
	  

	  
 

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, 26 Oktober 2015 
	  
Pada saat sekarang kebajikan menjadi sangat jarang di semua level kehidupan baik dalam individu, 
keluarga, masyarakat, dan juga dalam semua bidang kehidupan seperti ekonomi, politik dan bahkan 
‘spiritual’. Hidup seharusnya digunakan dalam mengumpulkan dan menjaga sifat-sifat baik dan bukan 
kekayaan. Dengarkan dan renungkan cerita-cerita pahlawan hebat dalam moralitas di zaman dahulu, 
sehingga idealisme hidup mereka dapat terpatri di dalam hatimu. Ada juga kemerosotan disiplin yang 
mana merupakan tempat bagi tumbuhnya sifat-sifat baik. Setiap orang harus dihormati, apapun yang 
menjadi status hidup mereka yang meliputi keadaan ekonomi atau perkembangan spiritual; jika tidak 
maka tidak akan ada kedamaian dan kebahagiaan di dalam hidup. Rasa hormat ini dapat tumbuh 
hanya pada keyakinan bahwa diri yang sejati yang sama (Atma) yang bersemayam di dalam dirimu 
juga sedang memainkan perannya dalam diri yang lainnya. Lihatlah keillahian itu (Atma) dalam diri 
yang lainnya; rasakan bahwa mereka juga memiliki rasa lapar, haus, dan kerinduan dan keinginan 
seperti yang engkau miliki, kembangkanlah rasa simpati dan keinginan untuk melayani dan menjadi 
berguna bagi setiap orang.  
 
(Divine Discourse 22 Feb 1968) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 27 Oktober 2015 
	  
Beberapa orang mungkin bertanya, "Wanita yang mencampakkan segala bentuk kesopanan, masih 
dihormati saat ini! Mereka berkeliaran dengan pongah tanpa rasa malu dan penghormatan dunia 
kepada mereka tidak sedikit pun kurang. Bagaimana ini bisa terjadi, jika kesopanan adalah hal yang 
paling penting? "Aku merasa tidak perlu untuk mengetahui  kegiatan dunia saat sekarang. Aku tidak 
berurusan dengan mereka. Mereka mungkin mendapatkan kehormatan dan penghargaan, tapi 
penghormatan itu tidak pada tempatnya  atau tidak layak. Ketika penghormatan diberikan untuk 
sesuatu yang tidak layak, maka hal itu sama dengan penghinaan; dan menerima penghormatan yang 
tidak layak diberikan itu, berarti  merendahkan makna pemberian itu. Bukannya penghormatan tetapi 
pujian yang bersifat menjilat yang diberikan kepada wanita yang tidak sopan oleh mereka yang egois 
dan serakah. Wanita yang sopan tidak akan pernah mendambakan penghormatan atau pujian. 
Perhatiannya akan selalu tertuju pada batas-batas yang tidak boleh dilanggarnya. Penghormatan dan 
pujian akan datang kepadanya tanpa diminta dan tanpa disadari. Madu yang berada di dalam bunga 
atau teratai tidak mendambakan kumbang datang; demikian juga hubungan dengan wanita yang 
berbudaya yang mengetahui batasannya dan penghormatan akan diberikan kepada mereka yang 
layak mendapatkannya.  
 
(Dharma Vahini, Ch 4) - BABA -  
 

Edisi : 67 (26 Oktober – 1 Nopember 2015) 
 



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

Engkau telah memiliki kesempatan yang sangat bernilai untuk mendengarkan wejangan illahi dan 
juga arahan-Nya, dan semuanya itu telah terpatri di dalam hatimu; banyak dari percakapan kalian 
terpusat kepada-Ku atau mukjizat-Ku (leela) dan kemuliaan (mahima). Nasehat-Ku kepadamu adalah: 
terapkan cinta yang mendalam ini di dalam kehidupanmu. Biarkan temanmu melihat betapa 
disiplinnya dirimu, betapa patuhnya kamu pada orang tua, dan betapa dalamnya engkau 
menghormati gurumu. Jadilah sebuah cahaya yang memancarkan kebaikan dan pengendalian diri 
dimanapun engkau tinggal, sama dengan hal yang terpuji yang engkau lakukan saat kehadiran-Ku. 
Jangan tergelincir pada ketidakdisiplinan, tingkah laku yang buruk, tidak bertanggung jawab dan 
kebiasaan buruk. Jangan mengeluh terhadap makanan. Makanlah dengan senang hati apapun yang 
engkau dapatkan. Jangan memprotes terhadap apapun yang disuruh oleh orang tuamu. Bergegaslah 
dalam melakukannya dan penuhilah permintaan orang tua. Ketika orang tua menginginkan kalian 
untuk merawat mereka, kerjakanlah dengan hati senang, cerdas dan merasa bahagia bahwa kalian 
telah mendapatkan kesempatan ini. Hiduplah dimanapun juga sedemikian rupa sehingga Aku dapat 
mengalirkan rahmat-Ku padamu semakin besar. 
 
( Divine Discourse, 22-Feb-1968)  - BABA - 
 
 

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

 Milikilah tujuan yang tinggi dalam kehidupan. Seperti yang telah ada sebelumnya, contoh orang-
orang besar baik pria maupun wanita yang telah tercatat dalam sejarah negara kita dan juga dunia. 
Engkau hendaknya mengambil pelajaran dari hidup mereka mengenai pengorbanan dan 
kepahlawanan. Engkau memerlukan tekad untuk menghadapi tantangan hidup yang penuh dengan 
pasang - surut, keberhasilan dan kegagalan, serta suka dan duka. Tantangan-tantangan ini harus 
dihadapi dengan keyakinan kepada Tuhan. Pikiran seharusnya tidak diperbolehkan goyah dan 
melompat dari satu hal ke hal yang lainnya. Pikiran yang stabil adalah tanda dari orang yang benar-
benar terdidik. Hidup harus diatur oleh peraturan yang pasti. Kontrol diri sangat penting untuk 
menjalani kehidupan yang benar. Budaya kita selalu menitikberatkan pada kesejahteraan bagi 
semuanya. Engkau seharusnya tidak kewalahan oleh kesulitan yang mungkin engkau hadapi dalam 
kehidupan. Itu semua bersifat sementara; datang dan pergi. Sumber abadi kebahagiaan ada di dalam 
dirimu. Janganlah memberi jalan kepada kelemahan kemauan.  
 
 

(Divine Discourse, 21-Jan-1988) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 30 Oktober 2015 
 

Mencurahkan rasa hormat dan penghargaan pada orang yang tidak mengikuti dharma Atma 
(kebenaran yang didorong oleh Atma) dapat diibaratkan seperti memberikan dekorasi/perhiasan pada 
badan yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Jiwa yang telah meninggalkan badan, ditunjukkan 
dengan mayat, tidak dapat menikmati rasa hormat. Demikian juga halnya dengan orang yang tidak 
menyadari Realitas dan tujuan hidup tetapi dimahkotai dengan ketenaran dan kemuliaan. Seorang 
wanita yang sopan dan rendah hati tidak akan peduli dengan sampah yang tidak berarti dan 
kecemerlangan yang murahan seperti itu. Karena karakteristik inilah maka pada seorang wanita yang 
demikian diberikan gelar 'Lakshmi-nya rumah'. Wanita merupakan penyangga rumah serta 
mempraktikkan agama. Dia menanam dan memupuk keyakinan agama. Wanita memiliki bakat alami 
untuk keyakinan dan usaha spiritual. Wanita dengan pengabdian, keyakinan, dan kerendahan hati 
seringkali membawa laki-laki ke jalan Tuhan dan mempraktikkan kebajikan suci. 
 
( Dharma Vahini, Ch 4) - BABA -  
 
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 31 Oktober 2015 
 
Cara mendapatkan anugerah Tuhan adalah: Bhakti (pengabdian), Prapathi (pasrah), Niyama (disiplin 
etika), Vicharana (penyelidikan), dan Deeksha (kebulatan tekad). Ketika engkau berhasil dalam ujian 
ini, engkau akan mengalami berkat Tuhan. Pengabdian harus memanifestasikan dirinya dalam setiap 
tindakan. Semuanya dilakukan karena kasih kepada Tuhan dan sebagai persembahan kepada Tuhan 
menjadi pengabdian. Para pemuja/bhakta dipenuhi dengan cinta-kasih dan berbagi kasih dengan 
semua orang. Sembilan bentuk pemujaan berarti untuk menumbuhkan pengabdian. Tapi tujuan dari 
semua itu adalah untuk mengalami kesatuan dengan Tuhan. Prapathi berarti pasrah total - 
mempersembahkan segalanya kepada Tuhan. Perasaan ego memisahkan individu dengan Tuhan. 
Ketika individu mempersembahkan segalanya kepada Tuhan, penghalang berupa ego dihapuskan. 
Dari semua penyakit yang rentan menyerang manusia, penyakit yang timbul dari ahamkara (ego) 
adalah yang paling mematikan. Satu-satunya obat mujarab untuk penyakit ini adalah pasrah kepada 
kehendak Tuhan. 
 
( Divine Discourse, 21-Jan-1988) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 1 Nopember 2015 
	  

Libatkanlah dirimu dalam kegiatan-kegiatan yang murni dengan hati yang murni maka engkau akan 
mendapatkan nama baik. Apa yang engkau persembahkan kepada-Ku adalah nama baik yang engkau 
dapatkan. Inilah ekspresi tertinggi dari rasa syukurmu. Dalam situasi apapun engkau seharusnya tidak 
membawa nama buruk. Bahkan jika engkau gagal untuk membantu orang lain, janganlah menyakiti 
orang lain. Para pelajar dan semua peminat spiritual seharusnya menghargai di hati mereka dengan 
rasa syukur yang baik yang dilakukan kepada mereka oleh orang lain dan selalu mengingat bantuan 
yang diberikan kepada mereka, dalam bentuk apa pun itu. Hanya mereka yang menjalani kehidupan 
penuh bersyukur seperti itu akan dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup 
mereka. Aku menginginkan agar kalian semua secara terus-menerus memikirkan Tuhan, terus-
menerus memberikan pelayanan sosial, menjalani kehidupan keluarga yang ideal, dan menikmati 
kedamaian dan kebahagiaan. Inilah berkah-Ku untuk kalian semua.  
 
(Divine Discourse, 25-12-1991) - 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)	  


