
	

	
 

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, 29 Agustus 2016 
 
Engkau mungkin menganggap bahwa kasih yang ada di dalam dirimu dan kasih Tuhan yang dimiliki 
oleh Tuhan adalah sama. Ada sebuah perbedaaan. Kasih Tuhan sepenuhnya adalah tidak 
mementingkan diri sendiri, sepenuhnya suci, kekal, dan sempurna. Kebanyakan orang mencari benda-
benda materi di dunia, termasuk Tuhan, hanya untuk alasan yang mementingkan diri sendiri. Kasih 
manusia adalah terpusat pada dirinya dan ternoda. Kasih yang mementingkan diri sendiri itu tidak 
dapat menyatu dengan kasih Tuhan. Hanya ketika kasih itu bebas dari ego, kesombongan, kebencian, 
dan iri hati maka Tuhan akan tinggal di dalam dirimu. Tanpa adanya pengorbanan, jika seseorang 
tenggelam dalam kesenangan duniawi dan mengarah pada kehidupan duniawi maka bhakti mereka 
bersifat mementingkan diri, palsu, dan menipu diri dan tidak akan menuntun mereka pada Tuhan. 
Tuhan tidak bisa didapat dengan mudah. Hati hanya punya satu kursi dan ada kamar di dalamnya 
hanya untuk satu orang. Jika engkau menempatkan keinginan duniawi pada kursi itu, bagaimana 
engkau mengharapkan Tuhan duduk di atasnya? Tuhan akan duduk di sana hanya jika engkau 
mengosongkannya dari benda-benda yang lainnya.  
 
(Divine Discourse, Aug 21, 1992) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 30 Agustus 2016 
	

Suatu hari Krishna berpura-pura sakit kepala dimana obat yang dapat menyembuhkannya adalah 
debu dari kaki seorang bhakta yang akan ditaburkan di atas kepala-Nya. Resi Narada mencoba untuk 
mengumpulkan debu dari kaki Satyabhama, Rukmini, dan yang lainnya yang beliau anggap sebagai 
bhakta yang agung dari Krishna. Namun semua dari mereka menolak untuk memberikan debu dari 
kaki mereka karena mereka menganggap ini adalah dosa dengan mempersembahkan debu kaki 
mereka untuk ditabur di kepala junjungan mereka. Pada akhirnya Narada pergi kepada para Gopika 
yang sama sekali tidak memiliki keraguan sedikitpun untuk mempersembahkan debu kaki mereka, jika 
itu segera bisa menyembuhkan junjungan mereka, tanpa menghiraukan akibat yang akan mereka 
dapatkan. Para Gopika tidak menganggap apakah itu benar atau salah bagi mereka dengan 
mempersembahkan debu kaki mereka. Perhatian mereka hanya untuk kesembuhan Tuhan mereka 
dengan cara apapun. Mereka menyatakan, "Seluruh hidup kami dipersembahkan kepada Krishna. Suka 
cita Beliau adalah suka cita kami." Ini adalah semangat kesatuan dimana mereka mempersembahkan 
debu kaki mereka. Segera Krishna luput dari rasa sakit-Nya dan Resi Narada juga belajar sebuah 
hikmah!  
 

(Divine Discourse, Aug 21, 1992) - BABA -  
 

Edisi : 111 (29 Agustus – 4 September 2016) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 31 Agustus 2016 
 
Adalah tidak cukup jika engkau menyatakan sebagai bhakta dari Tuhan. Tuhan harus menganggapmu 
sebagai bhakta. Hanya dengan demikian bhakti seseorang memiliki nilai. Bhagavatam dan naskah suci 
lainnya menunjukkan bagaimana bentuk kehidupan yang dipersembahkan ini dapat diarahkan oleh 
siapapun yang berharap menjadi bhakta dari Tuhan. Tidak ada seorangpun yang seharusnya merasa 
bahwa ini adalah diluar jangkaun atau kemampuannya untuk berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. 
Jika ada ketetapan hati yang mantap maka hal ini dapat dicapai. Hanya melalui usaha yang sungguh-
sungguh maka kebijaksanaan illahi bisa didapatkan (Shraddhavan Labhate Jnanam). Hari ini dunia 
diliputi dengan epidemi egoisme (Ahamkara). Sebenarnya tidak ada dasar bagi jenis sifat keangkuhan 
diri. Ini adalah lahir dari kebodohan dan ini sepenuhnya harus dihilangkan. Jika setiap orang 
menyadari bahwa tubuh telah diberikan untuk mengejar kebajikan dan berbuat atas dasar itu maka 
mereka pastinya akan menyadari keillahian. 
 

(Divine Discourse, Feb 21, 1992)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 1 September 2016 
	
Makanan yang kita makan menentukan bau dari sendawa dari mulut kita. Rasa dari roti yang kita 
persiapkan tergantung dari jenis tepung yang kita gunakan. Jika engkau menaburkan benih pada 
tanah yang tandus, maka benih tersebut tidak akan tumbuh dan tidak menghasilkan panen yang 
banyak. Begitu juga pada seseorang yang memiliki sifat bodoh atau jahat (rajasik) di dalam hati 
mereka, maka sifat baik dan mulia seperti memuja Tuhan atau welas asih tidak akan dapat tumbuh. 
Maka dari itu perlu bagi seseorang untuk melakukan hal itu dimana ladang hati mereka dapat 
dimurnikan dan dibersihkan. Maka dari itu ambilah keberanian dan bergeraklah maju pada jalan yang 
mulia dalam perjalanan hidupmu. Jenis pekerjaan yang kita jalankan akan menentukan jenis hasil 
yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu Sri Krishna telah mengajarkan dalam Gita bahwa kesucian 
kerja (karma) adalah sangat penting. Ingatlah Tuhan tidak pernah mengajarkan atau melakukan 
sesuatu yang tidak memiliki makna spiritual yang lebih dalam bagi kesejahteraan kita.  
  
(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 10) - BABA - 
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 2 September 2016 
 
	Selama seseorang tenggelam dalam keterikatan pada badan jasmani, maka semua jenis kesulitan dan 
penderitaan akan tetap menghantui. Keterikatan pada badan jasmani adalah akar penyebab dari 
pikiran (sankalpa). Oleh karena itu Sri Krishna mendesak orang-orang untuk melepaskan keterikatan. 
Kunci asal mula dari pernyataan ini adalah bahwa setiap dari kita harus mengalami kesatuan dalam 
keanekaragaman. Tanpa adanya individu (vyashti), maka tidak bisa ada yang namanya masyarakat 
(samashti). Tanpa adanya masyarakat, maka tidak ada yang namanya ciptaan (srishti). Jadi semuanya 
ini saling terhubung dan kita pertama harus dengan jelas menyadari peran dari individu (vyashti). 
Hanya kemudian kita memahami prinsip dari samashti, yang mana akan menuntun kita memahami 
srishti. Seseorang yang mengerti srishti menjadi satu dengan (Tuhan). Vyashti melambangkan individu 
sedangkan Samashti melambangkan Tuhan. Selama vyashti menganggap diri mereka dengan tubuh, 
mereka hanya menjalani hidup biasa saja. Lepaskan keterikatan pada badan, kemudian engkau akan 
menemukan bahwa jiwa individu sejatinya adalah satu dengan kekuatan kosmik.  
 
(Divine Discourse, Sep 10, 2002) - BABA -  

 
	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 3 September 2016 
 
Jika kita melihat pada permulaan dari perang Mahabharatha dalam pandangan yang dangkal maka 
kita akan melihat bahwa Arjuna ditaruh dalam ketidakberdayaan dan kebingungan, dan kesempatan 
yang diperlukan oleh Sri Krishna untuk memberikan Bhagavad Gita yang suci. Situasi ini seharusnya 
tidak dijelaskan sebagai sebuah waktu perdebatan di dalam diri. Arjuna melakukan pencarian jiwa di 
dalam dirinya sendiri untuk memutuskan diantara kebenaran dan ketidakbenaran, diantara kesopanan 
dan ketidaksopanan. Kehidupan manusia adalah sementara. Adalah sebentar, dan dalam konteks 
peperangan, Arjuna belajar untuk menyadari kebenaran yang kekal. Sri Krishna mengangkat para 
Pandawa sebagai teladan sehingga kita mengerti kesucian hati dari bhakta. Kadang-kadang, sebagai 
hasil dari kesulitan, hati bhakta akan tenggelam dalam penderitaan. Ini adalah karena ego mereka dan 
sifat buruk yang lainnya di dalam hati mereka dan muncul ke permukaan dan menyusahkan mereka. 
Untuk bisa mengeluarkan sifat seperti ego, cemburu, dan sifat yang tidak diinginkan dari hati para 
bhakta maka Tuhan dengan pasti campur tangan dan mengambil langkah untuk membantu 
kemajuan mereka.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 10) - BABA -  
	

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

Dari semua cabang pendidikan maka pendidikan spiritual adalah pendidikan yang sejati. Dalam 
perbandingan, pendidikan spiritual adalah lautan sedangkan cabang yang lainnya adalah seperti 
sungai. Ketika sungai mengalir dan menyatu di dalam lautan maka sungai itu mendapatkan 
kedalaman dan kebesaran dari lautan yang tidak dapat diukur. Sama halnya ketika semua wujud dari 
pendidikan tercampur dan menyatu dengan pendidikan spiritual, maka semuanya akan mendapatkan 
wujud dan keagungan dari lautan kebijaksanaan. Ketika pendidikanmu digabungkan dengan 
pengendalian diri (tapa), kemudian mekarnya hatimu dan mempermuliakan gagasanmu akan terjadi 
secara alami. Tapa tidak berarti bahwa engkau harus melepaskan segalanya dan pergi ke dalam hutan 
dan berdiri terbalik dengan kepala dibawah. Tapa adalah satu dimana engkau dapat menyatukan 
antara pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan yang lainnya. Ketika jenis pendidikan yang suci itu 
diberikan bersamaan dengan kebudayaan yang tepat maka ide yang luhur dan mulia akan mekar dari 
dalam dirimu.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains 1976, Ch 11) - 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)	


