
	

	
 

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, 4 Juli 2016 
	
Bayangkanlah contoh ini. Mereka membawa banyak buah jeruk dalam truk besar dan mengeluarkan 
semuanya di pabrik. Ketika semua jeruk itu dibawa masuk, beberapa jeruk berwarna hijau, beberapa 
berwarna kuning, beberapa masak, beberapa terlalu masak, dsb. Dari semua jeruk ini menghasilkan 
jus atau sarinya dan menaruhnya di dalam botol serta diberikan nama. Saat jeruk sudah disarikan dan 
ditaruh di dalam botol, maka engkau tidak dapat lagi melihat wujud yang berbeda dari jeruk yang 
sebelumnya ada. Seseorang tidak akan dapat mengatakan yang mana jus berasal dari jeruk yang 
mana. Sama halnya, ketika semua dari kita telah menyatukan diri kita sendiri dalam keillahian, kita 
tidak akan bertengkar atas nama bentuk dan nama individu. Kita hanya melihat satu aspek keillahian 
yang sama yang bersinar dalam diri setiap orang.  
 
(Summer Showers in Brindavan 1974, Vol 1, Ch 5) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 5 Juli 2016 
	
Kita pada umumnya berpikir bahwa Gita terdiri dari ajaran yang akan membantu dan mengajarkan 
kita dalam melepaskan keterikatan dan membawa kita pada jalan spiritual. Ini bukanlah pemahaman 
yang benar. Kita seharusnya menyadari bahwa Gita memberikan kita ajaran yang akan membantu kita 
untuk menjalani hidup sehari-hari dan menghadapi situasi yang kita temui. Krishna menegakkan 
kebenaran bahwa kehidupan spiritual kita dan kehidupan sehari-hari kita bukanlah dua bagian yang 
berbeda. Beliau memperlihatkan bahwa kehidupan kita sehari-hari adalah sangat dekat hubungannya 
dengan kehidupan spiritual. Sri Krishna memperlihatkan akan perlunya ada sebuah keharmonisan dan 
hubungan diantara pikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang. Beliau menyatakan bahwa dalam 
upaya seseorang dapat memiliki gagasan yang baik maka pikiran adalah sangat penting. Dalam upaya 
agar seseorang dapat mengkomunikasikan kata-kata ini pada dunia, maka perkataan adalah sangat 
penting. Dalam upaya untuk menjadikannya sebuah tindakan maka perbuatan seseorang sama 
pentingnya. 
 
(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 6) - BABA -  
 
	

	

Edisi : 103 (4 - 10 Juli 2016) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 6 Juli 2016 
 

Pohon kehidupan adalah pohon khayalan dengan semua dahan, daun dan bunganya. Engkau dapat 
menyadarinya pada hakekatnya, ketika engkau mengerjakan semua perbuatan sebagai persembahan 
kepada Tuhan. Melihat-Nya sebagai cairan tubuh yang melalui setiap sel, sebagai hangatnya mentari 
dan membangun setiap tumbuhan kecil. Lihatlah Beliau dalam semuanya. Memuja-Nya melalui 
semuanya dan karena Beliau adalah semuanya! Jalankan kegiatan namun isilah kegiatan itu dengan 
bhakti: karena bhakti yang menyucikan! Secarik kertas hampir pasti adalah sampah, namun jika kertas 
itu adalah sertifikat yang engkau telah dapatkan maka engkau menghargainya, bukan? Secarik kertas 
ini bahkan menjadi sebuah paspor bagi kemajuan di dalam hidup! Jadi begitu juga adalah maksud 
dan pikiran (Bhava) dibalik perbuatanmu yang penting dan bukan pamer keluar (Bahya). Bekerja, 
ibadah dan kebijaksanaan adalah melengkapi dan bukan bertentangan! Jangan memisahkan mereka! 
Bekerja adalah seperti kakimu, ibadah adalah tanganmu, dan kebijaksanaan adalah kepalamu. Ketiga-
tiganya harus saling bekerjasama sepanjang hidupmu!  
 

(Divine Discourse Jan 14, 1966)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 7 Juli 2016 
	

Semua pesan atau pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru suci hanyalah sebagai tonggak penunjuk 
jalan. Yang terbaik yang bisa dilakukan oleh penunjuk jalan adalah mengatakan kepadamu bahwa jika 
engkau menempuh perjalanan di jalan itu maka engkau akan mencapai tujuan tertentu; dan jika 
berjalan di jalan yang lain maka engkau akan mencapai tujuan yang lainnya. Naik dan turunnya jalan 
di sepanjang perjalanan hanya akan dapat dimengerti oleh mereka yang melakukan perjalanan. 
Seseorang dapat berbicara begitu banyak hal, namun engkau tidak akan dapat mengalami 
kebijaksanaan hanya dengan berbicara dan bukannya menjalankan apa yang engkau katakan. Saat 
sekarang, kebencian, ketidakadilan, dan ketakutan telah mengisi seluruh hidup kita. Pemuda memiliki 
energi yang sangat besar dan kapasitas untuk melepaskan kekuatan jahat ini. Pemuda harus 
melakukan sebuah usaha untuk mengerti ideal yang suci dari kitab suci kita. Jiwa dari kemuliaan dan 
pengorbanan yang ada dalam hidup leluhur kita juga terkandung dalam darah yang mengalir dalam 
dirimu! Bersiaplah untuk percaya dan sepenuhnya menjalankan apa yang engkau dengar dari guru 
suci dan menjadi teladan.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 6) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 8 Juli 2016 
 

Di tempat suci seperti Tirupati atau Bhadrachalam, engkau hanya menemukan sebuah bentuk batu 
(batu yang dibentuk) yang dipuja. Namun ketika perasaan bhakti menembus batu itu, maka batu itu 
menjadi harta benda yang tertinggi dari pikiran manusia. Banyak yang menyia-nyiakan waktu dalam 
perdebatan terkait jalan pemujaan – kewajiban, bhakti atau kebijaksanaan – apakah lebih hebat satu 
dengan yang lainnya. Ketiganya adalah saling melengkapi. Ajarkan pikiranmu rahasia dari mengubah 
setiap tindakanmu dengan bhakti menuju pada ibadah yang suci. Kemudian engkau tidak akan 
pernah menderita dari rasa kecewa dan kesedihan. Tuhan penuh dengan rahmat dimana Beliau akan 
dengan senang hati menuntun dan menjaga setiap makhluk yang berserah diri kepada-Nya. Untuk 
bisa mendapatkan rahmat-Nya, yang harus engkau lakukan adalah dapat diresapi dengan kebajikan 
(Dharma) sehingga setiap perbuatanmu adalah ‘Layak bagi Tuhan’! Dengan pahat tajam dari 
intelekmu maka bentuklah pikiranmu menjadi sebuah wujud Tuhan yang sempurna! Kemudian 
engkau akan bersinar dengan cahaya illahi. Dedikasikan dirimu sendiri pada ideal yang luhur ini dari 
sekarang!  
 
(Divine Discourse, Sathya Sai Speaks, Vol 6, Jan 14, 1966) - BABA -  
 
 
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 9 Juli 2016 
 
Mahabharata adalah sebuah teks yang ideal bagi para pecinta kedamaian. Selama kita sebagai 
manusia, kita tidak bisa memahami dan mengikuti tindakan dari Tuhan. Namun kita harus menerima 
dan mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan yang datang sebagai manusia. Dalam keadaan 
sekarang, jika kita menerima dan menjalankan ideal yang telah ditunjukkan di dalam Mahabharata, 
semua bangsa dan Negara pastinya akan sejahtera. Sebagai contoh, ketika Sri Krishna pergi untuk 
melakukan negosiasi perdamaian dan saat itu Duryodana meminta Sri Krishna untuk menerima 
keramahtamahannya, namun Sri Krishna berkata bahwa Beliau telah datang untuk sebuah misi, dan 
Beliau tidak memiliki hak untuk menerima kerahmahtamahan sampai misinya telah selesai. Jadi Beliau 
menolak tawaran dari Duryodhana dan memilih tinggal di rumah Widura. Tatanan tingkah laku yang 
seperti itu telah dijalankan pada waktu dulu bahkan di dalam negosiasi politik; nilai moral dari para 
leluhur kita sangat tinggi sekali. Jadi setiap tindakan dari para Pandava dan Sri Krishna dalam 
Mahabharata adalah sebuah pelajaran yang ideal bagi kita. 
 
(Divine Discourse, Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 6) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 10 Juli 2016 
	

Pelayanan kepada sesama manusia adalah lebih dibutuhkan daripada pelayanan kepada Tuhan itu 
sendiri. Sejatinya, pelayanan yang seperti itu adalah sama dengan pelayanan kepada Tuhan. Itu adalah 
jalan pada bhakti yang sejati. Apa cara yang lebih hebat dalam menyenangkan Tuhan daripada 
menyenangkan anak-anak-Nya sendiri? Dalam Purusha Sukta disebutkan bahwa Tuhan (Purusha) 
memiliki ribuan kepala, ribuan mata dan kaki. Ini dapat dikatakan bahwa, “Semuanya adalah Beliau!”. 
Walaupun ada disebutkan tentang ribuan kepala, ribuan mata dan kaki, namun tidak ada disebutkan 
ribuan hati! Hanya ada satu hati! Darah yang sama yang mengalir melalui semua tangan, mata, kaki, 
dan anggota tubuh yang lain. Ketika engkau merawat anggota tubuh maka sebenarnya engkau 
sedang merawat seluruh tubuh. Sama halnya, ketika engkau melayani sesamamu, engkau sejatinya 
sedang melayani Tuhan!  
 
(Sathya Sai Speaks, Vol 6, Ch 2, Mar 1966) - 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)	


