
	

	
 

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, 8 Agustus 2016 
	

Ketika para Pandawa sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke dalam hutan, Dharmaraja memanggil 
Draupadi dan memintanya untuk duduk di sampingnya dan berkata, “Oleh karena perbedaan 
kepribadian diantara kita dan para Kaurawa maka situasi ini telah muncul dimana kita harus tinggal di 
dalam hutan selama 12 tahun dan satu tahun dalam penyamaran. Bagaimanapun manusia akan 
menghadapi kesulitan, mengapa engkau tidak tinggal disini dan merawat Dhritarashtra dan Gandhari 
yang sudah tua?” Para Pandawa telah meminta kepada Draupadi untuk merawat dua orang yang 
kejam dan sejatinya yang harus bertanggung jawab atas keadaan mereka pergi ke dalam hutan. Ini 
adalah kualitas yang sangat baik dalam diri para Pandawa dan kita harus belajar sebuah pelajaran dari 
hal ini. Moralitas yang ada disini adalah apapun yang harus terjadi dalam kehidupan seseorang namun 
menggunakan kejadian yang tidak dapat terelakkan dan menggunakan untuk meningkatkan 
kebencian adalah tidak benar; ini bukan karakter manusia yang baik. Kesialan, masalah, dan rasa sakit 
yang kita alami adalah tidak muncul dari luar dan tidak juga Tuhan yang memberikannya. Semuanya 
itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Hanya merupakan tanda dari kelemahan seseorang maka ia 
akan menyalahkan orang lain atas masalah dan kesialan yang didapatkannya. Ini bukan sikap yang 
benar.  
 

(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 8) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 9 Agustus 2016 
	
Engkau tidak bisa mencapai sukham melalui sukham (yaitu mencapai kesenangan melalui 
kenyamanan). Suka cita bisa didapatkan melalui usaha dan percobaan. Melalui rasa sakit yang hebat 
maka seorang wanita mendapatkan kebahagiaan sebagai ibu. Melalui kerja keras, butir padi yang 
sangat diinginkan bisa didapat oleh petani di sawah. Melalui belajar siang dan malam dengan tekun 
maka seorang pelajar bisa lulus dalam ujian dan mendapatkan gelar sarjana yang sangat 
didambakannya. Melepaskan dirimu dari kemewahan dan bahkan kenyamanan; melepaskan dirimu 
dari yang sangat engkau sayangi disebabkan oleh kebodohan yang besar tentang apa yang paling 
engkau sayangi bagi dirimu sendiri; hasrat yang kuat, berjuang, berusaha keras terus menerus – dan 
kemudian engkau akan diberkati dengan kebahagiaan yang tidak terlukiskan dalam penyatuan 
dengan alam semesta, dari Sakshathkara. Adalah kesedihan yang membuat suka cita bermanfaat dan 
sebuah harta yang berharga; adalah karena malam yang gelap maka mendorong seseorang mencari 
cahaya; adalah kematian yang memberikan gairah hidup. 
 
(Divine Discourse, March 16, 1966) - BABA -  
 

Edisi : 108 (8 - 14 Agustus 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 10 Agustus 2016 
 

Saat Atma dikenali maka engkau akan mendapatkan bahwa semua sejatinya adalah satu. Ini adalah 
tujuan yang dijabarkan oleh naskah suci dari negeri ini. Namun putra dan negeri ini telah 
mengabaikannya dan hari ini sedang berjuang dalam keadaan yang sulit dan jahat dari faksi dan 
ketakutan. Ketika empat banteng yang merumput di dalam hutan bersatu dan waspada terhadap 
keselamatan satu dengan yang lainnya (karena mereka merasa bahwa mereka adalah satu) maka 
harimau tidak berani mendekati mereka; namun, ketika perselisihan mulai terjadi serta memecah 
mereka menjadi individu yang terpisah dan akhirnya mereka diserang satu per satu dilahap oleh 
harimau. Itulah nasib dari mereka yang merasa terpisah. Ketahuilah bahwa walaupun vyakti 
(individual) mungkin terpisah namun shakti (kekuatan) adalah satu; Shakti itu adalah Paramatmatattva 
(prinsip dari Atma yang tertinggi). Ini adalah pesan yang Aku bawa. Pesan ini pastinya adalah hitha 
(bermanfaat), walaupun ini mungkin tidak menyenangkan (priya). Seorang pasien harus minum obat 
dan mengikuti pembatasan yang diberikan oleh dokter; pasien tidak bisa makan dan hidup seperti 
yang mereka sukai selama mereka masih sakit. Dokter mengetahui yang terbaik dan harus diikuti 
untuk bisa kembali sehat.  
 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 11 Agustus 2016 
	

Tuhan memiliki banyak nama dan wujud namun keillahian adalah satu. Para sarjana mengacu pada 
“Satu Kebenaran” dengan banyak nama (Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanti). Menyadari kebenaran 
ini, menghormati semuanya, mengasihi semuanya, dan memberikan suka cita pada semuanya. 
Kemudian engkau menjadi Tuhan! Ketika engkau menyadari kenyataan bahwa keillahian dalam 
semuanya adalah sama maka tidak akan ada lagi perasaan dualitas. Engkau mungkin berpikir bahwa 
ini sangatlah sulit, namun ini sangatlah sederhana sekali. Ketidakmampuanmu dalam menyadari 
kebenaran ini disebabkan oleh kesalahan dalam pandanganmu dan bukan pada sang pencipta. 
Perbaiki cacat cela pada pandangan dan penglihatanmu; lihatlah kesatuan dalam keanekaragaman. Di 
dunia ini, ada sebuah perselisihan yang terus menerus diantara kebaikan dan kejahatan. Banyak orang 
merasa cemburu pada yang lain dan memberikan fitnah kepada mereka. Namun jangan memberikan 
perhatian pada krtikan seperti itu. Pujian dan makian adalah hal umum bagi manusia. Beberapa orang 
yang mulia menghadapi kesulitan yang sama dan mengatasinya dengan ketabahan. Hiduplah dalam 
kebenaran dan kasih sayang maka tidak ada kekerasan yang dapat datang mendekatimu.  
 
(Divine Discourse, Nov 23, 2000) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 12 Agustus 2016 
 

	Semua ciptaan yang engkau lihat berasal dari Tuhan. Begitu banyak jenis yang kita lihat di sekitar kita 
hanya muncul sebagai hasil dari perubahan dari sifat (guna) dalam diri kita sendiri dan ini adalah 
sebuah kebenaran yang dinyatakan dalam naskah suci. Engkau kadang-kadang senang, kadang-
kadang takut dan di lain waktu merasa berani. Perubahan-perubahan ini muncul dalam rangkaian 
yang cepat dan dalam cara yang biasa saja. Alasan utama dari semua perubahan ini adalah perubahan 
yang muncul dalam sikap mental kita sendiri. Semuanya ini adalah perwujudan dari sifat kita sendiri. 
Manusia memiliki tiga sifat (guna) yang berbeda yaitu - satwa, tamo, dan rajo guna. Jika ketiganya ini 
bercampur dalam keseimbangan maka tidak akan ada perubahan yang bersifat drastis dalam sifat 
seseorang. Sinar matahari disusun oleh tujuh warna yang berbeda. Ketika warna-warna ini bercampur 
dalam kadar yang sesuai maka tidak akan ada perubahan dan matahari akan bersinar dengan 
warnanya yang alami. Sebaliknya, jika terjadi ketidakseimbangan dalam campuran warna itu maka 
engkau akan menemukan beberapa warna spesial menunjukkan warnanya sendiri.  
 

(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 9) - BABA -  
 
	

 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 13 Agustus 2016 
 
Weda telah memberikan kepada kita empat Mahavakya: (1) Aku adalah engkau (Tat Twam Asi), (2) 
Kesadaran terpadu yang constant adalah keillahian (Prajnanam Brahma), (3) Aku adalah Tuhan (Aham 
Brahmasmi) dan (4) Jiwa adalah Tuhan (Ayam Atma Brahma). Semua darimu mengetahui pernyataan 
ini dan secara constant mengulang-ulang kata-kata ini namun tidak menjalankannya dalam tindakan. 
Hanya dengan mengulang saja tanpa melakukan dalam tindakan hanyalah sebuah pamer saja. Engkau 
mengatakan bahwa semuanya adalah Tuhan (Brahman), namun membenci yang lainnya. Ini hanyalah 
kemunafikan saja. Jika engkau memiliki hal yang tidak disukai pada siapapun juga maka secara tenang 
menjauhlah darinya. Jangan membenci mereka; cobalah mengembangkan kasih kepada mereka. 
Jangan mengritik atau membenci siapaun juga. Ini adalah pesan-Ku untukmu hari ini. Ini adalah jalan 
yang harus engkau jalani. Aku mengasihi setiap orang. Aku tidak memiliki rasa tidak suka kepada 
siapapun juga. Semuanya adalah bhakta, sahabat dan anak-anak-Ku. Bagi-Ku semuanya adalah satu. 
Alam semesta ini adalah sebuah buku besar. Kesadaran di dalam dirimu (Antaratma) adalah sebagi 
Gurumu. Tuhan adalah sahabat terbaikmu.  
 
( Divine Discourse, Nov 23, 2000) - BABA -  
	

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

Bukan penderitaan dan juga kesenangan yang bersifat kekal bagi siapapun juga. Semua yang kita 
lakukan, baik atau buruk, secara sadar atau tidak sadar, akan menghasilkan sebuah akibat. Jadi sangat 
perlu bagi kita untuk melakukan yang baik sehingga akibatnya juga akan baik. Ketika seorang anak 
lahir dari rahim ibu, bayi tersebut tidak lahir dengan memakai sebuah kalung bunga atau kalung emas. 
Bagaimanapun juga anak itu lahir dengan kalung karma yang tidak terlihat – yaitu hasil dari semua 
perbuatan (karma) yang seseorang lakukan di kehidupannya yang lalu. Namun perhiasan itu adalah 
tidak terlihat. Untuk membantu kita hidup dalam kehidupan ini dengan baik dan dalam upaya untuk 
tidak memiliki kalung berupa reaksi yang buruk di sekitar leher kita ketika kita lahir di kehidupan yang 
akan datang, adalah perlu bagi kita untuk menyadarinya sebagai pelajaran yang pertama yaitu kita 
seharusnya melakukan perbuatan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu 
jalankanlah, ‘berbuat yang baik, menjadi baik dan melihat yang baik.” Hanya inilah yang akan 
membawamu kepada Tuhan!  
 
(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 8) - 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)	


