
	  

	  
 

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, 1 Pebruari 2016 
	  
Seorang petani membersihkan serta meratakan tanah, menghilangkan bebatuan dan duri, membajak 
dan mempersiapkan ladang, memupuk dan menguatkan tanah, mengairinya dan 
menggemburkannya. Kemudian setelah menaburkan, mencangkok, menyiangkan, menyemprot, dan 
menunggu, petani menuai panen. Setelah menampi dan merontokkan, petani menumpuk jagungnya. 
Semua bentuk proses ini adalah untuk kepentingan mengisi perut. Begitu juga seseorang harus 
merasa bahwa semua rasa lapar dan haus, suka cita dan penderitaan, kesedihan dan kehilangan, 
penderitaan dan kemarahan, makanan dan selera makan hanylah dorongan yang membantu kita 
untuk maju meraih kehadirat Tuhan. Ketika engkau memiliki sikap ini, dosa tidak akan pernah 
menodai semua kegiatanmu. Selera lapar untuk makanan dan keinginan materi juga akan lenyap, 
tanpa bekas nama atau wujud. Sebaliknya, jika engkau memperlakukan selera adalah lebih penting, 
maka engkau akan hanya mendapatkan penderitaan dan bukan suka cita. Adalah sangat tidak 
mungkin untuk mendapatkan kedamaian.  
 
(Prema Vahini, Ch 55) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 2 Pebruari 2016 
	  
Jika engkau sakit atau jika pikiranmu sedang sangat memikirkan sesuatu, maka engkau tidak akan 
menikmati rasa enak dari makanan. Begitu juga jika hatimu penuh dengan kebodohan (tamas) atau 
sedang menyimpang, maka tidak akan ada suka cita yang bisa dialami, walaupun jika engkau 
mengulang-ulang nama Tuhan (namasmarana), lagu kebhaktian (japa), atau meditasi. Lidah akan 
terasa manis selama ada gula diatasnya. Sama halnya jika pelita bhakti tetap bersinar di dalam relung 
hatimu, maka tidak akan ada kegelapan. Hati akan diterangi dengan kebahagiaan. Sesuatu yang pahit 
yang ada di lidah membuat seluruh lidahmu terasa pahit; ketika sifat seperti rakus dan marah 
memasuki hatimu, maka cahaya terang akan sirna, kegelapan akan menguasai pandangan dan 
seseorang menjadi target dari kesedihan serta kehilangan yang tidak terhitung banyaknya. Maka dari 
itu bagi mereka yang berhasrat mencapai kehadirat Tuhan yang suci harus berusaha mendapatkan 
kebiasaan baik, disiplin dan sifat-sifat tertentu. Engkau harus mengubah kehidupan sehari-harimu 
melalui disiplin spiritual.  
 
(Prema Vahini, Ch 56) - BABA -  
 
 

Edisi : 81 (1 – 7 Pebruari 2016) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 3 Pebruari 2016 
 
Lihatlah pada burung bangau yang berjalan dengan cepat di air. Namun ketika bangau sedang 
berjalan, bangau tidak bisa menangkap ikan; untuk supaya bisa menangkap ikan maka bangau harus 
tenang dan berdiri tanpa gerakan. Sama halnya, jika engkau menuntun hidupmu setiap harinya 
dengan ketamakan, kemarahan dan sifat yang semacam itu, maka engkau tidak akan bisa 
mendapatkan ikan berupa kebenaran (sathya), dharma, dan kedamaian (shanti). Apapun jalan spiritual 
yang engkau mungkin lakukan, maka seseorang harus menjalankan mengulang-ulang nama Tuhan 
dengan tanpa henti (nama-smarana). Hanya dengan demikian engkau dapat menguasai sifat-sifat 
seperti ketamakan, kemarahan, dsb. Semua naskah suci (sastra) mengajarkan satu pelajaran: karena 
Tuhan adalah tujuan universal dan perjalanan hidup untuk mencapai Tuhan, karena itu ingatlah selalu 
pada Tuhan dan tundukkan pikiran sehingga engkau tidak menyimpang dari jalan yang telah engkau 
pilih. Semua sifat baik secara otomatis akan berkumpul pada seseorang yang menjalankan 
pengendalian pada perkataan dan selalu mengingat Tuhan.  
 
(Prema Vahini, Ch 56)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 4 Pebruari 2016 
	  
Untuk dapat mencapai apapun di dalam kehidupan maka ada dua hal yang mendasar yaitu keyakinan 
yang mantap dan kasih yang suci. Untuk dapat mengalami kasih Tuhan yang suci, maka engkau harus 
bersiap-siap untuk melepaskan sifat mementingkan diri sendiri dan kepentingan diri. Engkau harus 
mengembangkan kesucian dan ketabahan. Dengan keyakinan yang mantap kepada Tuhan, engkau 
harus mengembangkan kasih pada Tuhan tanpa memperhatikan semua halangan dan rintangan. 
Engkau seharusnya tidak pernah berpikir bahwa kesenangan dan penderitaan adalah disebabkan oleh 
beberapa kekuatan dari luar. Kesenangan dan penderitaan adalah hasil dari pikiranmu sendiri. Adalah 
tidak ada gunanya dalam menyalahkan orang lain. Jika engkau mengembangkan kasih kepada Tuhan, 
maka kasih itu akan menghancurkan semua penderitaan dan kecenderungan jahat seperti keterikatan, 
kemarahan, dan iri hati. Seseorang harus mencari keduanya baik pendidikan spiritual maupun 
pembelajaran duniawi. Engkau harus menyadari bahwa alam adalah juga perwujudan dari Tuhan. 
Oleh karena itu, alam seharusnya tidak diabaikan. Alam adalah hasilnya dan Tuhan adalah 
penyebabnya. Jadi, engkau harus menyadari kehadiran Tuhan dimana-mana di seluruh kosmos.  
  
(Divine Discourse, 20 June 1996) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 5 Pebruari 2016 
 
Kembangkanlah kualitas kasih. Isilah seluruh hidupmu dengan kasih. Inilah yang merupakan doa yang 
dilantunkan oleh para Gopika yang diperuntukkan kepada Krishna. Sebuah hidup tanpa kasih 
sepenuhnya adalah tandus. Engkau adalah perwujudan dari kasih. Kasih harus ditujukan kepada 
sesuatu yang bersifat benar. Kasih seperti itu haruslah menjadi nafas hidupmu. Perwujudan Atma 
illahi! Menghargai kasih sebagai intisari dari keillahian maka engkau harus melibatkan dirimu dalam 
pelayanan penuh kasih kepada masyarakat. Mengapa ada begitu banyak orang yang hadir dan 
berkumpul di sini? Pastinya ada sebuah alasan yang sangat kuat untuk ini. Engkau pastinya mencari 
sesuatu yang tidak engkau temukan di tempat asalmu. Disini ada kasih Tuhan. Apa yang telah menarik 
semua orang disini adalah kekuatan dari kasih Tuhan – itulah tali yang mengikat dan mempersatukan 
hati. Akar dari semuanya ini adalah kesucian. Dimana ada kesucian maka disana akan tumbuh kasih. 
Ketika kesucian dan kasih datang bersama-sama, maka disana akan ada kebahagiaan (Ananda). 
Apapun pekerjaan yang engkau lakukan, apapun pengorbanan yang kita lakukan, semuanya itu tidak 
banyak gunanya ketika tanpa adanya kasih.  
 
(Divine Discourse, Nov 23, 1990) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 6 Pebruari 2016 
 
Ketika sedang melakukan Kundalini Yoga, orang-orang melakukan latihan pengendalian nafas. Dalam 
latihan pernafasan, menarik nafas disebut dengan Purakam, menghembuskan nafas disebut dengan 
Rechakam dan menahan nafas disebut dengan Kumbhakam. Ketiganya ini saja bukan merupakan 
sarana untuk meraih kekuatan yoga. Dengan menarik nafas semua kebaikan adalah Purakam. 
Melepaskan semua keburukan adalah Rechakam. Untuk tetap menahan di dalam hati apa yang baik 
adalah Kumbhakam. Setiap manusia harus menjalankan jenis yoga illahi ini; sejatinya ini seharusnya 
menjadi tujuanmu yang pertama. Puttaparthi adalah sebuah dusun yang sangat kecil. Bagaimana desa 
ini mencapai keadaan yang terkenal? Engkau dapat menemukan jawabannya sendiri. Ini bukanlah 
hanya karena keberuntungan yang besar atau kemujuran. Ini disebabkan karena kekuatan dari pikiran. 
Setiap pikiran yang suci memiliki kekuatan untuk menemukan pemenuhan. Oleh karena itu naskah 
suci menyatakan: “Sebagaimana pikiranmu, maka begitulah engkau jadinya (Yad bhavam tad 
bhavati)". Kembangkanlah pikiran yang baik dan secara alami engkau akan mendapatkan hak atas 
hasilnya.  
 
(Divine Discourse, 23 Nov 1990) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 7 Pebruari 2016 
	  

Bagi mereka yang merasa gelisah oleh keraguan tentang apa yang diterima dan apa yang ditolak, 
mereka yang dibutakan oleh khayalan, dan mereka yang tidak bisa membedakan antara kegelapan 
dan cahaya, kematian dan keabadian - mereka semua seharusnya mendekati orang-orang hebat yang 
dapat memperlihatkan jalan untuk memahami kebenaran yang kekal – penerangan diri dasar dari 
semua ciptaan. Kemudian keduanya baik dunia ini dan surga akan menyatu dalam cahaya yang sama! 
Untuk tujuan kesadaran ini, seseorang harus memiliki kerinduan yang mendalam dan kuat 
menjalankan disiplin. Kelahiran sebagai manusia adalah konsekuensi dari perbuatan baik yang tidak 
terhitung jumlahnya dan ini seharusnya tidak disia-siakan; kesempatan ini sepenuhnya harus 
dimanfaatkan. Seperti yang dikatakan dalam Kenopanishad, “Kehidupan sekarang yang begitu 
berharga seharusnya tidak dibuang.” Ketika ada begitu banyak kesempatan untuk menyelamatkan 
diri, bukankah merupakan sebuah kerugian yang besar dengan menyia-nyiakan semua kesempatan 
itu? Bagi mereka yang diperbudak oleh kesombongan dan sifat-sifat binatang, kesadaran ini pada 
waktunya adalah paling penting. Menunda adalah tidak ada gunanya; adalah kedunguan dengan 
mulai menggali sebuah sumur ketika rumah sudah terbakar api.  
 
(Prema Vahini, Ch 57) - 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)	  


