
	  

	  
 

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, 30 Nopember 2015 
	  
Ketika engkau memiliki keinginan untuk mengubah sebuah patung perak menjadi wujud Krishna, 
engkau tidak bisa melakukannya hanya dengan menutupi patung perak itu dengan kain dan 
membuka kainnya setelah beberapa detik! Engkau harus menghancurkan patung itu menjadi 
berkeping-keping, meleburkan kepingan itu dan menungkan perak ke dalam cetakan wujud Krishna! 
Begitu juga ketika engkau berkeinginan untuk merubah dirimu menuju keillahian maka engkau harus 
menghancurkan kepingan-kepingan itu dengan bantuan dari sikap tanpa keterikatan, melelehkannya 
dalam api kebijaksanaan (jnana), dan menuangkan pikiranmu ke dalam wujud bhakti. Kemudian 
seluruh kesadaran akan mengambil nama, wujud dan hakekat dari Tuhan. Kemudian, apapun yang 
dikatakan atau dilakukan atau dipikirkan mengambil kemuliaan dan kesucian Tuhan. Ingatlah bahwa 
tidak ada apapun yang dapat menyenangkan Tuhan melebihi daripada menjunjung tinggi kebajikan 
(Dharma). Engkau dapat  menapaki jalan Dharma hanya jika engkau menyadari keillahian dalam 
segala sesuatu yang engkau lihat atau dengar, sentuh atau rasakan. 
 
(Divine Discourse, Nov 1970) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 1 Desember 2015 
	  
Ramalan cuaca mungkin meramalkan bahwa akan ada hujan sepuluh sentimeter, meskipun begitu jika 
engkau melipat Koran itu sepuluh kali dan engkau peras, tidak ada setetes air hujanpun yang akan kau 
dapatkan. Laporan cuaca itu tujuannya hanya memberikan informasi tentang hujan. Hujan ada di atas 
gumpalan awan di langit. Setelah belajar dari naskah-naskah suci, jika engkau membenamkan dirimu 
dalam latihan spiritual maka kemudian dunia dan juga kecemasan yang ada di dalamnya tidak akan 
mempengaruhimu. Hanya ketika engkau berada jauh dari latihan spiritual maka engkau akan 
mengalami dan merasakan penderitaan. Ketika engkau mendekati pasar maka engkau mendengar 
sebuah hiruk pikuk yang keras namun tidak jelas. Namun ketika engkau masuk ke dalam pasar, engkau 
dengan jelas bisa membedakan setiap percakapan. Begitu juga sebelum engkau mengetahui 
kenyataan sejati yang tertinggi (Paramatma), maka engkau akan tertegun dan terpesona oleh hiruk 
pikuk dunia! Namun ketika engkau menjalankan latihan spiritual dengan tulus, segala sesuatunya 
menjadi jelas dan kenyataan Tuhan akan bangkit di dalam dirimu. Sebelum hal itu tercapai, engkau 
akan terperangkap dalam kegaduhan, perdebatan, percekcokan, dan pameran kebesaran yang tidak 
berarti. 
 
(Prema Vahini, Ch. 16) - BABA -  
 

Edisi : 72 (30 Nopember – 6 Desember 2015) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 2 Desember 2015 
 

Aku sudah sering mengatakan, “Hidup-Ku adalah amanat-Ku”. Para Awatara membuat pernyataan 
seperti ini hanya untuk memperlihatkan keillahian Mereka. Awatara adalah anak-anak diantara anak-
anak, laki-laki diantara laki-laki, wanita diantara para wanita, sehingga mereka bisa menanggapi dalam 
setiap suka dan duka cita dari setiap orang, menenangkan mereka dan menyuntikkan keberanian ke 
dalam hati mereka yang murung. Para Awatara muncul diantara manusia, kemudian dari burung, 
binatang buas, pohon, dsb, tidak pernah tertabrak pada cara-cara yang tidak lumrah. Hanya manusia 
yang mengejar khayalan dari kesenangan duniawi dan kenikmatan sensual dimana manusia telah 
melupakan tugasnya lahir ke bumi. Tuhan mengambil wujud manusia hanya untuk memugar kembali 
Dharma dan menuntunmu kembali ke jalan kebajikan dan kebijaksanaan! Oleh karena itu Tuhan dapat 
disenangkan dengan menjunjung tinggi Dharma. Jalankan kebajikan dan isilah setiap saat di dalam 
hidupmu dengan kebahagiaan dan suka cita dari kesadaran diri. Tuhan ada dimana-mana. Beliau 
adalah Maha kuasa. Beliau melihat segalanya. Beliau bersemayam di dalam setiap hati dan 
mendengarkan setiap penderitaan dan doa. Milikilah keyakinan kepada Tuhan. 
 
(Divine Discourse, Nov 1970)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 3 Desember 2015 
	  

Tuhan dapat dicapai hanya melalui bhakti yang tertinggi (para-bhakthi). Bhakti yang tertinggi dapat 
diraih hanya melalui kebijaksanaan spiritual (jnana). Kebijaksanaan spiritual dapat ditingkatkan hanya 
melalui keyakinan (sraddha), dan keyakinan dapat muncul hanya melalui cinta kasih. Jadi, bagaimana 
caranya meningkatkan cinta kasih? Ada dua metode: 1. Anggaplah selalu kesalahan orang lain 
betapapun besarnya sebagai hal yang remeh dan sepele. Anggaplah selalu kesalahanmu sendiri 
betapapun remeh dan sepelenya sebagai hal yang besar dan membuatmu merasa sedih dan sangat 
menyesal. Dengan cara ini maka engkau akan terhindar dari kesalahan yang lebih besar dan 
kerusakan, selain itu engkau akan memperoleh sifat kasih persaudaraan dan kemampuan menahan 
diri. 2. Apapun yang engkau lakukan, entah seorang diri atau dengan yang lainnya, lakukanlah hal itu 
dengan mengingat bahwa Tuhan ada dimana-mana. Beliau melihat, mendengarkan dan mengetahui 
semuanya. Bedakan antara yang benar dan yang tidak benar dan berbicaralah hanya yang benar saja. 
Bedakanlah antara benar dan salah dan lakukan hanya yang benar saja. Berusahalah dalam setiap saat 
untuk menyadari kemahakuasaan Tuhan. 
 
 

(Prema Vahini, Ch 19) - BABA - 
 
 

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

Sang “Aku” yang di dalam diri setiap individu mempercayai bahwa dirinya bersifat terbatas; namun itu 
adalah sebuah khayalan. Sang “Aku” dalam diri individu adalah sama dengan sang “Aku” di alam 
semesta, namun sedang membayangkan dirinya adalah terbatas. Kesadaran ini dapat datang 
kepadamu baik melalui kilasan analisis intelektual atau kasih yang universal. Kesadaran adalah sebuah 
tindakan mengidentifikasi yang melibatkan dan memerlukan cinta kasih. Cinta kasih adalah Tuhan; 
Cinta kasih adalah sarana dan akhir. Itulah sebabnya mengapa tidak ada yang namanya atheis karena 
tidak ada makhluk hidup yang tanpa cinta kasih atau yang lainnya. Dan cinta kasih dalam bentuk 
apapun dalam kadar apapun adalah percikan dari keillahian. Cinta kasih tidak mengenal ketakutan 
dan cinta kasih mengembangkan kebenaran, cinta kasih mengetahui kedamaian dan membangun 
keyakinan serta keharmonisan. Untuk mengembangkan cinta kasih maka cara yang paling gampang, 
tertinggi, dan pengorbanan yang paling penuh keberhasilan adalah dengan menyalibkan ego dan 
jadilah bebas. Persembahkan ego itu kepada Tuhan dan jadilah kaya dan bahagia melampaui dari 
semua bayanganmu. 
 

(Divine Discourse, Nov-1970) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 5 Desember 2015 
 
Badan adalah tempat suci dari jiwa, jadi apapun yang terjadi pada badan adalah penting bagi jiwa. 
Demikian juga dengan dunia merupakan badan bagi Tuhan, dan segala sesuatu yang terjadi di 
dalamnya, apakah itu baik atau buruk adalah penting bagi Tuhan. Dari kenyataan pengamatan 
hubungan antara jiwa dan badan, dari pengertian ini pahamilah kebenaran mengenai hubungan 
Tuhan dan dunia, walau kebenaran itu berada di luar jangkauan pengertianmu. Hubungan antara jiwa 
dan Tuhan dapat dipahami oleh siapapun juga yang memiliki tiga sarana yang utama ini: (1) sebuah 
pikiran yang tidak tercemar oleh keterikatan dan kebencian, (2) perkataan yang tidak tercemar oleh 
dusta (3) badan yang tidak tercemar oleh kekerasan atau perbuatan yang kejam. Suka cita dan 
kedamaian tidak terletak pada benda-benda duniawi; keduanya itu terletak di dalam dirimu. Namun 
karena kebodohan, engkau mencari keduanya di luar dirimu, dan di dunia yang cepat atau lambat 
pasti akan engkau tinggalkan. Maka dari itu, bangunlah sekarang juga! Cobalah untuk mengetahui 
kebenaran yang bersifat kekal. Cobalah untuk memahami cinta kasih yang merupakan Tuhan itu 
sendiri. 
 
(Prema Vahini, Ch 19) - BABA -  
	  

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

Tuhan telah turun sekarang dan kemudian mengangkat yang tertekan dan memugar kembali 
kebajikan (dharma). Pahamilah dengan jelas kebenaran ini. Banyak orang yang membaca Bhagavad 
Gita dan memahami bahwa Tuhan berinkarnasi ketika dharma dihancurkan dan ketika kekuatan dari 
kejahatan (adharma) mulai menang. Hal ini tidaklah benar; Dalam Gita tidaklah dikatakan dan tidak 
juga ada dasar untuk menarik kesimpulan bahwa dharma mengalami kehancuran. Kata yang 
digunakan adalah ‘berkurang’ (glaani); itulah dikatakan bahwa ketika ada tanda-tanda bahwa dharma 
dalam bahaya maka Tuhan akan datang untuk melindungi dharma dari kerusakan.” Sri Krishna tidak 
mengatakan bahwa Beliau akan datang untuk melindungi dan memelihara setelah dharma 
dihancurkan! Apakah gunanya dokter ketika kehidupan sudah tidak ada lagi? Begitu juga, Tuhan akan 
segera datang ketika praktek dalam menjalankan dharma mengalami kemerosotan dan pengurangan. 
Perlindungan dharma adalah tugas dari Tuhan karena dharma adalah nafas yang paling penting dari 
setiap jiwa.  
 
(Dharma 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)	  


