
	  

	  
	  

 
Surrendering the fruit of action to the Lord 

is real sacrifice 
 

“Pasrah pada buah tindakan kepada Tuhan adalah 
pengorbanan sejati” 

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 18 Mei 2015 
	  

Naskah-naskah suci adalah seperti ibu yang penuh dengan kasih sayang. Naskah-naskah suci 
mengajarkan pelajaran seperti halnya ibu yang akan melakukan apapun untuk anak-anaknya, sesuai 
dengan tingkat kecerdasan dan kebutuhan waktu dan keadaan. Seorang ibu dengan dua anak 
memberikan setiap bagian makanan kepada anaknya yang kuat dan sehat, namun ibu ini juga akan 
memberikan perhatian yang sangat besar dengan tidak memberikan makanan terlalu sering bagi 
anaknya yang kurang sehat dan hanya memberikan makanan yang dapat mengembalikan kesehatan 
anaknya. Dapatkah kita menuduh sang ibu dalam situasi ini bersikap pilih kasih pada satu anak dan 
merugikan anak yang lainnya dalam memberikan kasih sayang? Naskah-naskah suci juga 
mengajarkanmu rahasia dan nilai sebuah kerja (karma). Semua harus diajarkan tentang bagaimana 
merubah kerja menjadi kegiatan yang bermanfaat. Namun, kerja bukanlah segalanya. Kehidupan 
manusia hanyalah sementara, ini seperti gelembung di atas air. Karena hidup hanya sebentar saja, 
jangan membangun bangunan keinginan dan keterikatan. Kebijaksanaan memperingatkan bahwa 
bangunan ini mungkin akan runtuh atau hancur setiap saat.  
 
( Sutra Vahini, Ch 4) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 19 Mei 2015 
	  

	  Walaupun agama memiliki nama dan doktrin yang berbeda namun pada dasarnya semuanya adalah 
satu. Semua agama menekankan pada intisari yang umum. Namun sangat disayangkan, semua 
perbedaan yang ada diantara agama telah menumbangkan persahabatan dari semua manusia. Semua 
ajaran agama dapat dengan mudah dipadukan dan disesuaikan, mungkin ada beberapa bagian kecil 
yang tidak bisa disesuaikan. Pengalaman dan kebijaksanaan para guru-guru suci yang telah 
menguraikan secara terperinci tentang cinta kasih universal adalah tidak tidak dihargai, diterima, dan 
dihormati. Tuhan yang sama dimuliakan dan dipuja dalam berbagai nama melalui berbagai kegiatan 
upacara suci. Di dalam setiap zaman, untuk setiap ras dan masyarakat, Tuhan telah mengirimkan guru-
guru suci untuk menegakkan kembali kedamaian dan kehendak baik. Semua guru-guru suci itu adalah 
perwujudan dari Tuhan. Mereka membentuk satu suku dalam kerajaan Tuhan; mereka adalah milik 
dan satu bangsa, yaitu persekutuan Tuhan. Prinsip harmonisasi adalah menjadi intisari dari semua 
agama dan keyakinan. Kembangkan minat di dalam dirimu untuk memahami praktik dan keyakinan 
yang lainnya. Hal ini akan membersihkan pikiranmu. Kemudian dengan hati welas asih maka engkau 
akan dapat mencapai kehadiran Tuhan.  
 

( Sutra Vahini, Ch 4) - BABA -  
 

Edisi : 44 (18 – 24 Mei 2015) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 20 Mei 2015 
 

Orang-orang memuja Tuhan yang Maha Esa (Paramatma) sebagai Tuhan yang berada di tempat yang 
sangat jauh - dengan berkata Ayodhya atau Dwaraka dan tempat yang lain, atau tempat lain seperti 
yang dilukiskan sesuai dengan yang ada di gambar atau lukisan. Mereka memuja wujud itu sebagai 
wujud yang paling sempurna (Purna). Tentu saja bahwa adalah tidak salah meyakini hal itu. Apa yang 
salah adalah dengan menyatakan bahwa hanya keyakinan mereka adalah kebenaran dan hanya nama 
serta wujud yang berasal dari mereka  merupakan satu-satunya nama dan wujud Tuhan, sedangkan 
nama dan wujud yang lainnya adalah tidak bernilai dan rendah. Perlu disadari bahwa nama dan wujud 
yang menjadi idaman bagi yang lainnya adalah sama baik dan suci seperti nama dan wujud bagi 
dirinya sendiri. Setiap orang seharusnya mendapatkan pandangan bahwa semua wujud yang dipuja 
adalah sama benar dan sah, tanpa memberikan ruang kepada kebencian yang tidak ada gunanya. 
Tanpa internalisasi kebijaksanaan ini, adalah tidak mungkin untuk menyadari Tuhan.  
 
 

(Prema Vahini, Ch 36)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 21 Mei 2015 
	  

Jiwa (diri individu) yang percaya bahwa ia dibagi dari yang utuh, universal, adalah tunduk pada 
keinginan dan rasa putus asa, cinta dan benci, kesedihan dan suka cita, dan ditarik oleh dunia dari rupa 
dan nama. Orang tersebut ditandai sebagai “terikat” dan sangat membutuhkan kebebasan. Untuk bisa 
mendapatkan kebebasan, engkau harus melepaskan ketergantungan dan keterikatan pada ciptaan 
(prakriti). Seorang yang buta tidak akan bisa diselamatkan oleh orang yang buta. Bagaimana 
seseorang yang tidak berdaya seperti yang lainnya, menghilangkan kemiskinan, penderitaan, dan rasa 
sakit? Mereka yang miskin mendekati yang kaya; mereka yang tuna netra mencari bimbingan dari 
mereka yang bisa melihat. Begitu juga, seseorang yang terikat dan dibutakan oleh dualitas ciptaan 
harus berlindung di dalam kekayaan welas asih, kekuatan, dan kebijaksanaan yang tidak akan habis 
yaitu pada Atma. Kemudian, engkau akan terbebas dari kemiskinan dan kesedihan serta bersuka cita 
di dalam kekayaan berupa kebahagiaan spiritual (Ananda).  
 

( Sutra Vahini, Ch 6.) - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 22 Mei 2015 
 

 Segala sesuatunya diliputi oleh cinta kasih (Prema). Jadi kita dapat menyatakan tanpa adanya 
keraguan bahwa Tuhan yang tertinggi dalam wujud cinta kasih (prema-swarupa). Di dalam semua 
makhluk hidup, cinta kasih mewujudkan dirinya dalam berbagai bentuk dan diketahui melalui banyak 
nama seperti cinta kasih pada anak cucu, kasih sayang, rasa bhakti kepada Tuhan, keinginan 
(vaatsalya, anuraaga, bhakthi, ishtam) dsb., berdasarkan pada arah kemana cinta kasih itu disalurkan. 
Namun apapun wujudnya, intisari dari semuanya adalah sama. Dengan berdasarkan pada 
pengetahuan dan pengalaman ini, sangatlah jelas bahwa Tuhan yang tertinggi adalah Atma yang ada 
di dalam diri dari semua ciptaan (Sarva-butha-antar-atma). Hal ini mengajarkan kepada kita 
pengetahuan yang tertinggi tentang kesatuan yang dikenal dengan nama tanpa dualitas (a-dvaitha); 
dan juga yang mengajarkan tentang prinsip yang mencintai dengan yang dicintai disebut dengan 
dualitas (dvaita); juga mengajarkan kita tentang ketiganya yaitu cinta, yang mencintai, dan yang 
dicintai – atau alam (prakriti), individu (jiwa), dan Brahman – dikenal sebagai tanpa dualitas yang 
bermutu (visishta-advaita). Namun ketiga bagian itu adalah satu adanya.  
 
 

( Prema Vahini, Ch 38) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 23 Mei 2015 
 
Sikap dari pemuja dan yang dipuja adalah benih dari cinta kasih kepada Tuhan (bhakthi). Pertama-
tama, pikiran pemuja ditarik pada sifat-sifat khusus dari objek yang dipuja. Pemuja mencoba untuk 
memperoleh sifat-sifat yang khusus ini. Ini adalah disiplin latihan spiritual (Sadhana). Dalam tahap 
awal dari disiplin spiritual, perbedaan antara pemuja dan yang dipuja adalah jelas, namun ketika 
disipilin spiritual semakin berkembang maka perbedaan itu akan berkurang dan ketika pencapaian 
telah dapat diraih maka tidak ada lagi perbedaan apapun juga. Apapun objek ibadah yang engkau 
cintai dan cari dalam disipilin spiritual, milikilah keyakinan yang kuat bahwa engkau dan Ia adalah 
satu. Engkau harus  hanya mempunyai satu keinginan yaitu kesadaran akan Tuhan (Iswara 
Sakshatkara). Jangan berikan ruang di dalam pikiran untuk keinginan yang lainnya. Kemudian terlepas 
dari suka dan duka, tanpa cemas lagi tentang kepuasan sendiri, engkau akan terlibat di dalam disipilin 
spiritual yang mantap, tanpa putus dan dengan penuh keyakinan; dan sekali engkau mengerti 
kenyataan ini, maka engkau akan dipenuhi dengan kepuasan hati. 
 
(Prema Vahini, Ch 39) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 24 Mei 2015 
	  

Dunia adalah teks dari naskah suci. Waktu adalah pengkhotbah yang baik. Tiada ada guru yang lebih 
baik daripada hatimu. Tuhan adalah teman yang terbaik. Jalanilah hidupmu di dunia dengan penuh 
keyakinan dalam empat entitas ini. Cinta kasih (prema) adalah milik setiap manusia dimana cinta kasih 
adalah buah dari pohon kehidupan. Ada beberapa rintangan dalam upaya untuk mencicipi buah 
tersebut. Pertama, engkau harus membuang kulit luar yang membungkus isi dari buah itu dan juga 
membuang biji yang ada di dalamnya. Buah cinta kasih ditutupi oleh kulit luar yang tebal yang disebut 
dengan ego. Engkau harus mengupas kulit yang disebut dengan ‘milikku’ dan milikmu’. Kemudian 
engkau hanya merasakan jusnya yang manis. Itulah sebabnya mengapa di dalam Weda Tuhan disebut 
dengan Raso Vai Sah (intisari manis yang tertinggi). Jadi kembangkanlah cinta kasih yang murni dan 
melalui cinta kasih ini bangunlah kesatuan dengan illahi. Jalan cinta kasih adalah jalan yang terpendek 
dan tercepat untuk menyadari keillahian. 
 
( Divine Discourse, July 17, 1997) - BABA - 
	  

	  

	  
	  

Seseorang yang dipenuhi dengan cinta-kasih, 
akan memiliki kedamaian dalam pikiran, kesucian 
dalam hati, dan tenang dalam keadaan apapun, 

baik kegagalan maupun kerugian 
	  

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)	  


