
	  

	  
 

Surrendering the fruit of your every action 
to the Lord is true sacrifice 

 

“Menyerahkan buah dari setiap perbuatanmu kepada Tuhan  
adalah pengorbanan yang sejati” 

 
 

 
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 18 Januari 2016 
	  
Bayangkan berapa banyak bakat yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Dengan anugerah itu 
carilah empat tujuan hidup (purusharthas). Bergeraklah maju pada jalan Tuhan, taatilah dengan 
disiplin pada tuntutan kebenaran. Itulah tujuan dari anugerah bakat. Hanya mereka yang diberikan 
dengan penglihatan dapat melihat apapun juga; mereka yang kehilangan penglihatan tidak memiliki 
keberuntungan ini. Begitu juga, hanya mereka yang diberkati dengan kebenaran, yang menginginkan 
empat tujuan, dan mematuhi dharma, bisa melihat Tuhan; sedangkan semua yang lainnya adalah 
buta. Tuhan juga telah memberikan manusia sarana untuk mengembangkan intelektual dan 
kemampuan membedakan dalam diri mereka. Jika manusia menggunakan semuanya itu dengan baik 
dan mencoba untuk menyadari Tuhan di dalam diri mereka, Tuhan akan menambahkan pada mereka 
bakat yang segar dan sumber kekuatan baru, karena Tuhan penuh dengan rahmat pada mereka yang 
sedang berjuang. Ketika manusia mencari untuk mengikuti dharma, kebenaran juga akan 
mengungkapkan dirinya pada mereka.  
 
( Dharma Vahini, Ch 13) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 19 Januari 2016 
	  
Bhakti harus bersifat terus menerus dan tidak terputus seperti halnya aliran minyak dari satu wadah ke 
wadah yang lainnya. Tanpa adanya cinta kasih (prema), tidak ada apapun di dunia yang dapat diraih. 
Hanya ketika ada cinta kasih, maka keterikatan (anuraga) pada gilirannya menciptakan keinginan 
untuk melindungi dan menjaga. Dalam jalan mengandalkan kekuatan sendiri berdasarkan pada 
bhakti, juga disebut dengan jalan ‘bayi monyet’, dimana bayi monyet harus mengandalkan 
kekuatannya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri — kemanapun induknya melompat, ia harus 
berpegang erat pada perut induknya dan tidak melepaskan pegangannya walaupun jika dipaksa 
ditarik! Begitu juga, bhakta harus bertahan di tangan Tuhan atas cobaan yang ada dan tetap 
berpegang pada nama Tuhan sepanjang waktu dan dalam keadaan apapun juga, tanpa lelah, tanpa 
ada rasa tidak suka atau jengkel, menahan ejekan dan kritikan dari dunia dan menaklukkan perasaan 
malu dan kekalahan. Ini adalah jenis bhakti yang dijalankan oleh anak kecil yang bernama Prahlada.  
 
( Prema Vahini, Ch 51) - BABA -  
 
	  

Edisi : 79 (18 – 24 Januari 2016) 
 



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

Jalan berserah diri adalah seperti kehidupan seekor anak kucing. Seperti halnya anak kucing yang 
menaruh semua beban pada induknya, begitu juga dengan bhakta harus menempatkan seluruh 
kepercayaannya kepada Tuhan. Induk kucing memegang anaknya di mulutnya dan membawanya 
dengan aman sepanjang waktu, termasuk melalui lintasan yang sempit. Begitu juga dengan bhakta 
harus menaruh semua bebannya pada Tuhan dan berserah diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan. 
Lakshmana adalah teladan yang luar biasa dalam jalan ini. Untuk melayani Rama, Lakshmana 
meninggalkan semua rintangan yang menghalangi jalannya, seperti kekayaan, istri, ibu, rumah, 
bahkan tidur, dan makan untuk selama 14 tahun. Ia merasa bahwa Rama adalah semua baginya, 
kebahagiaan dan suka citanya, bahwa Rama akan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkannya, 
dan tujuan hidupnya hanyalah untuk mengikuti, melayani, dan berserah pada kehendak Rama. Jika 
engkau menaruh semua bebanmu pada Tuhan dan memuja-Nya dengan tanpa henti dan konsisten, 
Tuhan pastinya menyediakan segala sesuatu yang engkau butuhkan.  
 
 

(Prema Vahini, Ch 51)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 21 Januari 2016 
	  

Untuk mencapai pengetahuan kebajikan (dharma), pertama engkau harus menerima pelatihan dari 
orang yang bijaksana yang diilhami dengan kebajikan (dharma). Selanjutnya, engkau harus bercita-
cita untuk memurnikan dirimu sendiri (Atma shuddhi) dan menjalankan kebenaran (sathya). Bagian 
yang ketiga, engkau harus menyadari nilai pengetahuan dari naskah-naskah suci (Veda), yang 
merupakan suara dari Tuhan. Ketika langkah-langkah ini diselesaikan, engkau akan dengan jelas 
mengerti kebenaran dan mampu membedakannya dari ketidakbenaran. Penyelidikan pada kebenaran 
ini harus dilakukan dalam persahabatan dan kerjasama. Setiap orang diberikan hak untuk mencapai 
kebijaksanaan spiritual. Setiap orang harus sama-sama berhasrat untuk mengungkap kebenaran dan 
mendapatkan keuntungan dari ini. Semua pendapat harus diuji dengan batu uji dharma, atau 
kebaikan semesta (sarvaloka-hitha). Hanya prinsip-prinsip yang lolos ujian ini harus dipilih dan 
dijalankan serta dibagi dengan dunia. Kemudian akan membantu kemanusiaan untuk maju. 
Kemudian, setiap orang akan mengembangkan suka cita dan kebahagiaan dalam ukuran yang sama. 
Semua dari kalian harus menggunakan metode ini dan menjalankan perbuatan yang suci dan mulia 
secara konsisten.  
 
(Dharma Vahini, Ch 13) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 22 Januari 2016 
 

 Banyak yang memperdebatkan tentang bagaimana disiplin (seperti yang dijelaskan dalam naskah 
suci) dapat menghasilkan penerangan batin. Bukankah semua bentuk disiplin ini hanya merupakan 
pembatasan jasmani, mereka bertanya. Pengetahuan hanya dapat dicapai dengan menyadari prinsip 
yang menjamin kesadaran diri, mereka memperdebatkan. Namun pandangan ini dilandaskan pada 
sebuah kesalahan yang besar. Melalui aturan yang terkait fisik, maka sifat (vasana) dihancurkan dan 
dapat membangun konsentrasi. Kesatuan pikiran adalah mendasar untuk membentuk kebijaksanaan 
spiritual yang mantap di dalam hati, dan kesatuan pikiran bisa dengan mudah didapatkan dengan 
disiplin pada jasmani dan pertapaan yang dijelaskan dalam Upanishad. Pengendalian lahir membantu 
dalam pengendalian di dalam batin dalam banyak cara. Untuk bisa berhasil dalam pengendalian 
lahiriah sesungguhnya adalah lebih sulit daripada untuk bisa berhasil dalam mengendalikan batin! 
Dalam mengemudikan mobil, roda-roda akan selalu mengikuti arah dari kemudi. Sebuah putaran 
kemudi yang diarahkan kemana saja oleh seseorang akan membuat roda berputar ke arah yang sama, 
bukan?  

(Prema Vahini, Ch 53) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 23 Januari 2016 
 
Selalulah mengasihi dan hanya mengikuti kebenaran; kebohongan tidak akan pernah bermanfaat. 
Beberapa orang mungkin menghormati, namun engkau akan menemukan bahwa tidak ada 
seorangpun yang menghormati kebohongan, penipuan, dan ketidakadilan sepanjang waktu. 
sebaliknya, setiap orang menghormati kebenaran, kejujuran, integritas, dan keadilan. Siapakah 
sebenarnya dewata? Ini hanya nama saja bagi seseorang yang mematuhi dan menjalankan kebenaran 
sebagai sumpah mereka (vratha) di dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah laku yang benar (dharma) 
seperti yang dijabarkan dalam naskah suci (Weda) telah teruji, terbukti, dan mampu bertahan dari 
ujian waktu. Dharma itu bersifat tidak berat sebelah dan adil. Keyakinan terhadapnya tumbuh melalui 
pelaksanaan. Pemujaan kepada Tuhan harus mengikuti aturan yang dijabarkan dalam naskah suci 
(Weda); Dengan cara ini, manusia dikuatkan dalam menjalankan hidup yang baik (dharmic). Dharma 
ini adalah perintah Tuhan; ini merupakan sabda sejati dari Tuhan, jadi dapat diikuti oleh semua orang. 
Dharma membawa kebaikan bagi semuanya dan juga menganugerahkan kebahagiaan (ananda) di 
dunia dan di akhirat. 
 
(Dharma Vahini, Ch 13) - BABA -  
	  

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

Tuhan akan melindungi dalam semua jalan dan sepanjang waktu bagi mereka yang memuja-Nya 
dalam bhakti yang sempurna dan murni, seperti halnya ibu yang melindungi bayinya, seekor sapi 
yang menyelamatkan anaknya dari bahaya, dan kelopak mata yang menjaga mata secara otomatis. 
Ketika bayi sudah tumbuh besar menjadi dewasa, sang ibu tidak akan memberikan banyak perhatian 
pada keselamatannya. Begitu juga dengan Tuhan tidak memberikan banyak perhatian kepada 
seseorang yang bijaksana (jnani). Bhakta yang memuja wujud apapun (saguna bhakta), adalah sama 
seperti seorang bayi bagi Tuhan, dimana tidak memiliki kekuatan kecuali kekuatan dari Tuhan. Bagi 
para jiwa yang tercerahkan (jnani), kekuatan mereka sendiri adalah sudah cukup. Maka dari itu, sampai 
seseorang dapat bersandar pada kekuatannya sendiri, maka seseorang harus menjadi bayi di tangan 
Tuhan, seperti halnya seorang bhakta yang memuja wujud Tuhan. Tidak ada seorangpun yang dapat 
menjadi bhakta Tuhan yang tidak berwujud yang tertinggi (nirguna bhakta) tanpa pernah menjadi 
bhakta yang memuja wujud Tuhan.  
 
(Prema Vahini, Ch 48) - BABA - 
	  

	  

	  
 

	  

Jadikan setiap perbuatan yang engkau lakukan 
sebagai persembahan kepada Tuhan;  

jangan menggolongkan beberapa pekerjaan 
sebagai ‘pekerjaan saya’ dan pekerjaan Tuhan’  

	  

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)	  


