
	  

	  
	  

 
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, 1 Juni 2015 
	  

Para pelajar hari ini adalah buta terhadap tujuan hidup. Beberapa pelajar bahkan tidak merasakan 
sakitnya karena tidak mengetahui tujuan dari hidup. Hanya satu dalam sejuta atau sepuluh juta yang 
berusaha untuk menyadari intisari dari kehidupan. Usaha ini adalah sebuah batu loncatan untuk 
penyadaran dari tujuan hidup. Banyak orang merasakan bahwa dengan mengumpulkan makanan, 
pakaian, tempat tinggal, kekayaan, kenyamanan, dan kesenangan merupakan tujuan penting dari 
kehidupan. Hidup akan tetap menjadi sebuah tragedi selama seseorang bekerja dibawah khayalan ini. 
Saat dimana seseorang menyadari tujuan hidup maka seseorang akan mengalami perubahan yang 
menyeluruh, mulai dari vedana (penderitaan) menuju pada nirvedana (bebas dari rasa sakit). Ketika 
seseorang menjadi sadar akan terang, mendapatkan kebijaksanaan dan menyadari makna dari 
keberadaannya maka ia akan dibawa dari penderitaan menuju pada kebahagiaan. Setiap bagian dari 
pembelajaran harus berdasarkan pada dasar-dasar etika, kebajikan, dan prinsip-prinsip spiritual. 
Pendidikan yang tidak berdasarkan pada bagian-bagian ini akan menggelepar di atas tanah dan 
menjadi tidak berguna.  
 
( Sutra Vahini, Ch 6) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 2 Juni 2015 
	  

Melihat dari sudut pandang apa yang seseorang akan raih di akhir perjalanannya maka tidak ada 
perbedaan diantara jiwa yang terbebaskan (jivanmukta) dan seorang bhakta (pemuja Tuhan); Kedua-
duanya adalah melampaui ego (ahamkara), alam (prakriti) dengan sifatnya, dan aturannya (Dharma) 
yang mengatur empat tahap dalam kehidupan (varna-ashrama). Hati mereka penuh dengan welas 
asih dan diisi dengan dorongan untuk melakukan kebaikan bagi dunia. Kebahagiaan illahi mereka 
lahir dari kesatuan yang mendorong mereka bertindak dengan cara ini. Mereka tidak akan memiliki 
keinginan karena keinginan merupakan hasil dari ‘aku’ dan ‘milikku’. Hanya setelah keinginan-
keinginan ini dicabut maka mereka akan menjadi bhakta yang sejati, bukan? Jadi tidak ada ruang 
untuk keinginan lagi bagi mereka. Mereka ini sebenarnya adalah bhakta yang merupakan perwujudan 
dari keabadian (amrita-swarupa). Bagi mereka dengan sifat keabadian, tidak ada lagi hasrat yang 
lainnya kecuali manisnya kebahagiaan spiritual (ananda).  
 

( Prema Vahini, Ch 39) - BABA -  
 
 

Edisi : 46 (1 – 7 Juni 2015) 
 



 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 3 Juni 2015 
 

Yama (Dewa Kematian) bersifat ada dimana-mana sama halnya dengan Siva! Yama dihubungkan 
dengan badan jasmani (deha); Beliau tidak dapat mempengaruhi jiwa di dalam diri setiap individu. 
Badan jasmani pada dasarnya merupakan sebuah kendaraan bagi jiwa untuk memahami sifat 
sejatinya. Namun, siapa yang tahu kapan badan jasmani menjadi target dari Dewa Yama, penguasa 
dari badan jasmani? Siapa yang mengetahui kapan badan jasmani ini akan terperangkap ke dalam 
gulungan tali dari Dewa Yama? Jiwa dibebani dengan badan jasmani yang mudah rusak maka dari itu 
seseorang harus menaruh perhatian pada kenyataan ini dan semuanya menjadi bersemangat untuk 
menyatu dengan Siwa! Orang-orang biasanya menunda pekerjaan - pekerjaan kemarin ditunda untuk 
hari ini dan pekerjaan hari ini ditunda untuk esok hari. Namun tugas dalam disiplin spiritual bukanlah 
seperti itu. Menit yang sudah berlalu berada di luar genggamanmu; begitu juga menit yang akan 
datang bukanlah milikmu! Hanya jiwa yang memiliki pemahaman tentang ini yang terukir di dalam 
hatinya dapat menyatu dengan Siva.  
 
 

( Prema Vahini, Ch 39)  - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 4 Juni 2015 
	  

Menurut Weda ada empat jenis kesadaran, keempat kesadaran itu adalah – kesadaran jaga, kesadaran 
mimpi, kesadaran tidur terlelap, dan tahap kebebasan (turiya). Pada bagian pertama, seseorang sadar 
pada dunia ini dan beorientasi keluar. Karena ia mengidentifikasi dirinya dengan badan jasmani pada 
tahap ini, maka pengalaman yang dialami juga bersifat kasar. Pada keadaan mimpi sang diri dapat 
ditemui di dalam. Reaksi, respon, dan pengalaman semuanya diketahui sendiri. Semuanya itu tidak 
berada di luar dirinya. Selanjutnya adalah tahap tidur terlelap (sushupti). Pada tahap ini adalah bebas 
bahkan dari mimpi. Tidak ada perasaan baik pemisahan atau identitas, yang khusus atau universal, 
yang mengalami atau pengalaman. Hanya ada Atma dimana seseorang menyatu dalam waktu 
sementara saja. Di dalam tahapan keempat yaitu (Turiya), tidak ada lagi bagian individu. Seseorang 
telah mencapai kebenaran yang mendasar tentang kehidupan dan ciptaan. Bagi mereka yang telah 
mencapai tahapan ini tidak ada lagi memiliki perhatian pada diri individu. Keempat tahapan ini harus 
dialami, dan semua tahapan harus dilalui dalam upaya pencarian untuk mendapatkan pengetahuan 
tentang diri sejati secara langsung. 

(Sutra Vahini, Ch 6) - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 5 Juni 2015 
 

Hari-hari ini, orang-orang puas dengan membayangkan dan mengalami kenikmatan duniawi yang 
cepat berlalu. Mereka tidak mengenal waktu istirahat. Menghabiskan malam hari dengan tidur dan 
siang hari dengan makan dan minum, mereka tumbuh semakin besar dan di usia tua kematian 
menjemput mereka. Kemudian, mereka tidak bisa memutuskan kemana mau pergi atau apa yang 
harus dilakukan; semua indria mereka lemah. Tidak ada seorangpun dan apapun yang dapat 
menyelamatkan mereka, jadi mereka berakhir sebagai daging dan taat di dalam rahang kematian! 
Betapa sedihnya kehidupan manusia ini, begitu berharga seperti halnya permata namun tidak 
memiliki arti sama sekali, dan telah diturunkan derajatnya seperti halnya koin yang usang dan tidak 
ada nilainya! Tidak ada gunanya menyesal di kemudian hari karena tidak melakukan meditasi pada 
Tuhan atau menjalankan disiplin spiritual untuk menyadari-Nya sekarang. Merupakan hak bagi para 
sadhaka (peminat spiritual) untuk mendapatkan pandangan akan Tuhan dan bukan pandangan akan 
kematian (darshan dewa Yama)!  
 

( Prema Vahini, Ch 41) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 6 Juni 2015 
 
Apa gunanya mempersiapkan sebuah sumur jika rumah sedang terbakar? Kapan waktunya untuk 
menggali sumur? Kapan sumur itu akan mengeluarkan air? Kapan kita bisa memadamkan api yang 
berkobar? Ini adalah sebuah tindakan yang tidak mungkin dilakukan! Jika pada awalnya sebuah sumur 
sudah siap, maka betapa sangat bergunanya ketika dalam keadaan seperti itu! Mulailah untuk 
merenungkan Tuhan karena pada masa-masa akhir adalah seperti menggali sebuah sumur ketika 
rumah sedang terbakar. Maka dari itu, persiapkan dirimu mulai dari saat sekarang dengan selalu 
merenungkan Tuhan, sehingga akan memberikanmu manfaat yang terbaik ketika masa-masa akhir 
datang mendekat. Mulailah hari ini untuk disiplin spiritual yang harus dilakukan besok!  Mulailah 
sekarang apa yang harus dilakukan hari ini! Seseorang tidak mengetahui apa yang terjadi pada saat 
berikutnya; maka dari itu tidak boleh ada lagi penundaan dalam menjalani latihan spiritual. Untuk 
stamina tubuh juga diperlukan, jadi tubuh harus dirawat, walaupun perawatan berlebihan 
menyebabkan kerusakan. Untuk tingkat yang sangat penting, tubuh harus dirawat dengan penuh 
perhatian.  
 
( Prema Vahini, Ch 41) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 7 Mei 2015 
	  

Jarum menit dari jam dinding adalah jiwa dalam setiap orang. Jarum menit ini beputar-putar – jarum 
jam juga bergerak dengan tenang, hening, dan penuh martabat. Jarum jam adalah jiwa yang tertinggi. 
Sekali dalam satu jam kedua jarum ini bertemu, namun jiwa individu tidak mendapatkan 
penyempurnaan yang tetap selamanya. Jarum ini telah kehilangan kesempatannnya yang sangat 
berharga dan harus berputar-putar lagi. Kebebasan bisa didapat ketika keduanya menyatu dan 
menjadi satu. Seperti halnya ulat sutera yang memintal dirinya sendiri menjadi kepompong dan 
bersarang di dalamnya, orang-orang memintal dari pikiran mereka sendiri dan akhirnya terperangkap 
di dalamnya. Tugaskan pikiranmu untuk melayani Tuhan maka pikiran akan mulai jinak. Serahkan 
pikiranmu kepada Tuhan. Lupakanlah masa lalu dan jangan cemas tentang kesalahan di masa depan. 
Hanya bawa ke dalam pikiranmu sesuatu yang sangat berharga dan layak untuk diingat serta tekunlah 
di dalam mengikuti latihan spiritual. Engkau akan meraih kemajuan spiritual. (Divine Discourse, Jan 1, 
1964) 
 
( Sutra Vahini, Ch 5) - BABA - 
	  

	  

	  
	  

Ketika pikiranmu diisi dengan ide yang mulia 
seperti kebenaran, kasih sayang, kesabaran, dan 
welas asih, maka hidupmu akan penuh dengan 

kedamaian dan suka cita 
	  

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)	  


