
	  

	  
 

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, 7 Maret 2016 
	  
Siapakah Dewa Shiva, dan dimana Beliau bisa ditemukan? Banyak jawaban yang telah diberikan, 
termasuk di Kailash sebagai tempat kediaman-Nya. Jawaban yang benar adalah, ‘Isavasyam Idam 
Sarvam’ (semuanya diliputi oleh Isa). Tuhan adalah ada dimana-mana. Tidak ada tempat, benda atau 
makhluk dimana Tuhan tidak ada. Perbaikilah pandanganmu dan sadarilah kesatuan yang ada dalam 
keanekaragaman yang muncul di sekitarmu. Ketika Tuhan ada dimana-mana, apa gunanya pergi 
untuk mencari-Nya? Pencarian menjadi tidak bermakna. Jika seseorang telah lepas dari keterikatan 
dan kebencian maka seseorang akan mengalami keillahian di dalam dirinya. Ini adalah sadhana 
(latihan spiritual) yang seseorang harus lakukan hari ini – melepaskan keinginan dan kebencian yang 
menyembunyikan Tuhan di dalam diri. Banyak orang bertanya: "Swami! Perlihatkan kepada kami 
jalan." Semua yang harus engkau lakukan adalah kembali ke sumber darimana engkau berasal. 
Dimana perlunya untuk mencari jalan? Bhagavatha telah menyatakan bahwa takdir yang alami bagi 
setiap makhluk kembali dimana ia berasal. 
 
( Divine Discourse, 6 March 1989) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 8 Maret 2016 
	  
Sejatinya, doa dari orang-orang yang suci dan agung merupakan sebuah undangan untuk kedatangan 
Tuhan. Di dunia lahiriah, ketika masyarakat memerlukan bantuan atau kemudahan maka mereka 
mendekati pihak yang berwenang dan menyampaikan permintaan mereka. Begitu juga dalam dunia 
batin, ketika tidak ada kemungkinan untuk mencapai dan mendapatkan bhakti, derma, kedamaian 
dan kebenaran maka orang-orang yang agung yang menginginkan untuk mendapatkan semua 
kualitas itu akan berdoa kepada Tuhan di dalam hati mereka. Kemudian, setelah mendengar doa dari 
mereka yang agung maka Tuhan sendiri datang ke dunia dan mencurahkan rahmat-Nya kepada 
mereka. Ramayana dan Bhagavata mengungkapkan bahwa Sri Rama dan Sri Krishna mengambil 
inkarnasi ke dunia sebagai jawaban atas doa-doa para orang-orang yang suci. Jadi doa seharusnya 
diucapkan terus menerus untuk mencapai tujuan. Tidak ada seorang pun yang boleh putus asa dan 
berhenti berdoa bila doa tersebut tidak memberikan hasil segera akan kedatangan Tuhan.  
 
(Prema Vahini, Ch 70) - BABA -  
 
	  

Edisi : 86 (7-13 Maret 2016) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 9 Maret 2016 
 
Perwujudan kasih, pikirkanlah sebentar darimana hujan itu turun. Hujan turun dari awan. Awan 
terbentuk dari uap air yang menguap dari laut. Air hujan menjadi sebuah saluran di bumi, merubah 
dirinya menjadi sebuah anak sungai dan menyatu dalam sebuah sungai besar, dan pada akhirnya 
mencapai lautan sebagai tujuan akhirnya. Sebuah periuk terbuat dari tanah liat dan ketika periuk itu 
pecah dilempar ke tanah dan seiring berjalannya waktu maka periuk itu kembali menjadi tanah liat. Air 
datang dari laut dan menyatu kembali ke laut, tanah liat dari bumi dan akan kembali ke bumi juga, 
namun mengapa manusia sendiri yang lupa sumber darimana ia berasal? Satu-satunya kemalangan 
yang menimpa manusia adalah rasa ‘milikku’ (Mamakara), ketamakan, dan perasaan memiliki. Ini 
adalah akar dari semua kejahatan yang lain. Engkau harus ingat bahwa engkau sesungguhnya adalah 
illahi. Engkau menarik nafas dan menghembuskan nafas sebanyak 21.600 kali – ini adalah pengingat 
alami dari pesan ‘SO-HAM’ (aku adalah Tuhan) yang mana adalah kebenaran tentang kenyataan 
dirimu yang sejati.  
 
(Divine Discourse, 6-Mar-1989)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 10 Maret 2016 
	  
Ketika ada ketidakmungkinan untuk mencapai dan mendapatkan bhakti, derma, kedamaian, dan 
kebenaran maka orang-orang yang suci dan agung yang menginginkan untuk bisa mendapatkan 
semuanya itu berdoa kepada Tuhan di dalam hati mereka. Ketika kehendak Tuhan, kebutuhan dari 
penekun spiritual dan ajaran dari para orang-orang yang suci menyatu maka kebahagiaan dunia akan 
dapat dipastikan dan tidak berkurang. Jika semua umat manusia berdoa serempak agar kegelisahan, 
ketidakadilan, kekacauan, dan kebohongan diubah menjadi kedamaian, kebenaran, kasih sayang, dan 
saling melayani maka segalanya akan menjadi lebih baik. Tidak ada jalan keluar yang lain. Merasa 
cemas adalah tidak ada gunanya. Ini bukan saatnya untuk putus asa. Adalah bertentangan dengan 
sifat dasar dari manusia mengakui kelemahan dan menginginkan kekuatan. Maka dari itu berhentilah 
untuk mencari cara yang lain, manusia harus mencoba berdoa, melayani yang lain, dan saling 
menyayangi dan menghormati. Mereka seharusnya tidak menunggu lagi; mereka akan segera 
memperoleh kepuasan batin dan suka cita.  
  
(Prema Vahini, Ch 70) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 11 Maret 2016 
 
Permainan kehidupan yang engkau mainkan adalah sama dengan perang Mahabharatha. Di satu sisi 
adalah kekuatan jahat yaitu para Kaurava, dan di sisi yang lainnya adalah kekuatan baik yaitu para 
Pandava. Mereka memainkan permainan kehidupan dengan wasit seperti halnya pertandingan sepak 
bola. Sampai mencapai kemenangan yang sepenuhnya, Sri Krishna adalah satu-satunya pemimpin 
bagi para Pandava yang baik hati dimana mereka sepenuhnya berserah sepenuhnya kepada Beliau. 
Para Kaurava yang jahat kehilangan komandan mereka satu per satu dalam peperangan. Pertempuran 
yang sesungguhnya saat sekarang ada di dalam dirimu diantara satu sisi sifat yang jahat seperti 
keinginan, kebencian, iri hati, kesombongan, dsb, dan satu sisi sifat yang baik seperti kebenaran, 
kebaikan, kedamaian, tanpa kekerasan, dan cinta kasih. Tubuhmu adalah medan perang. Kapten dari 
team kebaikan adalah perwujudan dari sifat-sifat yang baik sedangkan kapten dari team yang lain 
adalah perwujudan dari keinginan duniawi. Bagi mereka yang mengikuti keinginan duniawi yang 
selalu berubah akan mengalami kekalahan. Hanya mereka yang melekatkan diri mereka pada 
keillahian yang bersifat kekal dan tidak berubah dapat berharap pada keberhasilan yang abadi di 
dalam hidup. ().  
 
(Divine Discourse, 13 Jan 1984) - BABA -  
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 12 Maret 2016 
 
Banyak orang yang menyatakan bahwa melayani umat manusia (manava-seva) adalah melayani 
Tuhan (Madhava-seva). Ini adalah benar. Walaupun pelayanan kepada umat manusia adalah suci, 
kecuali jika pelayanan ini menyatu ke dalam ideal yang lebih luhur yaitu keillahian yang ada di dalam 
diri setiap orang, manusia tidak akan mendapat manfaat betapapun besarnya pelayanan itu. Hanya 
dengan mengulang-ulang pepatah adalah tidak berguna jika pelayanan dilakukan dengan sebuah 
pandangan akan nama dan ketenaran serta pamrih akan hasil dari perbuatan itu. Hanya ketika engkau 
secara terus menerus merenungkan tentang Tuhan, mengikuti cara yang benar dan baik dalam 
pelaksanaannya, dan bekerja dengan keyakinan pada keillahian yang mendasar pada manusia, 
kemudian pelayanan kepada manusia sejatinya menjadi pelayanan kepada Tuhan. Tanpa memikirkan 
tentang Tuhan bagaimana mungkin hal yang engkau lakukan menjadi pelayanan kepada Tuhan? 
Semua perkataan itu hanyalah pamer saja. Sejatinya mereka yang tenggelam dalam perenungan 
kepada Tuhan secara terus menerus sama sekali tidak perlu melakukan pekerjaan yang lain. Hasil dari 
doa mereka saja dapat membuat dunia menjadi suci. Bagaimanapun juga tidak semua orang dapat 
melakukan hal ini, jadi yang lain harus mempersiapkan diri untuk tahapan itu dengan menyucikan 
pikiran mereka dan mengurangi keinginan mereka.  
 
(Prema Vahini, Ch 71) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 13 Maret 2016 
	  

Jangan merasa bangga dengan kepintaranmu atau kecerdasanmu atau kemampuanmu dalam meraih 
rangkaian keberhasilan dalam pendidikanmu. Karakter yang baik dan pikiran yang mulia adalah lebih 
berguna daripada pencapaian dalam pelajaran, kekayaan, kekuasaan, atau kemampuan intelektual. 
Gunakan kecerdasan dan pikiranmu untuk bisa mencapai kebahagiaan yang mana berasal dari 
menjalankan hidup yang baik dan mulia. Jadikan hidupmu untuk didedikasikan pada hidup yang 
ideal. Tuhan hanya dapat dicapai dan diikat dengan kehebatan bhaktimu. Aliran Gangga dari bhakti 
yang sejati harus mengalir dari hatimu. Segala sesuatu yang dihubungkan dengan keillahian adalah 
berasal dari hati. Oleh karena itu, hati harus dikosongkan dari semua kejahatan dan dijaga 
kemurniannya serta tidak ternoda dengan perbuatan benar. Adalah mungkin tidak bisa seseorang 
melepaskan diri dari akibat dari perbuatan baik dan buruk. Namun bahkan sebuah dosa yang 
menggunung dapat disapu bersih dengan mendapatkan rahmat Tuhan. Oleh karena itu seseorang 
seharusnya berusaha untuk mendapatkan kasih Tuhan yang mencakup semuanya dan maha kuasa.  
 
(Divine Discourse, Jan 13, 1984) - 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)	  


