
	  

	  
	  

 
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, 25 Mei 2015 
	  

Selama manusia menyombongkan diri dengan keangkuhan, tidak akan ada yang mencintai mereka 
bahkan pasangan dan anak-anak mereka. Engkau harus melepaskan ego dan keangkuhanmu, bahkan 
untuk disayangi oleh keluargamu sendiri. Engkau pastinya akan menderita kesedihan dan 
kesengsaraan selama engkau cepat marah. Hanya ketika engkau melepaskan amarahmu, engkau 
dapat menjadi bahagia. Selama engkau masih terus meningkatkan keinginanmu maka engkau akan 
terus menginginkan apapun juga. Kendalikan keinginanmu, maka engkau akan mencapai 
kesejahteraan. Ketamakan membuat seseorang menjadi tidak bahagia dan sengsara. Ketika 
ketamakan dan sifat kikir dilepaskan, engkau dapat masuk pada kehidupan yang menyenangkan dan 
penuh kedamaian. Umat manusia, seluruh dunia dan benda-benda di dalamnya saling berkaitan 
dalam ikatan cinta kasih. Tuhan adalah cinta kasih dan bersemayam di dalam hati setiap orang sebagai 
perwujudan dari cinta kasih. Berdasarkan kebenaran ini maka kita berdoa, "Samastha-Loka-Sukhino 
Bhavanthu" (Semoga semua makhluk hidup di dunia berbahagia). 
 
( Divine Discourse, July 17, 1997) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 26 Mei 2015 
	  

Ada tiga aspek dalam diri manusia yang disebut dengan Mala, Vikshepa, dan Avarana. Dari ketiga 
aspek ini, Mala melambangkan hasil dari perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sebelumnya dan 
yang menyebabkan ashanthi (kegelisahan mental). Sampai engkau bisa menghapuskan bagian ini, 
maka ini akan menimbulkan masalah dan penderitaan. Ketika engkau melepaskan beban dari akibat 
buruk dari karma atau perbuatan yang terdahulu, maka engkau bisa mendapatkan kedamaian. Untuk 
bisa melepaskan Mala, engkau harus melibatkan dirimu dalam perbuatan yang mulia. Tuhan menilai 
dirimu dengan ketulusan dari pikiranmu dan bukan dari bentuk pemujaanmu. Tuhan melihat cinta 
kasihmu kepada Tuhan (bhakthi) dan bukan kekuatanmu (shakti). Beliau peduli pada kualitas di dalam 
dirimu (guna) dan tidak pada suku bangsa, keyakinan, atau garis keturunanmu (kula). Tuhan melihat 
ke dalam hatimu (chittam) dan bukan pada kekayaanmu (vittham). Engkau harus berusaha untuk 
menyucikan hatimu dan melibatkan dirimu dalam perbuatan yang baik dengan penuh bhakti dan 
integritas. Tidak ada latihan spiritual (sadhana) yang akan mencapai tujuannya jika engkau terlibat di 
dalam perbuatan yang penuh dosa.  
 

(Divine Discourse, 17 March 1983) - BABA -  
 

Edisi : 45 (25 – 31 Mei 2015) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 27 Mei 2015 
 

Para pemuda hari ini menjadi sangat serakah dan benar-benar egois, menyimpan perasaan benci dan 
iri hati. Gaya hidup mereka adalah menikmati kesenangan duniawi dan jasmani (bhoga) yang akan 
menghasilkan penyakit (roga). Pada zaman dahulu, para pemuda dan orang suci sama-sama menjalani 
kehidupan dalam pengorbanan dan pengendalian indria (tyaga dan yoga) dan menikmati kedamaian 
dan suka cita. Ketika ada sebuah perjalanan, orang-orang suka membawa uang yang cukup untuk 
biaya perjalanan dan ketika mereka menyelesaikan perjalanan atau telah mencapai tujuan, mereka 
menyimpan atau menyerahkan uang yang tersisa kepada mereka yang dapat dipercaya dan mereka 
dapat tidur dengan nyenyak. Semua dari kalian telah diberkati dengan kekayaan berupa cinta kasih 
yang diberikan pada saat lahir ke dunia. Dalam aktivitas duniawi (Karmakshetra), sangat sulit untuk 
menjaga harta karun cinta kasih (Prema). Maka dari itu engkau perlu menemukan teman yang sangat 
dapat dipercaya dan menyerahkannya kepadanya – dan satu-satunya teman sejati adalah Tuhan. Jadi 
berikanlah kekayaan cinta kasihmu kepada Tuhan dan jalanilah hidup yang aman penuh dengan 
kedamaian dan suka cita.  
 
 

( Divine Discourse, July 17, 1997)  - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 28 Mei 2015 
	  

 Mantra Gayatri adalah jalan raya menuju Tuhan. Tidak ada penentuan waktu dan peraturan dalam 
melantunkan mantra Gayatri. Namun demikian, para pencari pengetahuan akan melantunkan mantra 
Gayatri pada waktu pagi hari dan malam hari (waktu senja) untuk bisa mendapatkan manfaat yang 
terbaik. Bagaimanapun juga karena Tuhan adalah melampaui waktu dan ruang, kapanpun juga dan 
dimanapun juga adalah boleh untuk mengulang-ulang nama Tuhan. Dalam Bhagavata disebutkan: 
"Sarvadaa, sarvatra, sarva kaleshu Hari chintanam – Selalulah memusatkan pikiran kepada Tuhan di 
semua tempat dan sepanjang waktu." Engkau harus belajar memikirkan Tuhan dalam apapun yang 
engkau lihat, apapun yang engkau kerjakan dan apapun yang engkau sentuh. Engkau harus 
menyadari bahwa engkau sedang memainkan peran sementara di panggung kosmik. Engkau harus 
kembali ke diri illahimu yang sejati ketika permainan telah usai. Dengan secara teratur melantunkan 
mantra Gayatri, engkau harus memurnikan hidupmu dan menjadi teladan bagi dunia dengan hidup 
yang benar. 
 
( Divine Discourse, 17 Mar 1983) - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 29 Mei 2015 
 

Vikshepa adalah sebuah penderitaan dari pikiran yang terdiri dari ganggungan duniawi; berbagai jenis 
latihan spiritual (Sadhana) dilakukan untuk mengatasi hal ini dan menyadari keillahian. Latihan 
spiritual (sadhana) termasuk meditasi, konsentrasi, dan melakukan perbuatan baik adalah untuk bisa 
mendapatkan kemurnian pikiran. Ketika seseorang berhasil dalam mengatasi Vikshepa maka ia akan 
dihadapkan dengan Aravana (mirip dengan penutup tebal yang membungkus seseorang). 
Pembungkus ini disebut dengan maya (khayalan). Maya membungkus segala sesuatu yang ada alam 
semesta ini. Maya digunakan seseorang untuk melihat segalanya yang ada di luar namun tidak bisa 
melihat di dalam dirinya sendiri. Sama halnya, Maya yang mengungkapkan seluruh alam semesta, 
tidak bisa mengungkapkan Tuhan. Karena kita dibungkus oleh Maya, kita mencari kesenangan 
duniawi dan tidak mencari dasar keillahian di dalam diri kita. “Yaddhrushyam than-nashyathi – 
Apapun yang nampak jelas, adalah mudah rusak’. Dalam mengejar kesenangan sesaat dan tidak kekal, 
kita sedang membuang yang kekal dan tidak berubah yang merupakan unsur yang sebenarnya dalam 
kehidupan manusia. 
 

( Divine Discourse, 17 March 1983) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 30 Mei 2015 
 
Engkau berdoa kepada Tuhan hanya untuk benda-benda duniawi yang sepele. Bedakan dengan jelas 
antara kesenangan duniawi dengan kebahagiaan illahi. Mintalah cinta kasih yang tulus yang engkau 
tidak miliki dan yang Tuhan banyak memilikinya. Berdoalah untuk cinta kasih, kedamaian, dan 
kebahagiaan. Tuhan adalah perwujudan dari kebahagiaan; cinta kasih-Nya adalah yang tertinggi tanpa 
ada yang menyamainya. Tuhan mengetahui apa yang baik bagimu dan Beliau akan memberikannya. 
Tuhan adalah saksi dari semua pikiran, perkataan, dan tindakanmu. Maka dari itu berserah dirilah 
sepenuhnya kepada-Nya dan jalanilah hidup yang ideal. Engkau semuanya adalah perwujudan dari 
keillahian. Jadi kasihi semuanya dan jangan pernah menyakiti siapapun juga. Jika engkau menyakiti 
seseorang, itu berarti engkau menyakiti Tuhan. Cinta kasih bersifat sangat penting dan vital bagi 
manusia sama halnya dengan api bagi batubara untuk bercahaya. Hilangkan semua kelemahanmu 
dengan konsentrasi pada kasih Tuhan sebagai rahmat yang selamanya mengalir dan memberikan 
kekuatan yang terbesar. Tuhan adalah sutradara agung dan semua umat manusia hanyalah pemeran 
belaka. Jadi mainkan peranmu untuk menyenangkan-Nya!  
 
( Divine Discourse, 17 July 1997) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 31 Mei 2015 
	  

Tubuh manusia adalah sebuah kain penutup dan sebuah wadah bagi Atma. Unsur-unsur seperti air 
dan angin sangat erat terikat dengan tubuh. Maka dari itu, prinsip Atma yang merupakan intisari, tidak 
diketahui. Orang-orang telah kehilangan kesadaran akan prinsip ini yang merupakan kebenaran. Atma 
ada di dalam tubuh dan bukan merupakan tubuh. Prinsip Atma walaupun bersifat aktif di dalam tubuh 
tapi bukan milik tubuh. Kemampuan mata untuk melihat dan telinga untuk mendengarkan diberikan 
oleh Atma. Mata dan telinga ditopang oleh prinsip Tuhan yang merupakan kesadaran semesta. 
Jiwamu (keillahian diri) adalah sejati “Engkau”, kehendak (sankalpa). Unsur-unsur seperti akasa, angin, 
api, air, dan tanah yang mendasari kosmos hanya berjalan oleh kebijaksanaan tertinggi. Seluruh dunia 
dari makhluk hidup – baik yang diam dan bergerak ditopang oleh kebijaksanaan yang tertinggi. 
Kebijaksanaan yang tertinggi itu adalah Atma, Brahman yang terlihat dalam bentuk dunia yang 
sebenarnya (objektif).  
 
( Sutra Vahini, Ch 5) - BABA - 
	  

	  

	  
	  

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

baik dalam 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)	  


