan, dan pergaulan dengan yang suci dan mulia. Dunia 
mengalami penderitaan di tangan orang yang jahat ketika polisi dan pihak berwenang gagal 
menjalankan tugasnya. Sama halnya, dunia diliputi oleh kebodohan yang lebih pekat ketika penekun 
spiritual yang ‘hebat’ melepaskan jalan untuk kesejahteraan dunia dan menjadi korban dari 
kenikmatan indera dan memelihara ambisi untuk mendapatkan nama dan ketenaran. Pemimpin 
spiritual mengatur keadaan di dalam diri; pemerintah mengatur dunia luar. Seluruh dunia akan 
diberkati dengan kedamaian dan suka cita hanya ketika pemerintah dan penekun spiritual menyadari 
tugas mereka dan menjalankkan dengan sikap yang benar, dengan kesejahteraan semuanya di dalam 
hati, mengingat kemahakuasaan Tuhan.  
 
(Prema Vahini, Ch 69) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 6 Maret 2016 
	  

Senjata dan bom tidak dapat menyelamatkan dunia. Hanya rahmat Tuhan yang dapat menyelamatkan 
dunia. Oleh karena itu kewajibanmu yang utama adalah berdoa untuk mendapatkan rahmat-Nya. Doa 
adalah sangat penting sekali dan kesadaran ini diperlukan di dalam hidupmu sehari-hari dan dalam 
setiap langkah. Jangan pernah melupakan bahwa tidak ada apapun yang sama kuatnya dengan nama 
Tuhan untuk melindungimu. Ketika engkau menyanyi sendiri, hatimu akan menyatu dengan lagu itu. 
Ketika banyak orang yang bernyanyi bersama-sama, doa ini mendapatkan kekuatan Tuhan. Oleh 
karena itu, Guru Nanak memuji kelompok bernyanyi bersama-sama. Dengan melodi dan irama, 
engkau harus memberi perasaan pada nyanyianmu untuk membuat bhajan menjadi sebuah 
persembahan yang suci. Sebuah ketukan (raga) tanpa perasaan (bhava) adalah sebuah penyakit 
(roga). Lepaskanlah perasaan sombong dan pamer, lantunkanlah bhajan dalam semangat kerendahan 
hati dan bhakti serta penuh dengan kesadaran akan kekuatan dari nama Tuhan. Inilah jalan yang 
benar untuk melakukan bhajan. Ketika semua peserta melantunkan bhajan dalam kekompakan, 
getaran suci akan dapat dihasilkan dan energi Tuhan mengalir serta memenuhi seluruh alam semesta.  
 
(Divine Discourse, Feb 13, 1991) - 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)	  


