
	  

	  
 

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, 9 Nopember 2015 
	  
Manusia merupakan gabungan dari manusia, binatang, dan Tuhan, dan dalam perjuangan yang tak 
terelakkan di antara ketiga pengaruh tersebut, engkau harus memastikan bahwa Tuhan-lah yang 
menang, mengalahkan sifat manusia dan sifat binatang yang rendah. Manusia harus mengetahui 
Alam semesta sebagai dasarnya Brahman atau Tuhan. Engkau dan Alam semesta adalah satu; 
semuanya digolongkan dalam entitas unik yang sama. Visi kosmik dapat diperoleh baik dengan 
mengamati Alam semesta atau Cosmos batin seseorang. Seseorang hendaknya hanya menemukan 
dirinya sendiri. Dalam benteng badan jasmani, ada kuil teratai hati, dengan akasha (angkasa) halus 
didalamnya. Di dalamnya terkandung langit dan bumi, api dan udara, matahari dan bulan, bintang 
dan planet - semuanya dalam dunia yang terlihat dan semuanya itu mendukung itu, dan semuanya 
menyatu. Daripada mengitari bumi dan berencana untuk mendarat di bulan atau Mars, kalau 
seseorang merencanakan dan mempersiapkan untuk perjalanan ke dalam batinnya sendiri, betapa 
sukacita dan damai yang dapat dicapai!  
 
(Divine Discourse, 24-Oct-1965) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 10 Nopember 2015 
	  
Mulai dari hari ini dan selanjutnya, engkau harus menarik hati setiap orang melalui kasih sayang dan 
welas asih. Nara (manusia) jatuh ke dalam Naraka (neraka) karena terlalu banyak kenikmatan. Indera 
secara umum berjalan dengan liar dan seperti banjir yang berkecamuk dan membuat kehancuran. 
Perayaan Deepavali adalah untuk mengungkapkan rasa syukur karena telah dapat mengalahkan sifat 
raksasa (Naraka) yang cenderung ada di dalam diri manusia dimana sifat ini menarik manusia jatuh ke 
bawah dari keillahian. Naraka adalah nama dari neraka dan juga seorang raksasa yang mati di tangan 
Krishna dan dirayakan hari ini dengan nama Narakasura, yang merupakan perwujudan dari semua sifat 
dari karakter yang menghalangi gerak hati setiap orang untuk naik ke atas. Rumah (griha) dimana 
nama Tuhan tidak pernah diperdengarkan tiada lain sebuah gua (guha). Saat engkau memasuki atau 
meninggalkannya, dan ketika engkau ada di dalam rumah maka berikanlah wangi-wangian, terangilah 
dan sucikan dengan nama Tuhan. Terangilah rumah seperti halnya lampu di petang hari dan 
sambutlah cahaya itu seperti halnya engkau menyambut matahari pagi. Itulah perayaan Deepavali 
yang sejati, yaitu perayaan pelita.   
 
( Divine Discourse, 24-10-1965) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 11 Nopember 2015 
 

Naraka Chaturdasi (atau Deepavali) adalah perayaan yang mengajarkanmu untuk mengingat 
bagaimana karakter menentukan sebuah takdir, merencanakan sebuah pencapaian dan menentukan 
batas apakah seseorang sebagai Tuhan atau raksasa! Kemalasan adalah raksasa yang menguasai dan 
melemahkan seseorang, sedangkan saudaranya adalah kesombongan. Tambahkan amarah dalam 
kemalasan maka sepenuhnya sifat ini akan melemahkan siapapun juga! Amarah melemahkan 
syarafmu dan memanaskan darahmu serta merubah susunannya. Sebuah ledakan amarah yang kecil 
menghabiskan kumpulan kekuatan dalam waktu tiga bulan! Tuhan memilih untuk menyerbu kerajaan 
Narakasura berulang kali dengan memaksanya untuk meledak dalam kemarahan berulang kali! 
Sehingga daya tahannya menjadi hilang. Belajar dari strategi Tuhan, dalam perayaan Deepavali 
banyak orang yang bersikeras memakai baju baru. Buatlah hatimu juga menjadi bahagia dan 
pakaikanlah pakaian baru berupa harapan yang segar, perasaan dan ketetapan hati. Menikmati 
kebajikan yang manis mulai dari hari ini dan bentuklah hidupmu menjadi sebuah kidung cinta kasih.  
 
(Divine Discourse,26 Oct 1981)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 12 Nopember 2015 
	  

Engkau hendaknya menggunakan otoritasmu atas badan jasmani ini untuk meningkatkan 
kesejahteraan dunia. Badan jasmani ini tidak lain adalah sebuah instrumen, yang diberikan oleh Tuhan 
yang hendaknya digunakan dengan baik. Gunakanlah badan jasmani untuk melayani sesuai dengan 
tujuan yang telah ditetapkan. Adalah merupakan tugas kalian semua untuk menjaga badan jasmani 
dari cedera dan cacat, sampai tujuan akhir tercapai. Selama musim dingin, pakaian dari wol dipakai 
untuk menahan kekuatan dari badai dingin, tetapi ketika dingin mereda, pakaian wol tersebut tidak 
digunakan lagi. Demikian juga ketika badai dingin kehidupan material tidak mempengaruhi kita 
sedikit pun juga, badan material ini, akan menjadi tidak penting lagi. "Itu adalah engkau" - ini adalah 
peribahasa tertinggi dan spiritual yang paling suci! Engkau adalah prinsip Atma yang tidak bisa 
dihancurkan. Engkau memiliki badan jasmani ini, dengan tujuan untuk menyadari dan mengalami 
prinsip Atma ini! Dalam proses untuk mencapai kesadaran Tuhan di sini dan sekarang, engkau harus 
menjaga dirimu sendiri dengan baik.  
 
 

(Prema Vahini, Ch 12) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 13 Nopember 2015 
 

Para petani mengabaikan makan dan tidur, dan memfokuskan pada membajak, meratakan, menabur 
benih, menyiram, menyiangi, menjaga dan merawat tanaman. Dia mengetahui bahwa hasil panen 
yang ia bawa pulang sangat penting untuk menghidupi keluarganya dan jika ia menyia-nyiakan 
musim yang berharga dalam kegiatan sia-sia, keluarganya akan dihadapkan pada kelaparan dan sakit. 
Jadi dia memprioritaskan semua perhatiannya hanya pada pertanian dan menangguhkan semua 
kegiatan lainnya. Dia menanggung semua kesulitan dan kerugian, dan bekerja keras siang dan malam, 
mengawasi tanaman dan menyimpan gandum. Akibatnya, ia dengan senang hati menghabiskan 
beberapa bulan ke depan, dalam damai dan sukacita dengan keluarganya. Semua siswa dan para 
pencari spiritual harus belajar pelajaran ini dari para petani. Pemuda adalah bagian penting untuk 
budaya mental. Gunakanlah tahun ini secara intensif dan cerdas untuk kemajuanmu tanpa 
mengindahkan kesulitan dan mengatasi setiap rintangan. Mengendalikan indera, dan mengendalikan 
rasa lapar dan haus; keinginan untuk tidur dan relaks juga diatasi, sampai panen spiritual diperoleh.  
 
(Divine Discourse, 26-Oct-1981) - BABA -  
 
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 14 Nopember 2015 
 
Lahir pada tahun 1469 A.D., Guru Nanak adalah guru Sikh pertama yang memulai dalam kelompok 
melantunkan kidung suci Tuhan (bhajan). Pergerakan perkumpulan ini berjalan selama bertahun-
tahun dan seorang pengarang lagu suci yang agung dan bernama Tyagaraja (pada tahun 1700) 
memberikan Bhajan dengan raga dan tala (bentuk musik dan irama). Sejak saat itu Bhajan telah 
menjadi mode di seluruh bagian India. Semua agama-agama besar juga menekankan pentingnya doa 
bersama untuk kesejahteraan perseorangan dan juga dunia. Bhajan dimaksudkan untuk 
menyeleraskan perasaan, lagu, dan irama ketukan dari peserta sehingga mereka mengalami kesatuan 
dengan Tuhan secara bersama-sama. Bhakti harus menjadi hal yang paling penting dan utama dalam 
bhajan. Bhajan yang seperti itu adalah sangat ampuh dalam spiritual. Oleh karena itu, jadikan kidung 
suci yang engkau lantunkan diliputi dengan kasih dan biarkan kasih kepada Tuhan yang sangat besar 
dan bhakti yang suci mengalir dalam setiap lagu yang dilantunkan.  
 
(Divine Discourse, 8-Oct-1986) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 15 Nopember 2015 
	  

Tidak mudah bagi pikiran manusia, tenggelam dalam perhatian duniawi untuk beralih pada Tuhan. 
Hanya ketika pikiran berubah dan dibawa di bawah kendali Jiwa (Atma) maka badan jasmani dapat 
mengalami Kebahagiaan Tuhan (Ananda). Sarana yang dapat membuat pikiran berubah adalah 
pengabdian (Bhakthi - cinta-kasih yang intens untuk Tuhan). Secara bertahap, arahkanlah pikiranmu 
pada Tuhan hingga menyatu dengan Tuhan. Meditasi, pengulangan nama-nama Tuhan, kelompok 
bernyanyi lagu-lagu pujian (bhajan), membaca kitab suci dan kegiatan lainnya seperti itu dirancang 
hanya untuk memurnikan pikiran sehingga dapat berkonsentrasi pada Tuhan. Seperti halnya tanah 
harus dibajak dengan baik dan siap untuk disemai bibit sehingga nantinya menuai panen yang baik. 
Jika ingin menghasilkan buah Kebijaksanaan Ilahi, ladang hati kita harus dimurnikan dan disucikan 
melalui tindakan yang baik dan suci dan disiplin spiritual (sadhana). 
 
(Divine Discourse, 19 August 1984) - 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)	  


