
	  

	  
 

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, 2 Nopember 2015 
	  
Kebebasan yang tak terkendali dapat merusak dharma, dan juga merugikan wanita itu sendiri. 
Pencampuran dalam masyarakat tanpa diskriminasi akan menghasilkan kehancuran. Tentu saja di 
masa lalu terdapat wanita terdidik, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan dharma mereka, mereka 
tidak pernah lupa tujuan dari dharma Atma. Pendidikan harus dibangun atas dasar diskriminasi. 
Sulabha, Savitri, Anasuya, Gargi, Nalayani, dan contoh-contoh wanita lainnya yang memiliki kesucian, 
dan pengabdian pada Tuhan seperti Meera atau yoginis seperti Chudala, lahir di negara ini (Bharatha-
desa); mereka diperkuat oleh dharma karena kepatuhan mereka pada dharma tersebut. Melalui 
contoh-contoh wanita yang demikian mulia dan suci, dengan karakter dan perilaku mereka terinspirasi 
oleh pengabdian dan kebijaksanaan spiritual mereka, bahkan hari ini kesederhanaan, kerendahan hati, 
dan pengabdian bersinar di hati sebagian besar wanita India. Saat ini, para wanita seharusnya 
mendapatkan inspirasi dari mereka dan berbagai upaya hendaknya dilakukan untuk menjalani 
kehidupan seperti yang mereka lakukan di masa lalu.  
 
(Dharma Vahini, Ch 5) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 3 Nopember 2015 
	  
Pada hari ini manusia sedang menghabiskan sebagai besar hidupnya yang paling berharga dalam 
gosip murahan dan menonton film kekerasan dan kekejaman. Banyak yang tidak menyadari bahwa 
waktu disucikan dengan pelayanan yang mana akan memberikan ganjaran yang tinggi kepada diri 
mereka sendiri dan juga kepada yang mereka layani. Semua tindakan melayani adalah tidak sama 
menyucikan atau memberikan keuntungan yang sama, ketika pelayanan yang dilakukan oleh orang-
orang yang haus kekuasaan atau dibawah tekanan atau oleh dorongan meniru, maka hasilnya adalah 
yang lebih berbahaya daripada kebaikan. Seorang aspiran yang tulus hati melakukan pelayanan harus 
menghindari sifat angkuh (ahamkara), suka pamer (adambara), dan pilih kasih (abhimana). Sebelum 
memulai sebuah pelayanan, peninjauan, dan memeriksa apakah hatimu penuh dengan cinta kasih 
yang tulus, kerendahan hati dan welas asih, apakah kepalamu penuh dengan kecerdasan akan 
pemahaman dan pengetahuan akan masalah dan solusinya, apakah tanganmu adalah tergerak untuk 
memberikan sentuhan kesembuhan, dan apakah engkau dengan senang hati bisa meluangkan dan 
berbagi waktu, tenaga dan keahlian untuk membantu mereka yang paling sangat membutuhkan.  
 
( Divine Discourse 21 Nov 1986) - BABA -  
 
 

Edisi : 68 (2 – 8 Nopember 2015) 
 



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

Diantara semua kualitas yang menyusun sebuah karakter yang sempurna atau tanpa cela, cinta kasih, 
kesabaran, ketabahan, keteguhan hati, dan kemurahan hati adalah yang tertinggi dan termulia. Ratusan 
perbuatan-perbuatan kecil yang kita lakukan setiap hari akan mengeras menjadi kebiasaan; kebiasaan-
kebiasaan ini akan membentuk kecerdasan dan pandangan serta kehidupan. Keadaan seseorang saat 
sekarang adalah hasil dari masa lalunya dan kebiasaan yang terbentuk selama masa waktu yang panjang. 
Namun apapun jenis karakter yang seseorang telah diwariskan maka pastinya dapat dirubah. Tidak ada 
kejahatan seseorang yang tidak dapat diperbaiki. Bukankah perampok yang bernama Angulimala, dapat 
berubah menjadi orang yang berhati baik oleh sang Buddha? Bukankah si pencuri yang bernama 
Rathnakara berubah menjadi Resi Walmiki? Dengan usaha yang tanpa henti, kebiasaan dapat dirubah dan 
karakter diperhalus. Manusia selalu memiliki di dalam diri mereka kapasitas untuk melawan 
kecenderungan jahat dan merubah kebiasaan mereka. Dengan melakukan pelayanan yang tulus, 
melepaskan kesenangan duniawi, bhakti, dan doa maka kebiasaan-kebiasaan lama yang mengikat 
manusia di bumi dapat di buang dan menanamkan kebiasaan baru yang akan membawa mereka pada 
jalan Tuhan.  
 
(Prema Vahini, Ch 2)  - BABA - 
 
 

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

Hari ini, kita dihadapkan di setiap tempat oleh statistik yang menyatakan tentang kuantitas dan  laporan 
dengan istilah yang penuh semangat. Jangan repot-repot dengan menambahkan jumlah atau meraih 
sebuah target. Aku menghargai kualitas dan bukan kuantitas. Pelayanan yang murni dan intensif yang 
dipersembahkan di beberapa tempat atau desa adalah lebih bermakna daripada pelayanan yang dangkal 
yang diberikan dalam jumlah yang besar. Yakinkan dirimu sendiri bahwa hidup tidak akan bertahan lama 
tanpa yang lainnya melayanimu dan engkau melayani yang lainnya. Setiap hubungan – baik itu antara 
tuan dan pembantunya, pemerintah dan yang diatur, guru dan murid, majikan dan buruh atau orang tua 
dan anak dan seterusnya adalah diikat oleh saling melayani. Setiap orang adalah seorang pelayan. Petani 
dan buruh yang engkau layani menghasilkan makanan dan pakaian dari kerja keras mereka sebagai 
pelayanan mereka kepadamu. Ingatlah bahwa tubuh dengan inderanya, pikiran dan otak yang bersifat 
compleks telah diberikan kepadamu untuk digunakan dalam membantu yang tidak berdaya. Pelayanan 
adalah jalan yang tertinggi dari bhakti untuk dapat meraih rahmat Tuhan. Pelayanan membangkitkan 
kesucian mental, menghancurkan egoisme dan memungkinkan seseorang untuk mengalami melalui 
pemahaman empati dari kesatuan umat manusia.  
 
 

(Divine Discourse, 21-Nov-1986) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 6 Nopember 2015 
 

Bekerja keras yang tiada hentinya setiap hari dengan tujuan agar kelak dapat hidup senang di hari tua. 
Tetapi, setiap hari senja pun tiba. Jika hari itu dihabiskan dengan perbuatan-perbuatan yang baik maka 
malam harinya kita diberkati dengan tidur nyenyak yang menguatkan dan menyegarkan badan. Tidur 
yang semacam itu sama seperti keadaan samadhi. Manusia hanya mempunyai masa hidup di dunia sangat 
singkat. Tetapi bahkan dengan hidup yang singkat ini seseorang bisa meraih kebahagiaan illahi dengan 
menggunakan waktu dengan bijak dan hati-hati. Dua orang mungkin kelihatan sama dalam penampilan 
dan tumbuh dan dibesarkan dalam kondisi yang sama, namun yang satu menjadi sebaik malaikat 
sedangkan yang lagi satu tetap memiliki sifat-sifat binatang. Apakah alasan dari perkembangan mereka 
yang berbeda? Sebabnya adalah kebiasaan, tingkah laku dibentuk dari kebiasaan ini dan tingkah laku ini 
kemudian menetap menjadi karakter. Manusia dikuasai oleh karakternya. Oleh karena itu langkah pertama 
dalam jalan spiritual adalah mencari kesalahan dan kelemahan kita sendiri dan berjuang untuk 
memperbaiki hal itu serta menjadi sempurna.  
 
(Prema Vahini, Ch 5) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 7 Nopember 2015 
 
Beberapa orang mengaku bahwa karena zaman ini adalah Zaman Kali maka hanya kebohongan yang 
dapat berhasil. Tidak! Dalam keadaan apapun juga kejujuran adalah masih merupakan kebijaksanaan 
yang terbaik. Satu kebohongan harus diungkapkan dengan ratusan bentuk lainnya; sedangkan 
mengucapkan kebenaran adalah yang paling mudah, paling sederhana dan paling aman. Jadilah 
seperti apa yang engkau katakan; katakan apa yang ingin engkau lakukan; ungkapkan apa yang telah 
engkau alami; tidak lebih dan tidak kurang. Adalah sangat sulit untuk mempertahankan kebohongan 
dan sedangkan adalah selalu aman untuk terus terang dan jujur. Jangan mengambil langkah awal 
yang salah dan kemudian diarahkan menuju pada kehancuran. Kebenaran adalah sifat sejati dari 
seseorang dan ketika engkau menjadi dirimu sendiri maka engkau akan merasakan suka cita yang 
begitu besar di dalam dirimu. Ketika engkau menyangkal dan membohongi dirimu sendiri, rasa malu 
akan menggelapkan pikiranmu dan akan memunculkan ketakutan. Engkau mengambil jalan yang 
salah karena nafsu Rajasik seperti birahi, ketamakan, kebencian, dan kesombongan. Rasa syukur, 
kerendahan hati, dan tanpa keterikatan semuanya ini akan menjagamu dalam jalan kebenaran.   
 
(Divine Discourse, 24-Oct-1965) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 8 Nopember 2015 
	  

Bagi pengamat yang dangkal, hidup nampaknya berputar di sekitar makan dan minum, bekerja, dan 
tidur. Tetapi sesungguhnya kehidupan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Hidup adalah 
pengorbanan (yajna). Setiap tindakan kecil adalah persembahan kepada Tuhan. Jika hari-harimu 
dihabiskan dalam perbuatan yang dilakukan dalam semangat pasrah total ini, maka tidurmu akan 
menjadi perendaman total dalam Kesadaran Ilahi (Samadhi)! Kebanyakan orang melakukan kesalahan 
besar mengidentifikasi diri dengan badan jasmani dan menumpuk berbagai hal untuk pemeliharaan 
dan kenyamanan badan. Ketika badan jasmani menjadi lemah dan tua karena usia, mereka masih 
berusaha untuk mendukung satu dengan yang lainnya. Berapa lama kematian bisa ditunda? Ketika 
surat perintah Dewa Yama (Dewa Kematian) datang, setiap orang harus berangkat. Posisi, 
kebanggaan, dan kekuasaan - semuanya ini lenyap sebelum kematian. Ingatlah, engkau bukanlah 
badan ini! Ini adalah kendaraanmu untuk melayani semuanya. Sadarilah hal ini, berusahalah siang dan 
malam, dengan kemurnian badan, pikiran, dan jiwa, untuk mencapai Yang Tertinggi (Tuhan).  
 
(Prema Vahini, Ch 6) - 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)	  


