
	

	
 

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, 15 Agustus 2016 
 
 Perwujudan kasih! Jika bangsa kita ingin adanya kemajuan, maka harus ada persatuan yang utuh 
diantara semua warga negaranya. Pemimpin kita telah membuat pengorbanan yang sungguh luar 
biasa dan mendapatkan kebebasan bagi kita. Ketika kita sudah mendapatkan kemerdekaan, persatuan 
belum juga dapat dicapai. Apakah gunanya kemerdekaan tanpa adanya persatuan? Ada kebencian 
dimana-mana. Jika ketidakharmonisan ini tetap ada, bagaimana bisa kemerdekaan yang diraih dengan 
susah payah dapat dijaga? Manusia tidak menapaki jalan yang benar. Engkau harus mengambil jalan 
yang membentuk persatuan seutuhnya sehingga setiap warga Negara harus mampu dengan bangga 
mengatakan, “Ini adalah Negara yang saya cintai; ini adalah bahasa ibu dan agama saya.” Engkau 
seharusnya juga menjaga reputasi dan tradisi dari keluargamu. Ada banyak orang yang melantunkan 
nama suci Sri Rama, namun apakah ada yang sunguh-sungguh menjalankan kemuliaan dari Sri Rama? 
Sri Rama berkata, “Ibu dan ibu pertiwi adalah lebih hebat daripada surga” (Janani Janma Bhumishcha 
Swargadapi Gariyasi). Engkau harus menyadari dan hidup dengan kebenaran ini.  
 
(Divine Discourse, Nov 23, 2000) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 16 Agustus 2016 
	
Abraham Lincoln lahir dari keluarga yang sangat miskin sekali di Amerika. Ibunya yang bernama Nancy 
bekerja keras untuk menyekolahkannya. Ketika Lincoln pergi ke sekolah, anak-anak yang lainnya 
menertawakan karena pakaian dan kemiskinannya. Karena tidak mampu menahan hinaan ini, Lincoln 
mengatakan hal ini kepada ibunya, “Ibu, teman-teman saya terus menertawakanku. Tolong berikan 
saya pakaian yang bagus.” Ibunya mendekati Lincoln dan berkata, “Anakku, keadaan keluarga kita 
adalah tidak bagus. Bahkan untuk memberikan makan bagi setiap orang adalah sebuah masalah. 
Dalam keadaan seperti ini, bagaimana engkau bisa mengharapkan pakaian yang bagus? Hiduplah 
sesuai dengan keadaanmu. Cepat atau lambat engkau akan meraih level yang sesuai dengan 
kelayakanmu. Jangan dihalangi oleh cemoohan dari orang lain. Hiduplah dengan kepercayaan diri. 
Kepercayaan diri adalah sumber dari semua keberhasilan.” Jadi, Ibunya memberikan semangat 
kepadanya. Mulai dari saat itu, Lincoln memberikan kualitas kepercayaan diri yang hebat pada dirinya 
sendiri dan melanjutkan pendidikan dan kegiatannya dengan usaha yang jujur. Lincoln tidak pernah 
kecewa dengan apapun juga. Walaupun sama sekali tanpa kekayaan materi dan kenyamanan, namun 
rasa percaya diri adalah senjatanya untuk meraih keberhasilan.  
 
(Divine Discourse, Nov 23, 2000) - BABA -  
 

Edisi : 109 (15 - 21 Agustus 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 17 Agustus 2016 
 

Jika seekor burung memasuki sebuah ruangan bercermin, maka burung itu akan melihat banyak 
bayangan dari dirinya sendiri. Burung itu membayangkan bahwa ada banyak burung dan semuanya 
itu adalah sainganya. Jadi, burung itu terus menabrak cermin itu dan akhirnya cermin itu pecah 
menjadi bagian-bagian kecil. Sekarang burung itu melihat banyak burung sebanyak pecahan cermin 
yang ada. Ketika semua cermin itu dihancurkan menjadi kepingan yang sangat kecil, maka tidak ada 
bayangan yang muncul dan burung itu pergi. Ini adalah bentuk kebodohan. Sebaliknya, ketika 
seseorang yang bijaksana memasuki sebuah ruangan, ia menyadari bahwa semua bayangan yang ada 
adalah bayangannya sendiri dan ia merasa senang. Dalam hal yang sama, seseorang yang melihat 
dirinya sendiri dalam diri yang lainnya dan melihat mereka sebagai bayangannya sendiri adalah 
manusia yang sejati. Prinsip yang terwujud dan dapat dilihat di dunia luar adalah sama dengan yang 
ada dalam setiap individu. Nama, wujud, bentuk, dan kemampuan diketahui terpisah, namun 
semuanya itu hanyalah pantulan saja. Apa yang engkau coba lihat di dalam tempat suci ada di dalam 
dirimu. Semua sadhana dilakukan untuk mengalami kenyataan yang di dalam diri.  
 

(Divine Discourse, Nov 23, 2000)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 18 Agustus 2016 
	

Dalam bidang spiritual dari kedamaian mental dan suka cita di dalam diri, yang bertanggung jawab 
bagi keberhasilan atau kegagalan sepenuhnya ada pada diri sendiri. Engkau tidak memiliki hak untuk 
mengalihkannya kepada orang lain. Api akan menyala ketika bahan bakar berlebih, jadi berhentilah 
memberi makan dengan bahan bakar. Jangan menambahkan bahan bakar pada api indria. Lepaskan 
pikiran dari hal yang bersifat sementara dan terikat pada yang bersifat kekal. Tanamlah benih bhakti, 
yaitu latihan permulaan mengingat nama-nama Tuhan (namasmarana) di dalam pikiran. Benih itu 
akan tumbuh menjadi pohon dengan dahan-dahan kebaikan, pelayanan, kasih, ketenangan hati, 
ketabahan, dan keberanian. Engkau menelan makanan namun engkau tidak menyadari bagaimana 
makanan dirubah menjadi energi, kecerdasan, emosi, dan kesehatan. Dengan cara yang sama, hanya 
menelan makanan ini untuk jiwa, mengingat nama Tuhan dan menyaksikan bagaimana hal ini dirubah 
menjadi kebaikan dan sisanya tanpa engkau menyadarinya.  
 
(Divine Discourse, Feb 27, 1961) - BABA - 
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 19 Agustus 2016 
 

	Mahabharata telah mengajarkan kita sebuah pelajaran bahwa kita seharusnya menganggap 
perbuatan kita sendiri yang bertanggung jawab untuk penderitaan atau suka cita kita. Namun sebagai 
manusia, engkau seharusnya melakukan apapun tindakan yang seharusnya engkau lakukan. Jangan 
berpikir bahwa engkau akan mencapai ini atau itu dan juga jangan berpikir bahwa engkau akan 
mampu melakukan hal yang hebat tanpa rahmat dari Tuhan. Jangan menjadi cepat lelah dalam proses 
itu. Jenis benih yang telah engkau tabur yang mana telah membawamu pada posisi saat sekarang, 
akan menentukan hasil yang akan engkau dapatkan nantinya. Engkau mungkin sangat pintar dan 
cerdas. Bagaimanapun juga semua kecerdasan dan kepintaranmu tidak akan memungkinkanmu 
menerima karmamu sendiri. Brahma sang pencipta telah menyiapkan semua kebaikan dan keburukan 
yang telah engkau lakukan dan semuanya itu ditaruh melingkar di lehermu ketika engkau lahir. Adalah 
perlu bagi kita untuk menyadari hubungan sebab akibat ini. Kita bertanggung jawab bagi kebaikan 
dan keburukan yang kita lakukan, dan keinginan kita hanyalah akibat dari hal ini.  
 

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

 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 20 Agustus 2016 
 
Berpeganglah pada keyakinanmu; jangan merubah kesetiaanmu segera setelah sesuatu terjadi atau 
seseorang membisikkan sesuatu kepadamu. Jangan menurunkan gambar Sai Baba dari dinding dan 
menaruh gambar yang lainnya ketika saat pertama engkau mengalami rasa kecewa. Tinggalkan 
semuanya itu kepada-Nya; biarkan Beliau menyelesaikannya — itu yang seharusnya menjadi sikapmu. 
Jika tidak engkau melalui kesenangan dan kesedihan, bagaimana engkau dapat menjadi kuat? 
Sambutlah cahaya dan bayangannya, mentari dan hujan. Jangan berpikir bahwa hanya mereka yang 
memuja gambar dan photo dengan perhiasan yang megah adalah seorang bhakta. Siapapun yang 
melangkah lurus dalam jalan moral, siapapun yang bertindak sesuai dengan perkataannya dan 
berbicara seperti yang dilihatnya, siapapun yang luluh hatinya terhadap penderitaan yang lain dan 
bersuka ria terhadap suka cita yang lainnya— mereka adalah bhakta, bisa jadi bhakta yang paling 
agung. 
 
(Divine Discourse, Feb 26, 1961) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 21 Agustus 2016 
	

Apakah engkau tahu mengapa engkau diberikan tubuh manusia? Apakah tubuh ini digunakan untuk 
berkeliling ke seluruh dunia? Bukan, bukan itu tujuannya. Engkau telah diberikan tubuh ini sehingga 
engkau dapat mempertunjukkan dengan bantuan tubuh ini akan kebenaran dari pernyataan bahwa 
tubuh dimaksudkan untuk melakukan kebaikan bagi manusia yang lainnya. Divya Atma Swarupas 
(perwujudan dari jiwa illahi)! Adalah bagi kita untuk menyadari bahwa kasih sayang yang semua 
makhluk hidup berhak dapatkan dari kita membentuk intisari dari diri kita untuk mampu 
mendapatkan pandangan tentang Atma. Olah tapa yang terhebat adalah dengan menyatukan kasih 
sayang yang ada dalam semua makhluk. Tidak seperti halnya sapi, kuda, gajah, atau hewan lainnya, 
kesucian hidup yang diberikan kepada manusia ada pada level yang sangat tinggi. 
 
(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 10) - BABA - 
 

 

 

	
	

Bagi seseorang yang telah sepenuhnya berserah diri, 
segala sesuatu yang mereka alami (baik atau buruk) 

adalah sebuah hadiah dari Tuhan 
	

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)	


