
	  

	  
 

True adherence to your conscience  
is righteousness proper 

 

“Ketaatan yang sejati pada kesadaran adalah 
kebajikan yang sebenarnya” 

 
 

 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 19 Oktober 2015 
	  
Ketika manusia diminta untuk menjalankan kegiatan spiritual yang bermanfaat, pada awalnya tidak 
satupun yang memiliki dorongan dari dalam diri. Meskipun demikian jangan menyerah dalam 
keputusasaan. Sampai rasa itu tumbuh maka ikutilah disiplin dengan ketat. Rasa ini muncul akibat dari 
latihan. Tidak ada seorang pun memiliki nilai rasa itu dari permulaan, namun dengan latihan yang 
terus-menerus akan menciptakan semangat. Bayi tidak tahu rasa dari susu. Dengan minum susu itu 
setiap hari maka bayi mulai menyukainya; selanjutnya rasa itu menjadi sangat disukainya sehingga 
ketika tiba waktunya maka susu harus digantikan dengan nasi dan si bayi mulai memprotes. Namun 
sang ibu tidak putus asa; sang ibu membujuk anaknya untuk makan sedikit nasi setiap hari, dan proses 
ini sang anak akan mulai menyukai nasi dan berhenti minum susu. Susu adalah makanan yang wajar 
baginya dan sekarang digantikan dengan nasi lagi dengan cara yang wajar. Malahan sekarang jika 
tidak ada nasi tersedia untuk satu hari saja, sang anak menjadi menderita. Sama halnya dengan latihan 
secara terus-menerus, keinginan duniawi dan pada objek-objek sensual dan berbagai hal, akan 
berkurang dan pergaulan yang baik (Satsang) akan terbentuk. 
 
(Bhagavatha Vahini, Ch 1) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 20 Oktober 2015 
	  
Terlupa dengan kehadiran Tuhan yang suci di dalam diri, manusia memulai pencarian mereka pada 
Tuhan. Awatara (inkarnasi) ada dua jenis yaitu : Amsaavatar dan Purnaavatar. Semua umat manusia 
adalah Amsaavatar (inkarnasi sebagian dari keillahian). Mamaivaamso jeevaloke jeevabhutah 
sanatanah (di dunia makhluk hidup ini, adalah bagian dari diri-Ku sendiri yang kekal yang telah 
menjadi jiwa), kata Krishna di dalam Bhagavad Gita. Inkarnasi yang sebagian ini terjebak di dalam 
maya, mengembangkan egoisme dan kepemilikan dan menjalani hidup duniawi. Bagaimanapun juga, 
Purnaavatara (inkarnasi yang sepenuhnya dari Tuhan), menundukkan dan melampaui Maya, 
mewujudkan keillahian sepenuhnya di dunia tempat Beliau tinggal. Purnaavatara bisa bertingkah laku 
sesuai dengan keadaan seakan-akan tunduk pada Maya, namun kenyataannya Beliau bebas dari Maya 
sepanjang waktu. Namun beberapa, tidak memahami kebenaran ini karena keterbatasan mereka 
sendiri, menghubungkan alasan yang salah pada tindakan dari Awatara. Dalam hal ini mereka 
memantulkan perasaan mereka sendiri.  
 
(Aug 14,1990) - BABA -  

Edisi : 66 (19-25 Oktober 2015) 
 



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

Dewi Durga melambangkan kekuatan dari alam (Prakruthi-Shakti) dan Dewi Lakshmi melambangkan 
kekuatan dari pikiran (Sankalpa-Shakti). Dewi Saraswati melambangkan kekuatan dari perkataan (Vak-
Shakti). Adalah untuk bisa mendapatkan ketiga kekuatan ini maka berbagai jenis pemujaan dilakukan 
selama perayaan Navarathri. Namun doa saja tidaklah cukup. Doa keluar dari mulut, namun doa 
tersebut seharusnya muncul dari hati. Hati (hridaya) adalah simbul dari lautan susu (Ksheerasagara) 
dimana tempat munculnya Ibu Dewi Lakshmi. Ketika Dewi Lakshmi muncul maka kesucian perkataan 
akan mengikutinya. Apapun yang engkau katakan harus sesuai dengan kebenaran. Melepaskan 
kehidupan duniawi (Vairagya) bukanlah meninggalkan rumah dan tinggal di dalam hutan. Namun ini 
berarti mengembangkan pikiran-pikiran keillahian dan mengurangi perasaan-perasaan duniawi. 
Ketika keseimbangan ini dapat berkembang maka engkau bisa mendapatkan Prakruthi-Shakti 
(mengendalikan kekuatan alam). Ketika kekuatan bisa didapatkan maka kekuatan mentalmu, seperti 
kedamaian dan kebahagiaan akan meningkat. 
 
(Divine Discourse, 4 Oct 1992)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 22 Oktober 2015 
	  

 Lihatlah pada para pelatih hewan buas. Mereka membawa harimau, binatang yang paling buas, 
seperti kucing besar ke dalam sirkus dan membuatnya melompati cincin api, minum susu dari piring 
atau duduk saling berhadapan dengan seekor kambing di atas kursi! Mereka menjinakkannya untuk 
menjadi mainan yang tidak berlagak! Jika seekor harimau yang buas dapat ditaklukkan, tidak bisakah 
kamu berhasil menaklukkan kebuasan yang ada di dalam pikiranmu? Tentu saja kamu bisa! Itulah 
pesan yang harus engkau internalisasi ketika engkau merayakan kemenangan dari energi yang utama! 
Pada hari ini Ibu Dewi energi (Parashakthi), tetap ada di dalam mikrokosmos dan juga makrokosmos 
telah dihancurkan oleh kekuatan jahat (Asura). Energi yang sama itu ada di dalam dirimu sebagai 
energi spiritual yang tertidur (Kundalini Shakti), yang mana ketika dibangunkan dapat 
menghancurkan kecenderungan jahat yang ada di alam pikiranmu; Jadi, dengan latihan spiritual yang 
sistematis dapat membuka jalan pada sumber daya yang ada di dalam diri, yang mana Tuhan telah 
menganugerahkan kepadamu dan mengangkat dirimu sendiri pada kesucian dan dunia yang lebih 
bahagia.  
 
 

(Divine Discourse, Oct 4, 1967) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 23 Oktober 2015 
 

Ketika pikiran seseorang tidak terpengaruh oleh naik dan turunnya kehidupan, namun mampu 
menjaga ketenangan hati di dalam semua keadaan, dan bahkan kesehatan fisik dapat terjamin. 
Cakrawala mental haruslah seperti langit yang tidak memberikan adanya tanda lintasan di langit 
walaupun banyak burung atau kapal terbang atau awan yang melintasinya. Penyakit banyak 
disebabkan oleh kekurangan gizi pada pikiran dan bukan pada tubuh. Para dokter berbicara tentang 
kekurangan vitamin; Aku akan menyebutnya dengan kekurangan vitamin G dan Aku menyarankan 
untuk mengulang-ulang nama Tuhan dengan memusatkan pikiran pada kemuliaan dan rahmat 
Tuhan. Vitamin G ini adalah obat yang diperlukan. Hidup dan kebiasaan yang teratur adalah 2/3 dari 
perawatan sedangkan obat hanyalah 1/3 saja. Engkau harus mengungkapkan kualitas keillahian 
seperti cinta kasih, kerendahan hati, tanpa keterikatan, dan rasa syukur. Kalau tidak, engkau dapat 
menjadi lebih buruk daripada binatang buas dan pastinya lebih mematikan.  
 
(Divine Discourse, 27-Sep-1965) - BABA -  
 
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 24 Oktober 2015 
 
Seperti halnya engkau menentukan kecakapan minimum dalam setiap pekerjaan, sedangkan untuk 
kualifikasi minimum untuk rahmat Tuhan adalah dengan menyerahkan egoisme, mengendalikan 
indera dan makan, serta hiburan yang teratur (ahara and vihara). Seseorang dibentuk atau dirusak oleh 
pergaulan yang ia miliki. Seseorang yang tidak baik yang masuk ke dalam pergaulan yang baik akan 
mampu melepaskan sifat jahatnya dengan cepat dan bersinar dalam kebajikan. Seseorang yang baik 
yang jatuh dalam pergaulan yang tidak baik akan dikuasai oleh pengaruh-pengaruh halus dan jatuh 
ke dalam kejahatan. Bahwa yang lemah dikuasai oleh yang lebih kuat. Setetes dadih asam mengubah 
susu dan mengentalkannya, memisahkan mentega dan mengubahnya menjadi air dadih. Buku-buku 
suci juga sama berharganya dalam proses mengubah manusia, namun mereka harus membaca dan 
merenungkannya dan semuanya itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gayatri Mantra 
adalah doa Weda ditujukan untuk kecerdasan yang tertinggi yang ada di dalam alam semesta untuk 
membangkitkan kecerdasan dari pemohon.  
 
(Divine Discourse, 27 Sep 1965) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 25 Oktober 2015 
	  

Kesederhanaan sangat penting bagi wanita. Melangkahi batas-batas kesopanan adalah melawan 
dharma yang merupakan sifat bawaan dari lahir; melintasi batas-batasnya membawa banyak bencana, 
termasuk menghancurkan kemuliaan kewanitaan. Wanita tanpa kesederhanaan dan kerendahan hati, 
dapat diibaratkan seperti wanita yang tiada memiliki keindahan dan tidak berbudaya. Bagaimanapun 
kaya atau bagaimanapun pencapaian seorang wanita, maka akan hampa, jika tidak memiliki 
kesederhanaan. Dengan kesederhanaan seorang wanita dapat mengangkat dirinya ke puncak 
kemuliaan. Kesederhanaan merupakan campuran dari kualitas ini - kerendahan hati, kemurnian 
pikiran dan perilaku, kelemahlembutan, cita-cita yang tinggi, kepekaan, dan manis dalam perangai. 
Inilah yang paling berharga dari semua perhiasan untuk wanita. Melalui sifat bawaannya yang sopan 
santun, seorang wanita yang rendah hati akan tetap dalam batasan-batasannya. Dia secara otomatis 
menyadari yang mana perilaku yang tepat dan yang mana perilaku yang tidak tepat. Kesederhanaan 
adalah ujian sejati kemuliaan seorang wanita. Seorang wanita yang rendah hati akan senantiasa 
berperilaku dan melakukan perbuatan baik, dan akan mempunyai otoritas di rumah dan di luar rumah, 
di masyarakat maupun di dunia.  
 
( Dharma Vahini, Ch 4) - BABA - 
	  

	  

	  

	  
	  	  

Ketika pikiran dan kecerdasan menyatu, 
kemanusiaan mencapai keadaan kebebasan yang 

disebut dengan Moksha  
	  

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)	  


