
	

	
 

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, 22 Agustus 2016 
 
Engkau mungkin sudah mendengarkan-Ku berbicara berulang kali tentang pengulangan nama Tuhan 
dan juga hasil yang akan didapatkannya dimana secara perlahan hal ini mengubah karakter dan 
tingkah lakumu, mematangkan dan mendekatkanmu pada tujuan. Ada dua cara untuk melakukan 
Namasmarana: salah satunya adalah dengan menggunakan tasbih (japa mala) – memutar japa mala 
secara otomatis, sama halnya secara tanpa disadari, dengan tepat waktu dan secara hati-hati seperti 
halnya melakukan rutinitas dalam kehidupan sehari-hari, atau Namasmarana dilakukan tanpa 
tergantung dengan target jumlah putaran namun tenggelam dalam wujud Tuhan yang 
menggambarkan kualitas Tuhan, merasakannya, menikmati maknanya dan terhubung dengan Nama 
Tuhan dan menikmati rasa manis dari Nama Tuhan dan tenggelam dalam alunan musik-Nya. Tentu 
saja engkau akan berminat akan rasa dari Nama itu hanya ketika engkau merasa lapar. Engkau tidak 
bisa menikmati Nama dan Wujud jika engkau menderita sakit perut karena akibat dari sangat terlibat 
jauh dalam urusan duniawi. 
 
(Divine Discourse, Feb 27, 1961) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 23 Agustus 2016 
	
Apakah arti yang sebenarnya dari ‘Sai Baba’? Sai berarti Sahasrapadma (ribuan teratai), sakshatkara 
(kesadaran, pengalaman langsung pada Tuhan), dsb., Ayi berarti ibu, dan Baba berarti ayah. Jadi, ‘Sai 
Baba’ berarti Beliau keduanya sebagai ayah dan ibu, dan tujuan dari semua usaha para Yogi — Ibu 
yang selalu murah hati, Ayah yang penuh kebijaksanaan, dan tujuan dari usaha spiritual. Sai Baba 
adalah melampaui kecerdasan yang paling tajam, otak yang paling pintar. Bahkan tujuh Resi yang 
paling agung gagal untuk memahami keagungan dari Tuhan. Jadi jangan mencoba untuk menyelidiki 
akan Aku; kembangkanlah keyakinan dan dapatkan kebahagiaan (ananda) melalui kasih sayang 
(prema). Itulah yang sepenuhnya engkau dapat lakukan dan dengan demikian menguntungkan. 
Jangan mengejar segenap orang yang suka membicarakan tentang isi yang ada di dalam buku dan 
memakai jubah dan kerudung fakir. Periksa, nilai, dan kemudian puja. Periksa tingkah lakunya setiap 
hari, niat mereka, pandangan, dan koordinasi diantara apa yang mereka katakan dan lakukan.  
 
(Divine Discourse, Feb 26, 1961) - BABA -  
 
 

Edisi : 110 (22 - 28 Agustus 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 24 Agustus 2016 
 

Ini adalah tragis: ketika hal yang baik dibicarakan, engkau menemukan kesulitan untuk memberikan 
perhatian, namun ketika hal yang merendahkan dan mengacaukan dikatakan maka telingamu 
langsung siaga. Jadilah  majikan bagi tingkah lakumu; jangan diarahkan oleh dorongan pada saat itu; 
selalulah sadar akan apa yang baik bagimu. Jalankan tugasmu sehari-hari sehingga engkau tidak 
membuat yang lainnya menderita atau menyakiti dirimu sendiri. Itu adalah tanda dari hidup yang 
cerdas. Jangan memberikan jalan untuk cepat marah atau duka cita atau gembira atau putus asa. 
Kebingungan yang engkau tampilkan adalah hasil dari sifat malas dan gelap (tamasik) dan emosional 
(rajasik). Latihlah telingamu untuk mendengarkan dengan tenang pada hal yang baik dan menjaga 
ketenangan. Menjadi tenang dan pengendalian emosi (satwik). Semakin engkau mengembangkan 
derma kepada semua makhluk, kesedihan yang mendalam karena kesalahanmu sendiri dan takut akan 
salah dan takut pada Tuhan — semakin mantap engkau dalam kedamaian.  
 

( Divine Discourse, Feb 27, 1961)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 25 Agustus 2016 
	

Perwujudan kasih Tuhan! Tingkatkanlah prinsip kasih dan wujudkan kasih dalam setiap pikiran, 
perkataan, dan tindakan untuk dapat mengalami kebahagiaan. Ketika engkau diliputi dengan kasih 
Tuhan maka semua rasa sakit dan masalah akan dilupakan. Dalam upaya menyebarkan prinsip kasih 
Tuhan maka Tuhan hadir dari waktu ke waktu. Prinsip dari kasih yang tanpa mementingkan diri sendiri 
adalah intisari dari Krishna Tattva (prinsip dari Krishna). Walaupun Tuhan bersemayam dalam diri 
setiap orang, namun masih tersembunyi seperti halnya minyak di dalam biji wijen. Untuk mewujudkan 
keillahian di dalam dirimu maka engkau harus menghadapi cobaan dan tantangan. Kasih pada Tuhan 
seharusnya tumbuh sebagai hasil dari pengalaman dari penderitaan. Sama halnya emas meningkat 
kemilauannya ketika semakin dipanaskan dalam tempat peleburan, bhaktimu juga mengalami sebuah 
proses pemurnian yang secara terus menerus. Tingkatkan pergaulan yang baik (Satsang), pergaulan 
dengan orang-orang yang diliputi dengan kasih Tuhan. Gunakan Satsang itu untuk melepaskan sifat 
binatangmu dan maju dari manusia menuju illahi. 
 
(Divine Discourse, Aug 21, 1992) - BABA - 
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 26 Agustus 2016 
 

Menghayati fakta bahwa melantunkan nama Tuhan adalah sangat suci dan manjur. Cara ini dapat 
melenyapkan ketidaksucian yang ada di dalam diri seseorang, dan meningkatkan kebaikan dan pikiran 
yang suci. Ketika hati diliputi dengan kebenaran dan cinta kasih, hanya pikiran positif yang akan 
muncul. Tidak ada gunanya mengulang-ulang nama Krishna atau Rama hanya sekali dalam setahun. 
Berapa sering engkau makan untuk menjaga tubuhmu? Bukankah pikiranmu juga perlu diberikan 
makan dengan sama? Perenungan pada Tuhan adalah makanan bagi pikiran. Dengan membuat perut 
kenyang dan melaparkan pikiran adalah seperti menghiasi kereta dan melaparkan kudanya! Untuk 
bisa membuat kereta badan itu berjalan maka engkau harus memberi makan kudanya yaitu pikiran. 
Ketika tubuh dijaga dengan cara yang tidak terkira banyaknya, maka memberikan makan pada pikiran 
dalam keheningan. Lantunkan nama Tuhan secara terus menerus dan dengan tenang di dalam dirimu. 
Dengan memiliki kebijaksanaan yang berharga ini, tidakkah engkau sepenuhnya  memanfaatkannya 
dan meluangkan waktu yang berharga untuk memikirkan Tuhan?  
 

(Divine Discourse, Feb 26, 1998) - BABA -  
 
	

 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 27 Agustus 2016 
 
Prema (cinta kasih) adalah seperti permata yang paling berharga. Cinta kasih adalah benda asing bagi 
seseorang yang mementingkan diri sendiri, sombong atau suka pamer. Lantas dimana kita bisa 
menemukan cinta kasih ini? Permata yang berharga ini hanya dapat ditemukan di kerajaan kasih, di 
jalan kasih, di toko kasih. Kasih juga bisa didapatkan hanya melalui hati welas asih. Mungkin ada 
pertanyaan, “Bukankah seluruh dunia diliputi dengan kasih? Lantas mengapa kasih tidak siap 
tersedia?” Kasih yang dianggap oleh dunia untuk diisi bukanlah kasih yang sejati. Kasih tidak dapat 
dihubungkan dengan tubuh, indria, pikiran dan intelek. Segala sesuatu yang terhubung dengan indria 
adalah keterikatan (anuraga). Hanya kehidupan spiritual (Atma) adalah kehidupan yang diliputi 
dengan kasih. Maka dari itu, jalanilah kehidupan spiritual dan bukan sebuah kehidupan yang terikat 
pada tubuh, pikiran, indria, dan intelek. Sebuah kehidupan yang terkait dengan tubuh, indria, pikiran, 
dan intelek tidak akan pernah bisa bebas dari sifat mementingkan diri sendiri, sombong, dan suka 
pamer. 
 
(Divine Discourse, Aug 21, 1992) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 28 Agustus 2016 
	

Manusia saat sekarang sepenuhnya tenggelam dan peduli dengan duniawi dan tidak menyediakan 
perhatian sedikitpun pada pencarian spiritual. Adalah benar, keterlibatan dalam duniawi adalah tidak 
dapat sepenuhnya dilepaskan. Namun semua tindakan kita di dunia dapat disucikan dengan 
melakukan tindakan duniawi dalam semangat dedikasi kepada Tuhan. Untuk maju dari keadaan 
manusia menuju pada keadaan Tuhan, cara yang paling praktis adalah prinsip cinta kasih (prema 
tatwa). Dari Mahabharata ambilah contoh dari nasib Karna dan Arjuna yang menandakan perbedaan 
diantara seseorang yang tidak memiliki rahmat Tuhan dan seseorang yang mendapatkan keuntungan 
dari rahmat Tuhan. Ketika Karna bergaul dengan para Kaurava yang jahat menemui akhir yang tragis 
walaupun ia memiliki banyak bakat; sedangkan Arjuna yang bhakta yang teguh dari Tuhan diberkati 
dengan kemenangan. Banyak naskah suci benar-benar menunjukkan kekuatan dari rahmat Tuhan 
untuk merubah manusia pada tingkat Tuhan.  
 
(Divine Discourse, Aug 21, 1992) - 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)	


