
	

	
 

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, 27 Juni 2016 
	
Pada saat-saat yang sulit, beberapa orang mempersembahkan doa kepada Tuhan dan mempercayai 
bahwa Tuhan ada di suatu tempat dan sedang mendengarkan pada doa-doa mereka, Tuhan hadir 
dalam berbagai cara dan memecahkan kesulitan mereka! Dalam kehidupan duniawi, jika engkau pergi 
menemui seseorang yang memiliki jabatan atau kekuasaan dan engkau memujinya, maka mereka 
mungkin akan melakukan hal baik untukmu! Namun Tuhan bukanlah seperti seseorang yang memiliki 
jabatan atau kekuasaan! Saat engkau memikirkan Tuhan di dalam pikiranmu, maka rahmat-Nya akan 
menolongmu. Naskah suci menyatakan, Brahma vid Brahmaiva Bhavati (pengetahuan tentang Tuhan 
akan mengubahmu menjadi Tuhan itu sendiri). Hasil dari doamu adalah dimana sifat-sifat keillahian di 
dalam dirimu meningkat dan memberikanmu pertolongan dari penderitaaan. Berdoa kepada Tuhan, 
melantunkan kemuliaan-Nya, dan memikirkan sifat-sifat Tuhan dilakukan hanya untuk kedamaian dan 
kesejahteraan dirimu, dan untuk mengembangkan karakter baikmu. Oleh karena itu tingkatkanlah 
gagasan yang baik, ideal yang baik, dan pikiran yang baik sepanjang waktu.  
 
(Summer Roses On Blue Mountains, 1976, Ch 4) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 28 Juni 2016 
	
Engkau semua harus membentuk pikiranmu agar memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan dan 
pandangan yang kokoh. Ini adalah sebuah usaha yang engkau harus lakukan. Ketika engkau telah 
mengejar sesuatu; karena telah mengejarnya, tetap pegang tanpa melepaskannya. Ketika engkau 
telah menginginkan sesuatu; jangan lepaskan sampai keinginan itu tercapai. Ketika engkau telah 
meminta sesuatu; jangan menyerah sampai permintaan itu dikabulkan. Ketika engkau telah 
memikirkan sesuatu; tetap pikirkan sampai hal itu dan jangan pergi sampai hal itu terealisasi. Ketika 
engkau tidak tahan lagi maka Tuhan akan datang menyelamatkanmu. Atau engkau harus tetap 
meminta sampai engkau kehilangan kesadaranmu. Itulah semuanya. Sampai pada akhirnya, jangan 
mengubah pikiranmu. Itu adalah jalan yang benar, namun dengan menyerah akan keteguhan hatimu 
bukan jalan yang benar. Apapun halangan yang merintangi jalanmu, jika engkau tidak mengubah 
jalanmu dan tetap memiliki keyakinan yang mantap, kemudian kita dapat membangkitkan kekuatan 
Krishna (Tuhan).  
 
(Divine Discourse, Summer Roses On Blue Mountains, 1976, Ch 4) - BABA -  
 

Edisi : 102 (27 Juni – 3 Juli 2016) 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 29 Juni 2016 
 
Ketika kita menggunakan kata-kata ‘kebebasan pilihan’ berkenaan dengan jalan spiritual, kita 
menggunakan kata-kata ini hanya dengan pemahaman kita tentang Tuhan. Tuhan adalah tidak 
terbatas; dan seseorang dapat memiliki kebebasan untuk memiliki gambaran Tuhan dan pada 
waktunya menikmati aspek Tuhan yang tidak terbatas. Pakaian mungkin saja berbeda namun bahan 
dasarnya yaitu benang yang membuat pakaian yang berbagai jenis adalah sama. Perhiasan semuanya 
adalah berbeda, namun emas yang dipakai untuk membuat perhiasan itu adalah sama. Warna dari 
ternak mungkin berbeda-beda namun susunya adalah sama. Bunga mungkin ada berbagai jenis, 
namun pemujaan yang menggunakan bunga adalah sama dan satu. Manusia telah kehilangan point 
yang mendasar ini dan ini adalah hasil kebodohan mereka. Manusia telah menyerahkan diri mereka 
sendiri ke dalam banyak kesulitan yang besar karena kebodohan itu. Tuhan adalah satu, namun setiap 
individu seharusnya mampu menciptakan sebuah wujud untuk dirinya sesuai dengan seleranya 
sendiri. 
 

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

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 30 Juni 2016 
	
Lima unsur yang menyusun bumi juga dikendalikan oleh beberapa hukum tertentu. Bahkan lautan 
yang luas bergerak oleh beberapa hukum dan aturan tertentu. Dalam upaya untuk mendapatkan 
pembatasan di dunia, beberapa disiplin diperlukan. Dalam konteks seluruh dunia, kehidupan manusia 
hanyalah sebuah bagian. Maka dari itu kehidupan manusia harus diatur. Apakah ini untuk kasih, untuk 
kebencian atau untuk amarah, beberapa aturan diperlukan. Untuk melakukan pekerjaan apapun di 
dunia ini, harus ada beberapa tata tertib dan disiplin. Pekerjaan apapun yang engkau lakukan tanpa 
dengan disiplin maka tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Yang mengatur dunia adalah aturan 
hukum. Apa yang diperlukan untuk mengendalikan seseorang dan menempatkannya dibawah aturan 
hukum adalah disiplin. Pengendalian diri ini adalah seperti tapa atau penebusan dosa. Sebuah 
kehidupan yang tidak ada disiplin dan kontrol, akan gagal dan jatuh pada satu atau di lain hari. 
Seseorang harus menyadari kebenaran bahwa seharusnya ada pengendalian dan batas pada sifat 
manusia.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 6) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 1 Juli 2016 
 
Tuhan adalah satu, namun setiap individu dapat dan harus menciptakan sebuah bentuk bagi diri 
mereka sendiri sesuai dengan selera mereka. Ketika garam ada di laut, maka garam tidak berbeda dari 
lautan dan merupakan bagian dari lautan. Rasa asin ini adalah sebuah sifat yang ada di seluruh lautan.  
Apakah kita harus meminum dan merasakan seluruh lautan untuk bisa merasakan rasa asin? Satu tetes 
air sudah cukup untuk mengatakan kepada kita bahwa air laut rasanya asin. Sama halnya walaupun 
jika engkau mengalami sebuah bagian kecil dari aspek Tuhan (Brahman) yang hadir di dalam hatimu, 
engkau dapat memahami keillahian. Ada banyak bola lampu di dalam rumah, dan kita berpikir bahwa 
semua bola lampu itu adalah berbeda. Sejatinya cahaya yang keluar dari setiap bola lampu itu adalah 
berbeda, namun arus yang mengaliri semua bola lampu itu adalah sama. Semua uamt manusia di 
dunia ini adalah seperti bola lampu dan Tuhan dalam wujud Shaktipata (energi spiritual), bersinar di 
bola lampu manusia. ().  
 
(Summer Showers in Brindavan 1974, Vol 1, Ch 5) - BABA -  
 
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 2 Juli 2016 
 
Sebelum mulai perang Mahabharata, atas nasihat dari Sri Krishna, maka Yudhishthira dan semua 
adiknya pergi menemui Bhishma, menyentuh kakinya dan berkata, “Kakek, sejak awal kita kehilangan 
ayah kami, kakek yang telah menjaga kami semuanya dan juga membesarkan kami; namun sialnya, 
hari ini kami harus berperang melawan kakek. Tolong izinkan kami untuk melakukan peperangan ini.” 
Bhishma merasa sangat tersentuh karena walaupun dalam keadaan yang sangat mengerikan dari 
peperangan, Yudhishthira telah menjalankan kewajibannya dan datang untuk meminta restunya. 
Bhishma memeluknya dan berkata, “Bahkan dalam medan perang, engkau masih mematuhi dharma 
dan ini yang memberikan kakek kesenangan yang sungguh luar biasa. Engkau akan menang dalam 
perang ini karena engkau sedang berbuat sesuai dengan dharma. Bagi mereka yang melindungi 
kebajikan (dharma) akan kembali dilindungi oleh dharma.” Itulah perintah tertinggi tentang aturan 
tingkah laku yang diajarkan oleh Sri Krishna; mempertimbangkan akan hal ini dan ingin tahu jika kita 
sebagai manusia mematuhi aturan yang sesuai dan juga aturan dalam tingkah laku.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 6) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 3 Juli 2016 
	

Dari empat Weda, para leluhur kita telah mengambil empat pernyataan yang sangat spesial 
(Mahavakhyas) dan mengajarkan artinya kepada kita. Keempat pernyataan itu adalah Prajnanam 
Brahma, Ayam Atma Brahma, Tat Tvam Asi, dan Aham Brahmasmi. Pernyataan ini menyatakan secara 
tidak langsung bahwa Brahman (Tuhan) adalah sama dengan Prajnana (pengetahuan), dan bahwa 
Atma (jiwa) adalah Brahman, dan Brahman itu adalah dirimu sendiri. Dalam bagian ini kita akan 
mampu melihat bahwa dalam keadaan larut segala sesuatu adalah satu dan sama. Dalam tahap 
pelarutan ini semua kebaikan dan keburukan, sesuatu yang menarik dan tidak menarik, muncul 
sebagai satu dan sama. Segala sesuatu kelihatan sebagai satu dan sama. Perbedaan antara nama dan 
wujud tidak dapat dibedakan lagi. Dalam keadaan ini seseorang hanya dapat mengalami kebahagiaan. 
Sederhananya karena seseorang tidak menerima cahaya di dalam diri, seseorang seharusnya tidak 
mengatakan bahwa tidak ada Brahman di dalam diri. Dalam diri setiap orang kapasitas untuk bersinar 
hadir dalam Prajnana.  
 
(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)	


