
	  

	  
 

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, 25 Januari 2016 
	  
Mengatasi indera yang menyimpang ke luar adalah sulit – indera tersebut ditarik dengan rasa, 
pandangan dan perasaan. Kecendrungan di dalam batin adalah seperti air suci yang tidak memiliki 
bentuk, rasa atau berat dan ini adalah baik bagi dirimu! Air yang tidak suci dapat menyakiti dan 
membahayakanmu. Engkau harus menyucikan kegiatan mentalmu yang segera dikotori oleh khayalan 
dari dunia. Jika engkau menginginkan kebahagiaan maka pertama engkau harus mengendalikan dan 
menaklukkan khayalan luar. Kemudian kecenderungan mentalmu akan dengan mudah digerakkan ke 
arah untuk mendapatkan kebahagiaan illahi (Atma-ananda). Praktek Spiritual dan pengendalian diri 
(Yoga dan Tapa) adalah hanya nama lain dari jalan pengendalian dan menaklukkan kecenderungan 
lahiriah dan melindungimu dari khayalan. Pilihlah jalan mana saja yang membuat engkau merasa 
rahmat Tuhan mengalir pada dirimu. Kebebasan bisa didapatkan dengan mematuhi aturan dengan 
ketat dan ketaatan dalam mengikuti jalan yang telah engkau pilih. Jalan itu akan memberikanmu 
kekuatan untuk mengatasi khayalan dan memberikanmu pemusatan pikiran.  
 
(Prema Vahini, Ch 53) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 26 Januari 2016 
	  
Dari zaman kuno Bharatiya menganggap kebenaran sebagai Tuhan, mencintainya, 
mengembangkannya dan melindunginya, dan dengan demikian mencapai Tuhan. Bharatiya 
dipersembahkan pada kebenaran, disatukan pada Dharma (kebajikan), dan memandang moralitas di 
dalam masyarakat sebagai kewajiban yang utama. Sudah saatnya bagimu untuk menyadari betapa 
sucinya negeri Bharat. Di tanah suci ini, tidak ada yang kekurangan. "Apa yang tidak dapat ditemui di 
Bharat maka tidak dapat ditemukan dimanapun juga" adalah sebuah pepatah kuno. Walaupun begitu 
banyak anugerah, negeri ini dianggap sebagai negeri yang miskin dan terbelakang. Hal ini muncul dari 
khayalan. Ketika segala sesuatu tersedia di Bharat, mengapa pergi dan mengemis di negeri lain? 
Segala sesuatu telah berasal dari Bharat. Oleh karena itu, dengan lahir di Bharat, berusahalah untuk 
meningkatkan kemuliaan dari Bharat. Setiap bhakta harus mengambil sebuah sumpah untuk 
melindungi dan meningkatkan kebesaran dari Bharat. Seperti seekor gajah yang tidak mengetahui 
kekuatannya sendiri, para penduduk Bharat tidak menyadari kekuatan mereka. Meskipun kapasitas 
mereka banyak sekali, mereka bertingkah laku lemah seperti seekor gajah di depan penunggangnya. 
Engkau harus melepaskan kelemahan ini.  
 
(Divine Discourse 23 Nov 1990) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 27 Januari 2016 
 
Beribadah dengan kesadaran yang akarnya begitu mendalam pada Tuhan, kesucian perasaan, dan 
bebas dari pikiran lain yang tidak ada hubungannya, ibadah ini sendiri akan menjadi penyatuan batin 
dengan Tuhan (bhava-samadhi). Sebagai hasil dari penyatuan batin ini, Tuhan akan muncul di depan 
mata batin dari bhakta dalam wujud yang telah mereka pilih dalam berdoa. Penampakan ini bukanlah 
hanya khayalan belaka; namun sejatinya pengalaman bertemu langsung dengan-Nya. Tanpa 
mengganti lokasinya, bhakta dapat berada dalam kehadiran Tuhan dimanapun ia berada. Ini disebut 
dengan ‘selalu bersama dengan Tuhan (salokya-mukti)’. Disamping selalu dengan Tuhan, bhakta 
menyadari semua yang mereka lihat adalah sebagai kemuliaan Tuhan. Pengalaman ini disebut sebagai 
‘selalu melihat kemuliaan Tuhan (samipya-mukti)’. Hidup dengan Tuhan tiada putusnya, selalu 
menyaksikan kemuliaan Tuhan dan menjadi diliputi dengan kesadaran Tuhan adalah menyatu di 
dalam wujud Tuhan (sarupya-mukti). Ini adalah buah akhir dari jalan kebhaktian.  
 
 

(Prema Vahini, Ch 54)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 28 Januari 2016 
	  
Jika engkau mengabaikan disiplin kebenaran, setiap kewajiban yang diberikan kepadamu oleh 
dharma dan setiap tindakan yang didorong oleh dharma akan menjadi beban yang berat. Oleh karena 
itu, engkau harus mencari kenyataan yang sejati di belakang semua bentuk gejala ini di dalam 
hidupmu sehari-hari, dan pencarian itu akan membuat semua kewajibanmu yang merupakan 
tindakan dharma akan menjadi ringan dan menyenangkan. Tuhan telah menciptakan manusia 
sedemikian rupa sehingga mereka cenderung mengarah kepada Tuhan dan menikmati perluasan 
pandangan mereka, dan merasa senang ketika mereka bermoral dan berbuat baik. Jadi, demi 
kebaikannya sendiri maka manusia harus berpegang teguh pada sifat dasarnya, dengan memusatkan 
perhatian pada Tuhan (Brahman), dengan memupuk kebanaran dan dengan tekun menjalankan 
kebajikan (dharma). 
 
(Dharma Vahini, Ch 13) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 29 Januari 2016 
 
	  Bahkan ketika engkau mencapai keadaan hidup dalam kehadiran Tuhan dan menyatu dalam wujud 
Tuhan (sarupya-mukti), masih ada jejak perasaan yang berbeda. Hanya karena seorang bhakta 
memiliki wujud seperti Tuhan, namun ia tidak memiliki kekuatan dalam mencipta, memelihara, dan 
melebur seperti yang Tuhan miliki. Hanya ketika semua jejak perbedaan menghilang dan 
kemanunggalan bisa diraih, maka tahap yang paling tinggi dapat dicapai. Inilah kemanunggalan yang 
sejati (Sayujya). Hal ini datang karena rahmat Tuhan yang dapat diraih dengan praktik spiritual yang 
mendasar yang dijalankan oleh setiap individu; hal ini tidak dapat dikatakan sebagai hasil dari 
usahanya. Bhakta ingin melayani Tuhan, ketika seseorang merasa senang dan dapat mengalami suka 
cita pada wujud Tuhan. Namun Tuhan, karena rahmat-Nya, memberikan bhakta tidak hanya 
kedekatan dengan Tuhan, selalu menyaksikan kemuliaan Tuhan, dan diliputi dengan kesadaran Tuhan 
namun juga Sayujya – menyatu dengan-Nya! Jalan bhakti juga menghasilkan pencapaian pada 
pengetahuan yang tertinggi (Brahma-jnana). Bahkan jika bhakta tidak mengharapkannya, Tuhan 
sendiri bersedia memberikan ini kepada bhakta.  

 

(Prema Vahini, Ch 54) - BABA -  
 
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 30 Januari 2016 
 
Engkau harus mencari kebenaran dan mengujinya dengan semua kaidah penalaran. Disiplin tersebut 
terdiri atas: 1) Kepahlawanan untuk mengikuti dharma dengan ketat (Ojas). 2) Pengendalian diri 
dengan berani (Tejas). 3) Membuang semua perasaan suka cita atau penderitaan dengan ketenangan 
hati, berkaitan dengan pasang surut kehidupan. 4) Memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan dalam 
dharma dan kebenaran (Sahana). 5) Kesehatan pada Mental dan fisik yang sangat baik, yang diperoleh 
berkat disiplin dan tidak menikah (bala). 6) Keinginan dan kemampuan untuk berbicara dengan lemah 
lembut dan benar, yang diperoleh dari menjalankan kebenaran dan cinta kasih. 7) Menjauhkan lima 
indera kebijaksanaan (Jnanendriyas) dan lima indera tindakan (karmendriyas) dari kejahatan dan dosa, 
dan mengarahkan semua indera untuk melayani kebenaran (indriya-moha). 8) Mampu menguasai diri 
sendiri yang hasilnya penerimaan oleh dunia. 9) Melenyapkan prasangka seseorang dan pengejaran 
kebenaran sepanjang waktu (dharma). Adalah sangat mendasar bagi semua manusia hari ini 
mengakui kemuliaan dari dharma yang bersifat universal. Engkau harus berdoa dengan bersungguh-
sungguh, “Semoga semua ini dianugerahkan kepada saya” seperti yang terdapat dalam lantunan 
'Chamakam'.  
 
(Dharma Vahini, Ch 13) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 31 Januari 2016 
	  

Berbicara yang sesungguhnya, dunia ini hanya untuk memenuhi dalam memelihara badan. Bagi 
mereka yang menginginkan kebebasan harus menundukkan indera. “Makanan adalah untuk menjaga 
badan, pakaian adalah untuk menangkal dari hawa dingin,” dinyatakan dalam Uttara Gita (Gita yang 
disampaikan oleh Krishna kepada Arjuna setelah perang Kurukshetra). Bagaimanapun juga, jika 
seseorang tenggelam dalam pengejaran badan ini, maka ia akan lupa tujuan dari kedatangannya dan 
tujuan dari semua kegiatannya dan usaha spiritualnya yang suci. Sebaliknya apapun kegiatan yang 
seseorang mungkin lakukan, maka ia harus secara otomatis seperti bernafas, harus selalu mengingat 
dan sadar akan kata-kata ini: “Saya lahir untuk melayani Tuhan dan menyadari jati diri-Ku yang sejati.” 
Semua perbuatan — seperti mengenakan pakaian, makan, berjalan, belajar, melayani, dan bergerak — 
harus dilakukan dengan keyakinan bahwa semua perbuatan itu membawa seseorang pada kehadirat 
Tuhan. Setiap perbuatan harus dilakukan dalam semangat persembahan kepada Tuhan.  
 
(Prema Vahini, Ch 55) - 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)	  


