
	

	
 

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, 18 Juli 2016 
	
Engkau mungkin mengatakan bahwa karma dari kehidupan yang lalu harus dinikmati pada kelahiran 
saat sekarang dan tidak ada jumlah rahmat yang dapat menyelamatkan manusia dari hal itu. Dengan 
jelas, seseorang telah mengajarkanmu untuk mempercayainya. Namun Aku memastikan kepadamu, 
engkau tidak perlu menderita dari karma seperti itu. Ketika sebuah rasa sakit yang tidak tertahankan 
menyiksamu maka dokter akan memberikanmu obat bius dan engkau tidak merasakan rasa sakit 
walaupun rasa sakit itu masih ada di badan. Rahmat adalah seperti obat bius; rasa sakit tidak terasa 
walaupun engkau tetap mengalaminya! Rahmat mengambil kedengkian dari karma yang harus 
engkau alami. Ada juga tanggal kadaluarsa dalam sebuah obat yang mana obat itu akan menjadi tidak 
efektif lagi pada jangka waktu tertentu. Begitu juga dengan rahmat yang akan membuat dampak dari 
karma menjadi batal walaupun engkau mengalaminya! Oleh karena itu adalah salah dengan 
mengatakan ‘Lalata likhitam’ (nasib tertulis di dahi) tidak bisa dibuat tidak efektif. Rahmat dapat 
melampaui apapun juga; tidak ada yang dapat berdiri menghadang jalannya. Ingatlah, ini adalah 
rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa!  
 
(Divine Discourse, 23-Nov-1964) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 19 Juli 2016 
	
Hari ini kita merayakan perayaan Guru Poornima. Hari dimana digunakan sebagai hari untuk 
menghaturkan pemujaan kepada Guru (dalam bidang agama atau guru yang lainnya). Ada delapan 
jenis yang berbeda dari guru, yang memberikan berbagai jenis perintah spiritual. Diantara kedelapan 
ini, guru yang benar-benar penting adalah "Vihitha Guru", guru yang menghilangkan keraguan dalam 
pikiran muridnya dan mengungkapkan kepada mereka proses dari penemuan diri yang sejati dan 
menyadari diri sejati. Guru seharusnya menghancurkan kegelapan dari kebodohan (tentang 
kenyataan sejati seseorang) dan menerangi pikiran murid. Penerangan harus menghasilkan 
kemampuan memahami pada satu kenyataan yang sejati dimana melampaui nama, wujud, dan sifat. 
Tidak ada gunanya untuk pergi mencari guru. Ada guru di dalam diri kita. Guru ini adalah prinsip Atma. 
Ini merupakan saksi yang abadi yang berfungsi sebagai kesadaran dalam diri setiap orang. Dengan 
kesadaran ini sebagai penuntun, biarkan semua tindakan dilakukan.  
 
(Divine Discourse, 11 July 1987) - BABA -  

Edisi : 105 (18 - 24 Juli 2016) 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 20 Juli 2016 
 

 Setiap orang harus mengembangkan semangat berkorban (tyaga). Engkau harus melayani yang 
lainnya dengan tubuhmu. Engkau harus menghargai gagasan yang baik dan mulia di dalam 
pikiranmu. Engkau harus menggunakan kekayaanmu untuk mendukung pendidikan dan institusi 
yang lainnya untuk membantu manusia. Berikan makanan pada mereka yang kelaparan. Ini adalah 
cara untuk menuntun pada hidup yang penuh makna dan luhur. Hidup sudah diberikan kepadamu 
adalah bukan untuk menjadi kaya bagi dirimu sendiri. Tubuh adalah sarana yang mendasar untuk 
menjalankan kebajikan (Dharma). Dedikasikan seluruh waktumu untuk melayani dan menjalankan 
kewajibanmu dengan baik. Tuhan sendiri yang dapat merubah usaha spiritualmu ke dalam sebuah 
pengalaman yang diluar pemahaman manusia. Tuhan ada dimana-mana; Tuhan ada dimana saja dan 
di dalam dirimu. Engkau adalah keillahian! Pastikan latihan spiritualmu (Sadhana) adalah bukan untuk 
kepentingan diri sendiri. Sadhana harus meningkatkan kebaikan bagi yang lainnya. Lepaskanlah sifat 
mementingkan diri sendiri, tingkatkan kasih yang tulus bagi yang lainnya dan sucikanlah hidupmu. 
Kemudian engkau akan mengalami Sakshatkara yaitu penglihatan Tuhan yang ada di dalam dirimu.  
 

(Divine Discourse, 7th July 1990)  - BABA - 
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 21 Juli 2016 
	

Walaupun manusia telah ditunjukkan dengan banyak kedatangan (Awatara), manusia belum secara 
penuh mengerti semua aspek dari kedatangan (Sang Awatara). Kita seharusnya memeriksa alasan 
mengapa Tuhan yang tidak berwujud mengambil wujud sebagai manusia dan datang diantara 
manusia. Hanya dengan seperti itu maka Beliau dapat bercampur dengan manusia dan memberikan 
teladan dan idealisme, dan menyampaikan kepada manusia semua aspek yang seharusnya mereka 
pelajari. Banyak yang bertanya dengan lugu dan dengan ketidaktahuan yaitu mengapa Awatara yang 
begitu sangat berkuasa harus tunduk pada semua masalah; dan mengapa Beliau harus memberikan 
toleransi terhadap rasa lapar dan menderita sepenuhnya. Awatara yang memiliki semua kekuatan 
seharusnya mampu melenyapkan semua bentuk penderitaan dalam sekejap. Jika ada maksud dalam 
pertanyaan seperti, mengapa Awatara harus datang dalam wujud manusia? Beliau dapat tetap berada 
sebagai Tuhan yang tanpa wujud dan melakukan segalanya dari keadaan itu. Pada waktunya dan 
dalam keadaan tertentu apapun yang harus dilakukan dan tindakan itu harus dilakukan pada tingkat 
manusia.  
 
(Summer Roses On Blue Mountains, 1976, Ch 6) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 22 Juli 2016 
 

Menyediakan rumah, pakaian, dan makanan dapat memberikan kesenangan pada tubuh (Sukha); 
mendidik dalam keahlian dan informasi duniawi memberikan sebuah sarana untuk hidup. Namun 
naskah suci zaman kuno menyatakan, “Na Sukat Labhate Sukham – kebahagiaan yang kekal dan sejati 
tidak dapat diraih melalui kebahagiaan tubuh. Kebahagiaan yang tidak tergoyahkan, tidak berkurang 
atau berubah oleh nasib baik atau buruk hanya dapat datang melalui mendisiplinkan pikiran dan 
keyakinan pada kekuatan yang lebih tinggi yang menuntun semua perkataan, pikiran, dan perbuatan. 
Pelita dari kesadaran spiritual harus dinyalakan dan menjaganya sehingga setiap makhluk dapat 
berjalan di jalan itu tanpa menderita luka-luka. Naskah suci juga menyatakan bahwa engkau dapat 
mencapai kebahagiaan yang kekal melalui menjalankan kewajiban sebagai 'ibadah'. Dedikasikan 
kewajibanmu dalam mengungkapkan keesaan dari alam semesta ketika kecerdasanmu dijernihkan 
dari debu keraguan dan khayalan. Tubuhmu adalah sebuah tempat suci dari Tuhan dan suasana dari 
tempat suci ini dengan secara alami diliputi dengan kasih bagi semua makhluk.  
 
(Divine Discourse, Anantapur High School for Girls, School Day, 1966) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 23 Juli 2016 
 
Ada perbuatan perbaikan tertentu yang bersifat mendasar, tanpa melakukannya dan berharap Awatar 
untuk menghilangkan semua penderitaan adalah sangat bodoh sekali. Pertama-tama, engkau harus 
membuat sebuah usaha untuk menggunakan dengan baik kekuatan mental dan fisik yang telah 
diberikan kepadamu. Jika engkau begitu malas dengan tidak menggunakan kekuatan mental dan fisik 
yang engkau miliki, apa yang akan engkau lakukan dengan kekuatan Tuhan? Hanya karena Tuhan 
memberikanmu makanan yang cukup, dan engkau mengharapkan bahwa Tuhan harus membantumu 
memasukan makanan ini ke perutmu adalah sebuah gagasan yang malas. Engkau harus 
menggunakan dengan baik pemberian Tuhan berupa tanganmu, langit-langit mulut, dan sebuah 
mulut. Jika engkau memilih untuk tidak menggunakan tubuh, pikiran, dan kekuatan mentalmu 
dengan jalan yang baik maka tidak ada seorangpun yang dapat membantumu!  
 
(Summer Roses on Blue Mountains, 1976, Ch 6) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 24 Juli 2016 
	

Bentuk dari satsang (pergaulan suci), dimana engkau bertemu dan tukar menukar kebenaran dan 
pembicaraan yang mulia, dimana engkau mempelajari buku-buku suci dan wejangan akan kemuliaan 
Tuhan. Mengapa menghabiskan waktu yang berharga dalam skandal tentang orang lain dan 
mengkritik perbuatan yang lainnya? Dengan meningkatkan rasa benci, dengki, iri hati, dan kemarahan 
terhadap orang lain adalah sebuah hiburan yang jahat yang akan memantul pada diri sendiri. Dalam 
diri setiap orang ada percikan Tuhan yang sama; jadi dengan bertengkar dengan yang lain sama 
dengan bertengkar dengan Tuhan. Permainan kehidupan adalah permainan yang berharga dan 
menjadi menarik hanya ketika ada batasan dan aturan yang membatasi dan mengendalikan. 
Bayangkan sebuah permainan sepakbola tanpa adanya aturan atau batasan di lapangan maka 
permainan ini akan menjadi kacau; ini akan menjadi pertarungan bebas dan menimbulkan kerusuhan. 
Tidak ada seorang pun yang mengatakan siapa yang menang dan kalah. Kebajikan (dharma) dan 
keilahian (Brahma) adalah batasan di lapangan. Kebaikan melawan kecenderungan jahat. Mainkanlah 
permainannya dan berikan perhatian pada peringatan dari ‘pelanggaran’ dan ‘keluar’!  
 
(Divine Discourse, Anantapur High School for Girls, School Day, 1966) - BABA - 
 

 

	
	

Pandanglah badan-mu sebagai tempat suci yang 
bergerak dimana Tuhan bersemayam di dalamnya. 
Sadarilah bahwa Tuhan selalu bersamamu dan di 

sekelilingmu 
	

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)	


