
	

	
 

God is nameless, but He responds when  
the seeker takes any one of His many names 
 

“Tuhan adalah tanpa Nama, namun Beliau menjawab  
ketika para pencari spiritual mengambil salah satu dari 

banyak Nama Beliau” 
	

	
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 20 Juni 2016 
	
Banyak tuntutan untuk mengalami kebahagiaan spiritual namun hanya sedikit yang mendapatkannya, 
karena mereka terlalu lemah untuk menolak tuntutan dari indera! Sedikit penyelidikan akan 
mengungkapkan bahwa indera adalah majikan yang buruk; suka cita yang dibawakan oleh indera 
adalah sementara dan penuh dengan kesedihan. Hanya dengan pengetahuan dari kenyataan ini tidak 
akan memberikanmu suka cita; hanya dengan merenungkan keagungan dan kemuliaan dari Tuhan, 
pastinya dapat menjadi sumber dari suka cita. Tidak ada dua individu yang menyepakati hal apa saja, 
apakah mereka sebagai saudara, pasangan hidup, atau ayah dan anak. Hanya mereka yang berjalan di 
jalan Tuhan yang dapat sepenuh hati setuju dan bekerjasama penuh dengan kasih. Jadilah peziarah 
dalam jalan spiritual bahkan dalam menjalankan kewajibanmu setiap hari. Rasakan bahwa setiap 
moment adalah sebuah langkah menuju kepada-Nya. Kerjakan apapun, persembahkan kepada-Nya 
seperti yang Beliau arahkan, karena kerja adalah untuk pemujaan kepada-Nya, atau untuk melayani 
anak-anak-Nya. Ujilah perbuatan, perkataan, dan pikiranmu dalam batu uji ini: "Akankah ini dapat 
disetujui oleh Tuhan? Akankah ini memantulkan kemashyuran-Nya?"  
 
(Divine Discourse, 23-Nov-1968) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 21 Juni 2016 
	
Manusia menangis ketika lahir. Manusia menangis ketika mereka meninggal. Manusia menangis 
bahkan untuk berbagai jenis hal. Bagaimanapun juga, kita harus menanyakan apakah mereka 
menangis untuk mendapatkan pengetahuan yang sejati tentang yang tertinggi? Apakah mereka 
menangis untuk rahmat Tuhan? Aapakah mereka menangis untuk memahami dan menyadari Tuhan? 
Dalam hidup, adalah keinginan dari setiap manusia untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan. 
Namun sudahkah kita melakukan usaha untuk mengetahui alasan sebenarnya untuk kurangnya 
kedamaian dan kebahagiaan di dalam hidup kita? Seseorang dapat diselamatkan dari kurangnya 
kedamaian dan kebahagiaan ketika kita mengetahui apa yang harus kita ketahui, ketika kita 
melupakan apa yang seharusnya kita lupakan dan ketika kita mencapai tujuan yang harus kita capai. 
Apa yang seharusnya kita lupakan dan yang harus kita ketahui? Apa yang seharusnya kita capai? Kita 
harus melupakan aspek dari jiva (individu). Kita harus mengetahui apakah diri yang sejati itu. Kita 
harus mencapai ketuhanan.  
 
(Summer Showers in Brindavan, 1972, Ch 6) - BABA -  
 

Edisi : 101 (20 – 26 Juni 2016) 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 22 Juni 2016 
 
Jika engkau menaklukan pikiranmu, engkau akan mendapatkan kedamaian. Jika engkau mendapatkan 
kedamaian, engkau akan melihat semuanya dengan pikiran yang sama. Baik dan buruk, hormat dan 
kurang hormat, suka dan tidak suka semuanya adalah aspek dari satu dan hal yang sama - Brahman 
(keillahian). Jika engkau mampu mendapatkan rahmat Tuhan, maka segala sesuatunya akan berjalan 
dengan lancar. Jika engkau berada jauh dari rahmat Tuhan, planet-planet jahat akan mulai 
mempengaruhimu. Resi Wiswamitra menyenangkan Brahma melalui tapa brata yang hebat. Dewa 
Brahma menghilangkan awan keraguan yang menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya yang ada 
pada Resi Wiswamitra. Dewa Brahma mengajarkan Wiswamitra untuk menyadari kehadiran Tuhan di 
setiap tempat dan mengatakan padanya untuk melantunkan rahmat Tuhan dan kehadiran-Nya. Aspek 
Tuhan bukanlah sesuatu yang bersifat terpisah dan berbeda. Tuhan ada dimana-mana; tidak peduli 
dengan beberapa ciri-ciri khusus, ini adalah jiwa (parartha) dan bukan zat atau objek (padartha). Tuhan 
hadir dimana-mana. 
 

(Summer Showers in Brindavan 1974, Vol 1, Ch 5)  - BABA - 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 23 Juni 2016 
	
Banyak orang melakukan ritual pemujaan kepada Tuhan, menyembah-Nya dan ingin mengikuti-Nya. 
Untuk keuntungan siapakah semua persembahan ini? Semuanya itu adalah untuk keuntungan diri kita 
sendiri dan bukan untuk keuntungan Tuhan! Bayangkanlah contoh berikut ini, ketika kita berpikir 
sesuatu yang menyenangkan di dalam pikiran kita maka perkataan kita akan memancarkan energi 
yang positif dan tindakan kita juga memperlihatkan kegembiraan. Sebaliknya, jika ada pikiran yang 
menyedihkan di dalam benak kita maka kemudian tubuh luar kita juga memantulkan kesedihan yang 
dialami oleh pikiran kita. Ambillah sebuah contoh yang lebih sederhana – bayangkan sebuah jeruk 
nipis dan bayangkan engkau sedang memotongnya! Jika engkau suka pada jeruk nipis maka engkau 
akan mendapatkan air liurmu di lidah! Sejatinya, jeruk nipis itu belum menyentuh lidahmu. Hanya 
dengan memikirkan jeruk nipis bisa membuat lidah kita menjadi basah. Begitu juga, manusia 
menyembah dan memuja Tuhan dengan memikirkan sifat-sifat baik Tuhan maka mereka juga akan 
terinspirasi untuk meningkatkan sifat-sifat yang luhur.  
 
(Divine Discourse, Summer Roses On Blue Mountains, 1976, Ch 4) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 24 Juni 2016 
 
Kita mungkin menjadi ragu mengapa Tuhan harus memiliki banyak nama yang berbeda. Setiap nama 
ini sejatinya mengacu pada kualitas Tuhan. Kita mengetahui bahwa di dalam rumah seorang anak 
memanggil kepala keluarganya dengan sebutan ayah, sedangkan menantu perempuannya, 
memanggil kepala keluarga dengan mertua laki-laki, sedangkan cucu menyebutnya dengan seorang 
kakek, dan istrinya memanggilnya dengan “Suamiku tersayang”. Disini kita bisa melihat bahwa karena 
sang kepala keluarga memiliki berbagai jenis hubungan yang berbeda maka ia disebut dengan nama 
yang berbeda oleh orang yang berbeda. Sama halnya, seorang brahmin dipanggil dengan nama pujari 
(pendeta) jika ia melakukan puja dan dipanggil sebagai tukang masak ketika ia memasak. Ia 
mendapatkan nama yang berbeda tergantung dari sifat pekerjaan yang dilakukannya. Sama halnya 
tergantung dari waktu, situasi dan Negara, Tuhan telah diberikan nama yang berbeda yang sesuai 
dengan situasi dan peran yang Beliau mainkan.  
 
(Divine Discourse, Summer Showers in Brindavan 1974, Vol 1, Ch 5) - BABA -  
 
 
 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 25 Juni 2016 
 
Jika kita memikirkan beberapa topik yang mengganggu saat kita sedang makan, maka hal ini akan 
menyebabkan gangguan di dalam pikiran kita. Itulah sebabnya dalam praktik tradisional kita bahwa 
ketika orang-orang sedang makan maka tidak ada seorangpun yang boleh berbicara kepada mereka 
tentang topik yang tidak menyenangkan. Alasan untuk hal ini adalah bahwa saat kita memikirkan 
sesuatu dan sebuah gagasan muncul di dalam pikiran kita, maka hati kita menyesuaikan diri pada 
bentuk gagasan itu. Ketika engkau sedang duduk di dalam rumah, jika ada seseorang berteriak bahwa 
ada seekor kalajengking yang sedang lari, tanpa peduli dengan apakah ada kalajengking atau tidak, 
kata-kata teriakan tadi akan membuat kita semua menjadi ngeri, bereaksi, dan menjauh. Maka dari itu, 
sesuatu hal yang memasuki pikiran kita akan membuat kita menyesuaikan diri dengan gagasan dalam 
semua tindakan kita. Jadi, jika kita melanjutkan untuk memikirkan sifat-sifat Tuhan maka ada 
kesempatan dimana kita bisa mengembangkan sifat-sifat illahi itu di dalam diri kita.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 4) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 26 Juni 2016 
	

Bayangkan, ada sepuluh anak pergi ke toko kain dan memilih beberapa barang yang mereka sukai. 
Anak-anak ini kemudian pergi ke tukang jahit pakaian dan setiap anak mengukur kain yang sesuai 
dengan mereka dan  menjahit pakaian yang sesuai dengan mereka. Semua anak-anak memiliki kain 
yang sama untuk pakaian mereka namun setiap orang anak memiliki pakaian dengan ukuran yang 
berbeda. Ini adalah hal yang benar yang dilakukan oleh penjahit! Jika penjahit menjahit semua 
pakaian dalam ukuran yang sama dan meminta semua anak-anak memakainya, akankah pakaian itu 
cocok? Jika anak tidak diberikan pakaian yang cocok dengannya, maka anak itu akan merasa tidak 
nyaman memakainya. Sama halnya, Tuhan (Brahman) bersinar di dalam hati setiap orang dan 
tergantung dari gambaran mereka tentang sinar Tuhan yang ada di dalam diri mereka, setiap orang 
memiliki hak untuk memuja Nama dan Wujud (Tuhan) tertentu. Tanpa adanya kebebasan ini, 
bagaimana engkau dapat memahami dan terhubung dengan Tuhan yang tidak terbatas, kekal dan 
ada dimana-mana?  
 
(Summer Showers in Brindavan 1974, Vol 1, Ch 5) - BABA - 
 

 

	
	

Engkau harus memperlakukan dirimu dalam menempa  
disiplin dan pahatan dari penderitaan – kesenangan, 

sehingga engkau menjadi Illahi 
	

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)	


