
	  

	  
 

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, 8 Pebruari 2016 
	  
Perwujudan kasih! Tanda khusus dari kasih adalah pengorbanan yang tanpa mementingkan diri 
sendiri (thyaga). Kasih tidak mencari apapun dari seseorang dan tidak ada kehendak buruk pada 
siapapun juga. Kasih sepenuhnya bersifat tidak mementingkan diri sendiri dan suci. Gagal dalam 
memahami sifat kasih yang sebenarnya, orang-orang merindukan kasih dalam berbagai cara. Kasih 
harus dihargai dengan perasaan dari tanpa mementingkan diri dan pengorbanan. Dalam bentuk apa 
kasih dianggap di dunia – apakah ini kasih keibuan, kasih dalam persaudaraan, atau persahabatan – 
ada sebuah unsur kepentingan diri sendiri. Hanya kasih Tuhan yang sepenuhnya bebas dari noda 
kepentingan diri sendiri. Kasih Tuhan bahkan dapat mencapai sampai yang terpencil. Kasih membawa 
kembali bagi mereka yang terpecah. Kasih juga mengangkat manusia dari binatang menuju keillahian. 
Kasih merubah semua bentuk kasih duniawi menuju kasih illahi. Bahkan perasaan dari persaudaraan 
universal adalah tidak sama dengan pengalaman tentang ekatvam (kesatuan). Bahkan dalam perasaan 
persaudaraan ada sebuah unsur kepentingan diri. Bagi mereka yang benar-benar ingin 
mengembangkan persaudaraan universal juga harus mengembangkan kesadaran pada satu jiwa yang 
bersemayam dalam diri semua makhluk.  
 
(Divine Discourse, 20 June 1996) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 9 Pebruari 2016 
	  
Pendidikan dan yang lainnya yang membuat seseorang tumbuh dan menjadi besar adalah tidak 
berguna bagi kemajuan spiritual; semuanya itu hanya membawa pada kejatuhan spiritual. Itulah 
sebabnya mengapa dunia disebut dengan ‘alam yang menyesatkan’ (maya-prapancha). Kebenaran, 
dalam ilusi apapun terpendam hanya akan bersinar lebih terang karena itulah sifat alami dari 
kebenaran. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa dunia objektif yang mengalami perubahan setiap 
menitnya, menyusut dan bertambah besar dengan ketidakpatuhan dari kemunculan dan kehilangan 
sebagai kebenaran yang kekal? Ciri dari peminat spiritual adalah keterikatan pada kebenaran dan 
bukan mencari yang tidak nyata di dunia fana ini. Di dunia yang palsu ini, tidak ada yang namanya 
hidup yang sejati (satya-achara), yang ada hanyalah hidup yang palsu (mithya-achara). Hidup yang 
sejati terkandung dalam kesadaran akan Tuhan. Ini harus ada di dalam pikiran setiap orang di setiap 
saat dalam kehidupannya.  
 
(Prema Vahini, Ch 58) - BABA -  
 

Edisi : 82 (8 – 14 Pebruari 2016) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 10 Pebruari 2016 
 
Peminat spiritual harus secara hati-hati memahami perbedaan antara tingkah laku dari orang biasa 
(sahaja) dan penekun spiritual. Orang biasa tidak memiliki ketabahan (sahana), tapi ia sombong 
(ahamkara), dan dipenuhi dengan keinginan yang berkaitan dengan duniawi, dan dalam hal itu 
mencoba untuk memperoleh kepuasan hidup. Penekun spiritual adalah mereka yang merenungkan 
Tuhan (Sarveswara-chinthana) secara terus menerus seperti gelombang di lautan, mengumpulkan 
harta keseimbangan batin dan kasih sayang yang sama bagi semua makhluk, dan puas dalam 
perenungan bahwa semuanya adalah milik Tuhan dan tidak ada satupun yang merupakan miliknya. 
Tidak seperti orang biasa, penekun spiritual tidak akan dengan mudah menyerah dalam kesedihan, 
kehilangan, kemarahan atau kebencian atau egoisme, rasa lapar, haus atau keraguan. Penekun 
spiritual harus menguasai semua hal yang baik sebanyak mungkin dan menempuh perjalanan 
kehidupan dalam ketabahan, keberanian, suka cita, kedamaian, kemurahan hati, dan kerendahan hati. 
Menyadari bahwa merawat badan bukanlah hal yang sangat penting, dan tanggunglah rasa lapar dan 
haus dengan sabar dan selalulah tenggelam dalam perenungan tiada putusnya kepada Tuhan.  
 
(Prema Vahini, Ch 59)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 11 Pebruari 2016 
	  
Baik dan buruk, kekayaan dan kemiskinan, pujian dan celaan selalu berjalan beriringan di dunia ini. 
Engkau tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari kebahagiaan itu sendiri (Na sukhat labhate 
sukham). Kebahagiaan datang hanya melalui penderitaan. Seorang yang kaya mungkin bisa menjadi 
orang miskin keesokan harinya. Sama halnya, seorang miskin mungkin bisa menjadi orang kaya suatu 
hari nanti. Hari ini engkau sedang dipuji, namun esok hari engkau mungkin dikritik. Untuk 
menganggap pujian dan celaan, kesenangan dan penderitaan, kesejahteraan dan kemalangan 
dengan pikiran yang sama adalah tanda khusus dari manusia yang sejati. Dalam Gita dijelaskan, 
“Tetaplah miliki pikiran yang sama dalam kesenangan dan penderitaan, keuntungan dan kerugian, 
kemenangan dan kekalahan (Sukha Dukhe same kritva labhalabhau jayajayau). Engkau sejatinya dapat 
menikmati hidupmu sebagai manusia hanya ketika engkau menganggap keduanya baik itu 
penderitaan dan kesenangan, keuntungan dan kerugian dengan ketenangan hati. Tidak ada nilai dari 
kebahagiaan tanpa penderitaan. Maka dari itu, sambutlah penderitaan jika engkau ingin mengalami 
kebahagiaan yang sejati.  
  
(Divine Discourse, 9 Jul 1996) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 12 Pebruari 2016 
 
Bertengkar untuk hal-hal yang sepele, cepat kehilangan kesabaran, menjadi sedih karena provokasi 
kecil, menjadi marah karena terhina sedikit saja, cemas karena haus, lapar, dan kurang tidur — semua 
hal ini tidak akan pernah bisa menjadi ciri dari peminat spiritual. Beras dalam keadaan sesungguhnya 
dan nasi yang telah dimasak — dapatkah kedua hal ini menjadi sama? Kerasnya beras akan menjadi 
hilang setelah dimasak. Biji padi yang telah dimasak bersifat lembut, tidak berbahaya dan manis. 
Sedangkan biji padi yang tidak dimasak adalah keras, congkak, dan penuh dengan khayalan. Tidak 
diragukan lagi bahwa kedua jenis ini adalah jiwa (jivi) dan manusia, namun bagi mereka yang 
tenggelam dalam khayalan lahiriah (avidya-maya) adalah ‘orang biasa’, sedangkan bagi mereka yang 
tenggelam dalam khayalan batin (vidya-maya) adalah ‘peminat spiritual’. Tuhan tidak memiliki 
khayalan lahir dan juga khayalan batin; Tuhan sama sekali tanpa keduanya. Seseorang yang tidak 
memiliki khayalan lahiriah, menjadi peminat spiritual, dan ketika mereka sama sekali tanpa khayalan 
batin juga, mereka dapat digolonggkan sebagai Tuhan. Hati dari orang seperti ini sejatinya adalah 
singgasana Tuhan.  
 

( Prema Vahini, Ch 59) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 13 Pebruari 2016 
 
Banyak peminat spiritual kurang dalam komitmen moral dan mencari Tuhan hanya untuk pemenuhan 
keinginan mereka yang sepele dan untuk keuntungan yang sementara. Tidak ada seorangpun yang 
mencari untuk memahami sifat dari kasih yang sejati atau Tuhan yang mendasari semuanya. Apa yang 
kita saksikan di dunia saat sekarang adalah kepura-puraan yang sungguh luar biasa. Semuanya 
kelihatan seperti bhakta dan semuanya menyatakan semangat pengorbanan mereka. Setiap orang 
menyatakan dirinya sendiri sebagai seorang sadhaka (peminat spiritual). Setiap pengikut menyatakan 
bahwa mereka sedang terhubung dengan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh cobalah tanyakan ke 
dalam diri, “Apakah mereka sebagai peminat spiritual (Sadhaka) sedang melayani Tuhan atau Tuhan 
yang sedang melayani para peminat spiritual (sadhaka)?” Pelayanan yang dilakukan oleh para sadhaka 
adalah bersifat remeh dan sepele. Mempersembahkan kepada Tuhan apa yang Tuhan telah sediakan 
adalah seperti mempersembahkan air sungai Gangga yang berasal dari sungai Gangga itu sendiri. 
Kebenarannya adalah bahwa Tuhan yang sedang melayani bhakta. Semua kapasitas yang diberikan 
oleh Tuhan seharusnya digunakan dalam pelayanan kepada Tuhan. Tidak ada gunanya pergi utnuk 
mencari Tuhan. Tuhan sepanjang waktu sedang mencari bhakta yang sungguh-sungguh dan tabah.  
 
(Divine Discourse 13 Jan 1984) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 14 Pebruari 2016 
	  

Ketika engkau dapat menyenangkan Tuhan, seluruh dunia akan senang dan puas denganmu. Jika 
Tuhan memungkiri dirimu, maka dunia juga akan memungkiri dirimu. Oleh karena itu, adalah tidak 
ada perlunya bagimu untuk berusaha menyenangkan orang ini atau orang itu. Jangan menyia-nyiakan 
hidupmu dalam pengejaran keinginan yang biasa dan sepele. Buatlah usaha yang sungguh-sungguh 
untuk menyenangkan Tuhan. Ketika engkau menyenangkan Tuhan dan menjadi disayang oleh-Nya, 
seluruh dunia akan menjadi milikmu. Thyagaraja bernyanyi, “Oh Rama! Jika hamba memiliki rahmat-
Mu (Anugraha), seluruh Sembilan planet (navagraha) akan menjadi patuh pada hamba.” Untuk bisa 
menerima rahmat Tuhan, perlakukanlah perbedaan yang ada seperti kesenangan dan kesedihan, 
kebahagiaan dan penderitaan, pujian dan cacian dengan pikiran yang seimbang. Selalulah 
memusatkan pikiran pada nama Tuhan dan menjadi layak menerima kasih-Nya. Sekali engkau 
menerima kasih Tuhan, maka engkau tidak perlu takut pada apapun juga. Engkau akan mencapai 
segalanya di dalam kehidupan. Maka dari itu, kembangkanlah pikiran yang seimbang dan buatlah 
usaha untuk bisa mendapatkan rahmat Tuhan.  
 
(Divine Discourse, 9 Jul 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)	  


