
 

 
 

 

Be silent while you are still undecided or 
engaged in evaluating 

Soft speech is the expression of genuine love 
“Engkau tidak usah membuat pernyataan apapun selama 
engkau merasa belum yakin; ambillah sikap berdiam diri 

selama engkau masih dalam tahap evaluasi” 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 15 September 2014 
 

Banyak orang mengatakan mendapatkan visi Tuhan. Ini adalah keinginan yang naif. Mereka tidak 

menyadari bahwa Tuhan ada dalam segala sesuatu yang mereka lihat. Kitab suci menyatakan bahwa 

orang yang gagal melihat manifestasi Tuhan di mana-mana di sekitar mereka adalah orang yang bodoh. 

Setiap makhluk, setiap atom di alam semesta ini diresapi oleh Tuhan. Jadi, engkau harus berusaha untuk 

mewujudkan Divinity yang ada dalam dirimu sendiri dan juga menyadari adanya Tuhan dalam semua 

makhluk. Engkau harus mewujudkan sifatmu yang sejati yaitu mengasihi, bukan menjadi berhati batu. 

Untuk ini, engkau harus memupuk kesabaran, cinta dan kasih sayang, dan tidak mengambil jalan yang 

berdosa. Keinginanmu tidak akan pernah bisa dipenuhi jika engkau menyebabkan penderitaan pada 

orang lain. Jika engkau penuh dengan iri hati, kebanggaan, dan kesombongan engkau tidak dapat 

menyenangkan Tuhan. Tuhan akan merespon langsung hanya untuk cinta-kasih yang tak ternoda, dan 

bukan kekayaan, kekuasaan atau posisi.  

 

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

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 16 September 2014 
 

Dakshah adalah kualitas yang memiliki tekad kuat untuk melakukan tindakan murni. Kebulatan tekad 

hendaknya dibatasi pada tindakan yang murni, membantu orang lain, maka itu akan menghaluskanmu. 

Di segala situasi, engkau harus memilih untuk bertindak dengan cara yang baik dan dengan disiplin 

yang kuat menahan diri dari tindakan yang tidak murni. Seseorang yang dapat mencapai hal ini disebut 

Dakshah, dan merupakan kekasih Tuhan. Udaseenah berarti bebas dari keterikatan. Ini berarti yang 

tersisa adalah  ketenangan hati dan tidak terpengaruh oleh pujian atau hinaan, kedamaian atau 

kesedihan, kerugian atau keuntungan, kesenangan atau rasa sakit, dan tidak bahagia dengan 

kemakmuran atau tertekan oleh kegagalan. Engkau seharusnya tidak mengalah pada fitnah, juga tidak 

seharusnya engkau bersuka ria atas ketenaran. Pujian dan hinaan dapat diibaratkan seperti awan yang 

berlalu; mereka harus diperlakukan dengan sama. Jika engkau menganggapnya serius, mereka akan 

menimbulkan agitasi dalam pikiran, yang dapat menyebabkan kecenderungan yang buruk. Setiap 

bhakta yang memiliki keutamaan yang mulia seperti tersebut adalah kekasih Tuhan.   

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

Edisi : 09 (15 - 21 September 2014) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 17 September 2014 
 

Rahwana adalah seorang terpelajar. Ia menguasai 64 bidang pengetahuan yang berbeda, termasuk 
bahasa hewan, burung dan serangga. Ia memiliki semua pengetahuan, kekayaan, dan kemakmuran 
yang setara dengan surga. Dia menggunakan pertapaannya sebagai sarana untuk memperoleh 
penguasaan atas dunia fisik, meletakkan keyakinannya pada dunia fenomenal, bukan pada Sang 
Pencipta. Dia memilih untuk tidak mencari/menyelidiki Sang Pencipta dunia fenomenal. Alam semesta 
adalah milik Sang Pencipta. Rama adalah Sang Pencipta itu sendiri dan Sita adalah kekuatan (Shakti)-
nya Rama. Rahwana, menyerah pada nafsu, keinginan dan keserakahan, kebencian dan permusuhan 
yang dikembangkan terhadap Rama dan menculik Ibu Sita. Apa hasilnya? Tidak hanya dia, tapi seluruh 
kerajaannya hancur. Meskipun memiliki pengetahuan dan kecakapan yang tinggi, ia gagal untuk 
mengenali Tuhan yang ada dalam dirinya dan hancur karena kejatuhan moral. Jadi Ramayana dengan 
jelas mengajarkan hanya pelajaran kebijaksanaan spiritual yang penting dan dapat menyelamatkanmu.  
 
 
(My Dear Students, Vol 2, Ch 17, Sep 17, 1992)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 18 September 2014 
 

Sakhubai, seorang pemuja setia Dewa Panduranga, menuju ke orang suci Namadeva dan 
menyampaikan, "Guru, saya membuat banyak cetakan kotoran sapi, tapi orang-orang mencurinya. Saya 
harus mencari nafkah dengan menjual ini, tetapi sangat sedikit yang tersisa bagi saya untuk di jual. Apa 
yang harus saya lakukan? "Namadeva tersenyum dan bertanya," Bagaimana engkau tahu bahwa mereka 
mencuri kotoran sapi yang telah engkau cetak? "Sakhubai segera menjawab," Guru, saya membuatnya 
dengan  merenungkan dan mengucapkan Nama Tuhan Panduranga sepanjang waktu; perasaan saya 
tercermin di dalamnya dan ini memberikan hasil yang luar biasa! "Dia kemudian meminta Namadeva 
mendengarkan salah satunya. Semua orang di sekitar Namadeva tercengang-cengang mendengar 
kotoran sapi  yang telah dicetak, suatu benda yang tidak bernyawa bergema dengan nama Panduranga 
dengan nada, lagu, dan irama yang benar. Ibu Sakhubai berkata, "Tidak hanya pada kotoran sapi ini, 
tetapi jika kita berpikir tentang Tuhan saat melakukan setiap tindakan, itu akan tercermin dan bergema 
di pekerjaan yang kita lakukan!"   
 
(My Dear Students, Vol 3, Ch 13, Mar 16, 1998) )  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 19 September 2014 
 

Kelahiran sebagai manusia adalah suci dan mulia. Dengan menurutkan kehendak dalam keegoisan, 
orang-orang melemahkan kelahiran mereka dan Keilahian yang ada dalam diri mereka. Hanya dengan 
menjalankan kehidupan bermoral dapat menyucikan kelahiran ini. Tuhan adalah penghuni hati semua 
orang dan mengarahkan kehidupan manusia. Jika engkau membiarkan keegoisan tumbuh dalam 
dirimu, hal tersebut dapat mengarah pada bentuk nafsu, kebencian dan keserakahan. Ketiganya ini 
merupakan sifat-sifat yang buruk  dan sangat berbahaya. Ketika keinginan duniawi meningkat, sifat-
sifat buruk akan terus tumbuh sampai membuatmu kehilangan keyakinan pada Tuhan dan bahkan 
dapat menyebabkan engkau mengembangkan permusuhan pada Tuhan. Engkau hendaknya tidak 
menuju pada kebahagiaan duniawi yang penuh dengan bahaya, berserahlah pada Tuhan yang siap 
menjadi yang terdekat dan menyayangimu. Orang tua atau keluargamu mungkin jauh darimu. Tuhan 
tidak pernah jauh darimu. Dia selalu bersamamu, di belakangmu, dan di sekitarmu, dan Dia akan selalu 
melindungimu.  
 
(My Dear Students, Vol 2, Ch 17, Sep 17, 1992) )  - BABA -  
 
 



 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 20 September 2014 
 

Suatu ketika orang suci, Namadeva dan Gyanadeva bepergian ke hutan. Mereka merasa haus dan 
mencari air dan menemukan sumur tua yang sudah mengering. Gyanadeva, yang mengikuti jalan 
kebijaksanaan, mengubah dirinya menjadi seekor burung dan terbang ke bawah, minum air dan 
kembali. Namadeva melihat ini dan tidak setuju dengan pendekatan tersebut. Dia berpikir bahwa 
seseorang harus meningkatkan dirinya sendiri pada kelahiran ini sebagai manusia menuju tingkat 
Tuhan dan bukan sebaliknya. Jadi dia duduk di tempat itu dan menchantingkan nama Tuhan. Setiap kali 
ia melakukannya dengan intensitas, air mulai naik lebih tinggi dan lebih tinggi dan akhirnya air mulai 
meluap. Dia kemudian meminum air tersebut dan merasakan kebahagiaan. Dia menunjukkan dengan 
jelas bahwa jalan kebijaksanaan berguna tetapi tidak lebih mulia dari Tuhan. Dia jelas mengajarkan 
pelajaran berharga bahwa nama Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang merupakan kebutuhan 
dalam hidup dan akhirnya Tuhan sendiri.  
 
(My Dear Students, Vol 3, Ch 13, Mar 16, 1998) )  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 21 September 2014 
 

Saat ini banyak orang menaruh perhatian pada tingkat pencemaran di air, udara, dan lingkungan. 
Banyak waktu, tenaga, dan sumber daya yang dihabiskan untuk memurnikan unsur-unsur tersebut. Jika 
engkau tidak perhatian, bagaimana dengan polusi dalam pikiran manusia? Pikiran dan hati banyak 
terkontaminasi. Kebutuhan yang diperlukan saat ini adalah untuk memberantas polusi ini. Banyak orang 
terbenam dalam kesenangan dan keinginan duniawi. Akibatnya, ada ketidakpuasan mental dan 
frustrasi. Belokkanlah pikiran, kembali ke sumber, dari mana mereka berasal. Apa yang harus dilakukan 
ikan untuk bertahan hidup, jika ia tidak berada dalam air? Dapatkah ikan hidup dengan membenamkan 
dirinya ke dalam kopi atau dengan menempatkan dirinya di sofa yang paling nyaman? Ikan akan bisa 
bertahan dengan senang hati hanya saat ia kembali ke rumah - yaitu air! Demikian juga, pikiran manusia 
harus dikembalikan ke rumah mereka yang sejati, yang merupakan Divine Self dalam setiap makhluk. 
Kedamaian mental dapat dicapai hanya dengan mengalihkan pikiran ke dalam diri.  
 
 
(Divine Discourse, Aug 30, 1993)   - BABA - 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kemarahan melahirkan bahaya. 

Ego sangat kuat & berbahaya. 

Kedua hal ini akan merusak-mu & karaktermu 
 


