
	

	
 

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, 11 Juli 2016 
	
Mungkin engkau berpikir bahwa melantunkan kidung suci (Bhajan atau Sankeerthan) atau pelayanan 
(Seva) yang engkau lakukan adalah syarat untuk ‘menjadi bhakta’. Tidak! Keduanya ini hanya tindakan 
suci yang dapat menyucikan pikiranmu. Keduanya itu adalah perbuatan (Karma) yang mana 
mengangkat dan membantumu dalam menghabiskan waktu dengan maksud tertentu. Kegiatan itu 
meningkatkan ketidakterikatan pada kesadaran pada badan dan dari kesenangan yang bersifat 
objektif. Karena engkau mendorong diri untuk meningkatkan sikap ini dan merasakan suka cita dari 
ketidakterikatan pada duniawi maka engkau mengalami kebahagiaan di tempat suci seperti Prasanthi 
Nilayam. Saat-saat berbahagia ini (kebahagiaan Atma) tidak akan pernah berkurang atau berubah. 
Selalulah untuk tetap melanjutkan melakukan kedua bentuk kegiatan ini. Ketika tujuanmu adalah 
melayani Tuhan dan memuliakan-Nya maka setiap langkah dan perbuatan adalah sumber dari suka 
cita dan setiap saat dan kesempatan menjadi sebuah kesempatan yang berharga!  
 
(Sathya Sai Speaks, Vol 6, Ch 2, Mar 1966) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 12 Juli 2016 
	
Upa-vasa (Upa-dekat; vasa-hidup) berarti ‘hidup dekat dengan Tuhan’. Berpuasa secara berkala 
dijelaskan untuk membantu memperbaiki sistem pencernaanmu dan mendapatkan banyak istirahat 
yang dibutuhkan. Bersumpah, tirakat, dan puasa dan semua jenis kegiatan sukarela ini atau tanpa 
sadar menderita harus dipandang sebagai peningkatan kekuatan spiritual dan bukan melemahkan 
stamina fisikmu. Tukang kebun menggali di sekitar akar dan memotong dahan yang tidak bagus 
hanya untuk membuat tanaman tumbuh dengan cepat menjadi pohon yang seimbang dan tinggi. 
Beberapa orang, bagaimanapun juga berpuasa pada hari senin untuk Shiva, selasa untuk Swami!, 
Jumat untuk Lakshmi, dan sabtu untuk mengambil hati Tuhan dan sebagainya! Peminat spiritual yang 
salah arah ini merusak kesehatan dan kesejahteraan dengan melakukan puasa yang berlebihan. Ketika 
pikiran akan makanan mengganggumu dan rasa lapar mulai terasa, adalah jauh lebih baik untuk 
makan daripada melakukan puasa. Ingatlah tujuan dari puasa adalah untuk meluangkan waktu dalam 
perenuangan pada Tuhan dan bukan menghukum tubuh dengan tidak memakan makanan. 
 
(Sathya Sai Speaks, Vol 6, Ch 2, Mar 1966) - BABA -  
 

Edisi : 104 (11 - 17 Juli 2016) 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 13 Juli 2016 
 

Hubungan dengan Tuhan digambarkan sebagai perkembangan dari Salokya (berada di sekitar) ke 
Samipya (kedekatan), ke Sarupya (wujud dari penguasa) dan kemudian ke Sayujya (penyerapan ke 
dalam wujudnya). Engkau dapat memahami ini dengan jelas, jika engkau barada di tahapan Salokya 
itu berarti berada di kerajaan yang diperintah oleh Tuhan atau sebagai seorang pelayan di dalam 
istana dimana Tuhan tinggal. Engkau ada dibawah perlindungan-Nya. Dalam tahap Samipya, engkau 
merasa bahwa engkau adalah pelayan pribadi Tuhan memiliki hak istimewa untuk dekat dengan 
Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan untuk beberapa pelayanan bersifat pribadi. Engkau sudah dekat 
dengan prinsip ke-Tuhanan secara intelektual; engkau selalu merasakan kehadiran-Nya secara emosi. 
Selanjutnya, tahapan Sarupya adalah seperti menjadi saudara dari Raja, dimana ia dapat memakain 
jubah yang sama dengan Raja. Seseorang memiliki kemuliaan, keagungan yang memperlihatkan 
keillahian yang tersembunyi di dalam dirinya mekar sepenuhnya. Pada akhirnya, ketika engkau adalah 
putra dan pewaris Raja, engkau memiliki kedekatan sebanyak mungkin dengan kekuasaan Raja dan 
dengan demikian engkau dapat berkata, ‘Aku dan Ayah-Ku adalah satu.’ Ini adalah tahapan dari 
perjalanan jiwa dalam merealisasikan kenyataan yang tertinggi. 
 

(Divine Discourse, Sathya Sai Speaks, Vol 6, March 1966)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 14 Juli 2016 
	

Setiap orang sekarang sedang mencari kenyamanan dan kenikmatan! Jika engkau mengatakan 
kepada seseorang bahwa mereka dapat makan apapun yang mereka sukai sebanyak yang mereka 
mau, maka mereka akan sangat senang; jika engkau menambahkan bahwa mereka bisa mendapatkan 
penyakit sebagai akibatnya maka mereka akan memperlakukanmu sebagai musuh. Tanpa aturan 
hidup atau pengendalian adalah popular. Namun kekuatan didapatkan hanya dari pengendalian dan 
aturan. Seseorang menjadi kuat dan tahan hanya jika mereka menerima kesukaran atau penderitaan. 
Carilah pondasi atau dasar dari yang terlihat pada yang tidak terlihat. Gedung tinggi pencakar langit 
memiliki pondasi yang masuk ke dalam bumi. Dunia yang Nampak mata ini memiliki dasar yaitu Tuhan 
yang tidak terlihat (Paramatma); tubuhmu adalah kendaraan digunakan untuk mencari, menyelidiki 
dan menemukan dasar pondasi itu. Tubuhmu adalah alat untuk melakukan kerja (karma); berdoa dan 
meditasi (japa dan dhyana) akan menyucikan kecerdasanmu dan membuatnya sebagai kendaraan 
untuk mendapatkan rahmat-Nya dan akhirnya mencapai kesadaran diri sejati.  
 
(Divine Discourse, 23-Nov-1964) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 15 Juli 2016 
 

Manusia saat sekarang cenderung menjadi naif dalam perbuatan mereka. Mereka mengejar guru yang 
tanpa karakter dan ingin mendapatkan pesan dari guru tersebut. Ketika guru tersebut masih 
berkubang dalam perbudakan, bagaimana mereka bisa membebaskanmu? Bagaimana seseorang 
yang masih dalam khayalan bisa membebaskanmu dari khayalan? Beberapa orang secara terus 
menerus mencari pesan spiritual (mantra). Apa mantra yang engkau butuhkan? Ini adalah 
pemahaman tentang kenyataan tentang dirimu yang sejati. Mantra ini ada di dalam dirimu. Setiap 
orang di dalam dirinya memiliki mantra, tantra, dan yantra (pesan spiritual, metode dalam 
menjalankannya dan sarana dalam menjalankannya). Proses dalam pernafasanmu sejatinya 
terkandung dengan mantra yang engkau butuhkan yaitu: So-Ham (Aku adalah Tuhan). Apa itu yantra 
(sarana)? Tubuh fisikmu! Apa itu tantra? Hatimu! Ketika engkau memiliki ketiganya, lantas mengapa 
engkau pergi kepada siapapun untuk mendapatkan pesan spiritual? Ini adalah tanda dari kelamahan 
dan kebodohan. Jangan pergi untuk mencari Guru.  
 
(Divine Discourse, July 7, 1990) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 16 Juli 2016 
 
Dalam setiap manusia ada sebuah kombinasi dari Mayatatwa (prinsip yang menipu) dan Brahmatatwa 
(prinsip illahi). Tanpa adanya prinsip yang menipu, maka Brahmatatwa tidak dapat dialami. Tanpa 
Brahmatatwa, kekuatan dari maya tidak dapat dimanifestasikan. Di permukaan dari lautan yang luas, 
gelombang yang tidak terhitung jumlahnya dapat kelihatan. Pasti ada sebuah kekuatan yang 
menyebabkan gelombang tersebut. Ini adalah kekuatan angin yang ada di air laut yang menghasilkan 
gelombang laut. Tanpa kekuatan angin maka tidak akan ada gelombang. Maya dapat dibandingkan 
dengan angin ini. Air yang ada di lautan dapat dibandingkan dengan wujud Sat-Chit-Ananda. Jiwa-
tatwa atau diri individu adalah gelombang dari lautan. Untuk menyadari karakter ilusi dari dunia 
bukan berarti melepaskan semua perbuatan atau ikatan keluarga. Perbuatan seharusnya dilakukan 
atas semangat tanpa keterikatan. Hubungan seharusnya dijaga tanpa keterikatan yang mendalam. Ini 
bukanlah perbuatan yang meninggalkan semuanya yang diperlukan. Melepaskan semuanya dalam 
tindakan adalah yang diperlukan.  
 
(Divine Discourse, 11 July 1987) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 17 Juli 2016 
	

Engkau sudah mendengarkan wejangan-Ku selama bertahun-tahun. Jika engkau hanya untuk 
mendengarkannya saja maka ini hanya menyia-nyiakan waktu saja. Engkau harus merenungkan 
terhadap apa yang sudah engkau dengarkan dan mencoba untuk menjalankan ajarannya. Sravanam 
(mendengarkan), Mananam (merenungkan), dan Nidhidhyasanam (menjalankan apa yang telah 
dipelajari) adalah tiga tahapan dalam perjalanan spiritual. Mengulang-ulang seperti halnya burung 
beo terhadap apa yang telah didengarkan bahkan tidak memperoleh kenikmatan dari rasa manis dari 
kata-kata itu. Dengan menyatakan diri sebagai bhakta dan mendekati sebagai bhakta, hanya sedikit 
yang peduli untuk menemukan apa itu bhakti yang sejati? Bhajan dan Japa (melantunkan dan 
mengulang-ulang nama Tuhan) dan  melaksanakan yaga dan yajna (pengorbanan dan ritual) 
bukanlah tanda yang sesungguhnya dari bhakti. Semuanya itu hanyalah latihan dalam membersihkan 
ketidakmurnian. Semua dari kesembilan jenis bhakti adalah juga dimaksudkan untuk mencapai 
kemurnian dalam pikiran dan hati. Namun kemurnian seharusnya diungkapkan dalam tindakan 
seperti halnya pakaian yang sudah dicuci harus dipakai. Tanpa kesucian dalam perbuatan maka sifat 
yang sejati dari diri tidak bisa disadari.  
 
(Divine Discourse, 11 July 1987) - 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)	


