
	

	
 

Just as a gigantic tree emerges out of  
a small seed, the entire universe has 

originated from love 
 

“Seperti halnya sebuah pohon yang sangat besar muncul 
dari sebuah benih yang kecil, seluruh alam semesta berasal 

dari cinta kasih” 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 1 Agustus 2016 
	
Saat sekarang, tidak ada seorangpun yang melantunkan nama Tuhan dengan tulus. Banyak yang 
memberikan argumentasi walau menyebutkan sedikit nama Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka 
sudah cukup hebat untuk hal itu. Tuhan hanya dapat diketahui oleh mereka yang mempelajari naskah 
suci dengan tulus dan kasih. Sederhananya karena engkau memiliki sebuah lidah dan dapat berbicara, 
jangan menjelek-jelekkan Tuhan atau nama illahi-Nya. Ada sebuah cerita seorang raja, menteri, dan 
pelayan yang sedang dalam perjalanan di sebuah perahu. Pelayan menjadi panik ketika melihat begitu 
banyak air di sekelilingnya; kepanikannya membuat tukang perahu menjadi kecewa. Jadi sang menteri 
memegang pelayan itu dan mencelupkannya ke dalam air berkali-kali dan kemudian pelayan itu 
berteriak, “perahu, perahu,” maka pelayan itu diangkat kembali dari air. Saat ia ada di dalam perahu 
maka ia menyadari bahwa ia dalam keadaan selamat dari aliran air yang deras. Jangan menunggu 
untuk menderita dari siksaan dunia untuk menyadari rasa aman dari keyakinan kita kepada Tuhan.  
 
(Divine Discourse Feb 19, 1966) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 2 Agustus 2016 
	
Mata yang panjangnya cuma satu inci dapat melihat bintang yang jaraknya jutaan mil jauhnya; 
namun, apakah mata yang melihat? Dapatkah mata melihat dirinya sendiri? Tidak. Engkau harus 
belajar bagaimana untuk mengetahui yang lainnya dan lebih daripada itu yaitu bagaimana 
mengetahui dirimu sendiri. Engkau adalah yang paling ingin tahu tentang orang lain dan segala 
sesuatu di sekeliling. Bahkan sebuah perkenalan yang kebetulan di tempat umum seperti kereta api, 
bandara, terminal bis, engkau menanyakan mereka tentang urusan keluarga mereka, kepemilikan 
mereka dan garis keturunan. Namun, apakah engkau mengetahui garis keturunanmu sendiri, 
kepemilikanmu, warisan, dan statusmu? Engkau adalah Manuja yang berarti lahir dari Manu adalah 
seseorang yang meletakkan pedoman moral yang merupakan kepemilikan dan warisanmu. Engkau 
memiliki Tuhan yang bersemayam di dalam hatimu dan engkau pada dasarnya adalah illahi. Engkau 
menyangkal semua kekayaan yang berharga ini dan pergi dengan menyatakan bahwa engkau adalah 
miskin dan lemah dalam jiwa! Untuk melihat matamu maka engkau memerlukan sebuah cermin; dan 
untuk melihat dirimu sendiri dalam kemuliannya yang sejati maka engkau memerlukan seorang Guru 
(pendidik). 
 
(Divine Discourse Feb 19, 1966) - BABA -  
 

Edisi : 107 (1 - 7 Agustus 2016) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 3 Agustus 2016 
 

Engkau dirundung dengan penyakit yang mana Gita dapat menyembuhkannya, penyakit khayalan 
(moha), yang menyesatkan kesadaran penilaianmu, mengaburkan penglihatanmu dan mengubah 
pandanganmu. Namun, untuk bisa mendapatkan manfaat dari obat-obatan maka engkau harus 
memiliki penderitaan (vishada) yang mana Arjuna miliki, dedikasi yang ia persembahkan, tanpa 
keterikatan yang ia kembangkan dan pemusatan perhatian (ekagrata) yang ia tunjukkan dengan jelas. 
Arjuna siap untuk pergi mengemis dan meminta-minta untuk hidupnya daripada menobatkan dirinya 
sebagai raja setelah membunuh kerabatnya, guru, dan orang yang lebih tua. Dengan memiliki 
kerinduan yang mendalam; kemudian, Gita dapat menghancurkan keterikatan (moha) dan 
membebaskanmu. Temukan bagi dirimu sendiri tingkatanmu untuk perkembangan spiritual, di kelas 
mana dalam sekolah engkau cocok berada. Kemudian milikilah kebulatan tekad untuk naik dari kelas 
itu ke kelas yang lebih tinggi. Berusahalah dengan giat dengan kemampuanmu yang terbaik dan 
engkau akan mendapatkan rahmat Tuhan. Jangan putus asa atau hilang harapan. Satu langkah pada 
waktu yang sama adalah cukup, asalkan langkah itu diarahkan pada tujuan dan buka menjauh dari 
tujuan.  
 

(Divine Discourse Feb 19, 1966)  - BABA - 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 4 Agustus 2016 
	

Pohon beringin tertentu kelihatan begitu besar, dan memiliki banyak dahan dan kelihatan seperti 
sebuah rumah yang besar. Namun biji dari pohon beringin sangat kecil seperti sebuah biji sesawi. 
Apakah benar bahwa pohon yang begitu besar muncul dari biji yang begitu kecil atau ini hanyalah 
khayalan kita saja? Kita mengetahui bahwa ini adalah kebenaran. Biji dalam wujud yang sangat kecil 
dan ketika kita menruhnya di dalam tanah, memberikannya pupuk maka biji ini akan mulai tumbuh, 
berkembang, dan menjadi besar. Buah, bunga, dan dedaunan – semuanya muncul dari biji yang 
sangat kecil. Dalam hal yang sama, dalam tubuhmu yang sangat besar, ada sebuah biji yang sangat 
kecil yang disebut dengan Atma (jiwa). Jika engkau merawatnya dan membiarkannya tumbuh dengan 
baik, maka Atma ini akan menunjukkan wujud illahi dari alam semesta. Namun dimana engkau 
seharusnya menaruh biji ini dan bagaimana kita melindunginya dan membiarkannya tumbuh menjadi 
sebuah pohon yang besar? Dapatkah kita menaruh biji ini di tangan kita dan menyiraminya dengan 
air?  Sebuah biji akan menjadi sebuah pohon hanya jika biji ini ditaruh di dalam tanah dan disirami 
dengan sesuai. Walaupaun di dalam tanah, jika engkau menaruh biji itu terlalu dalam atau terlalu 
dangkal, maka biji itu tidak akan menjadi sebuah pohon. Di dalam tanah hati kita, jika kita menaruh biji 
nama Tuhan dan menyiraminya dengan air kasih sayang maka biji itu akan tumbuh menjadi pohon 
yang bagus.  
 
(Summer Roses On Blue Mountains, 1976, Ch 8) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 5 Agustus 2016 
 

Mulailah dengan pelajaran yang pertama. Jangan melulu membanggakan bahwa engkau telah 
menguasai Bhagavad Gita (naskah suci), dengan membacanya sampai ratusan kali dan mengingat 
semua sloka dan tulisan penjelasannya. Diantara semua jutaan orang yang belajar tentang Gita, hanya 
Arjuna yang telah mendapatkan kesadaran bahwa alam semesta ini hanyalah sebagian dari 
pengejewantahan dari kemuliaan-Nya yang tak terbatas (Vishwarupa Darshana)! Mengapa para 
sarjana yang hebat tidak mendapatkan pengalaman yang seperti ini? Kesadaran akan kenyataan itu 
hanya dapat datang pada peminat spiritual yang layak mendapatkannya. Arjuna mencapai tahap 
tertinggi dalam berserah diri ketika ajaran ini dimulai dan juga selama proses berlangsung, Arjuna 
memiliki konsentrasi yang tak terkalahkan. Tidak diragukan lagi bahwa Arjuna diberkati. Jika tidak 
engkau memiliki tingkat berserah diri yang sama, kerinduan dan konsentrasi yang sama, bagaimana 
engkau dapat mengharapkan hasil yang Arjuna telah raih? Jalan berserah diri (Saranagathi atau 
Prapatti), yang Gita jelaskan adalah tidak mudah; ini memerlukan dedikasi dan ketekunan.  
 

(Divine Discourse, March 16, 1966) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 6 Agustus 2016 
 
Sebuah pandangan dari Vishwavirat (wujud kosmik) telah dijelaskan sebagai seseorang dengan 
memiliki ribuan kepala, kaki, dan tangan. Darimana datangnya pandangan terhadap Vishwavirat? 
Sederhananya adalah versi besar dari apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ketika saya 
membuka mata saya, saya melihat begitu banyak ribuan kepala; namun ketika mata dipejamkan, saya 
tidak melihat bahkan satu kepala-pun. Ketika mata dibuka, saya tidak hanya melihat ribuan kepala ini, 
namun saya juga melihat dinding ini, jendela ini dan segala sesuatu di sekitar saya. Jika seseorang 
pergi keluar dan melihat dengan mata terbuka maka ia akan melihat gunung, langit, sungai, dan tanah 
yang terbentang jauh; namun ketika saat itu ia pejamkan mata, mengapa ia tidak melihat bahkan 
seekor semut-pun? Jika mata dibuka, kita melihat seluruh ciptaan; dan jika mata dipejamkan, kita tidak 
melihat apapun dari ciptaan. Jadi kita simpulkan bahwa seluruh ciptaan telah datang dari pandangan 
kita sendiri. Sama halnya dengan pandangan luar maka kita mampu melihat ciptaan dan dengan 
pandangan ke dalam kita dapat melihat diri yang ada di dalam.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 8) - BABA -  
	

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

Ketika engkau mencoba untuk memasak makanan maka engkau membutuhkan semua bahan-bahan 
dasar seperti : beras, garam, bumbu dan sayuran. Namun kecuali engkau memiliki api di dalam tungku 
maka engkau tidak bisa mendapatkan makanan yang bisa dimakan. Begitu juga dengan pengetahuan 
hidup (pengetahuan tentang kenyataanmu yang sejati seperti halnya ombak dalam lautan keillahian) 
adalah api yang mana membuat dunia materi dan perbuatan dan pengalaman luar menjadi dapat 
dinikmati dan terasa menyenangkan, dapat dicerna, memberikan kesehatan dan suka cita. Suka cita 
itu disebut dengan Anandam; yang mana bersifat memberikan kebahagiaan, memberikan 
pengetahuan dan membangun. Hidup ‘disini’ adalah untuk mencapai ‘disana’ (itulah yang disebut 
dengan, iha-nivasam adalah untuk para-prapthi [mencapai alam baka). Perlakukan tubuhmu seperti 
luka yang harus dibersihkan, dibalut dan diolesi dengan obat salep sebanyak tiga atau empat kali 
sehari. Itu adalah tujuan yang sebenarnya dari makanan dan minuman. Rasa haus adalah penyakit; 
minum adalah obat. Lapar adalah penyakit; makanan adalah obat. Mencari kenikmatan adalah 
penyakit yang mana tanpa keterikatan adalah obat!  
 
(Divine Discourse, March 16, 1966) - BABA - 
 

 

	
	

Sama halnya seluruh makanan  
memberikan kesehatan dan kekuatan pada tubuh,  

maka doa memurnikan pikiran dan memperkuat jiwa 
	

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)	


