
	  

	  
 

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, 7 Desember 2015 
	  
Setiap orang apakah mereka terpelajar atau buta huruf harus memiliki hasrat yang kuat untuk 
mengetahui Tuhan. Tuhan memiliki rasa welas asih yang sama kepada seluruh anak-anak-Nya, sama 
halnya untuk menerangi adalah sifat alami dari cahaya. Memanfaatkan terangnya cahaya itu, 
beberapa orang memilih untuk membaca buku yang baik sedangkan yang lainnya melakukan tugas 
keseharian mereka, apapun itu! Sama halnya dengan melantunkan, seseorang dapat mengalami 
kemajuan dalam menghayati Tuhan, sedangkan yang lainnya mungkin memilih untuk melakukan 
perbuatan yang jahat! Semuanya ini tergantung dari bagaimana engkau memilih dalam 
menggunakan cahaya. Namun nama Tuhan adalah bersifat tidak ternoda, selalu, dan selamanya. 
Nama Tuhan harus diulang-ulang dan diperdengarkan. Untuk beberapa obat diperuntukkan untuk 
penggunaan luar saja sedangkan yang lainnya harus diminum. Namun untuk penyakit yang menimpa 
semuanya ini yaitu siklus kelahiran dan kematian (bhava-roga), obat yang diberikan adalah 
mendengarkan wacana spiritual (sravana), menyanyikan nama Tuhan (kirtana), dan yang 
semacamnya. 
 
(Prema Vahini, Ch 21) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 8 Desember 2015 
	  
Pada zaman dahulu manusia tidak pernah melepaskan diri dalam menjalankan Dharma walaupun 
bahkan diancam dengan kematian di ujung pedang. Pada saat sekarang bahkan tanpa tekanan yang 
paling sedikitpun manusia terjatuh dan masuk dalam perbuatan yang tidak baik (Adharma). 
Menjalankan Dharma bukanlah merupakan sebuah urusan yang biasa. Seseorang yang tidak 
menjalankan dharma adalah sama buruknya dengan kematian; seseorang yang menjalankan Dharma 
adalah sifat alami dari keillahian. Saat sekarang ada sebuah kebutuhan yang mendesak untuk 
merubah manusia ke jalan Dharma melalui metode tradisional berupa menasihati dengan nasihat 
yang baik, berbagi dengan mereka akibat yang sangat baik ketika mengikuti jalan Dharma, 
mengancam untuk memisahkan mereka dari yang lainnya yang tidak menjalankan Dharma, dan 
memberikan hukuman sebagai usaha yang terakhir. Engkau seharusnya mendapatkan manfaat yang 
terbaik dari dharma dan ketika menjalankan dharma maka hindarilah menyebabkan penderitaan pada 
dirimu sendiri dan juga yang lainnya. Engkau harus menyebarkan kemuliaan dari dharma dengan 
membuat dirimu sendiri sebagai teladan yang cemerlang dari kedamaian dan suka cita yang 
diberikannya.  
 
(Dharma Vahini, Ch 5) - BABA -  

Edisi : 73 (7 - 13 Desember 2015) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 9 Desember 2015 
 

Manusia telah mengajarkan mata, telinga, dan lidah secara terus menerus hal-hal yang baru dan 
mewah. Sekarang lakukan kebalikannya. Bawalah pikiranmu ke arah kebaikan dan telitilah setiap 
menit dari aktivitasmu. Setiap perbuatan adalah sebuah pukulan dari pahatan yang membentuk batu 
dari kepribadian manusia. Sebuah pukulan yang salah mungkin akan menodai batu itu. Maka dari itu, 
bahkan untuk perbuatan yang paling kecil harus dilakukan dengan perhatian dan bhakti yang besar. 
Bagi seseorang yang tenggelam maka sebuah alang-alang adalah bantuan. Begitu juga dengan 
seseorang yang berjuang dalam lautan keinginan yang dibawa sejak lahir (samskara), beberapa 
perkataan mungkin dapat memberikan pertolongan. Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia; setiap 
perbuatan yang buruk memiliki akibatnya masing-masing. Jadi berusahalah untuk menghindar dari 
sekecilpun perbuatan yang jahat. Tetap jaga matamu suci. Penuhi telingamu dengan cinta keillahian; 
jangan izinkan telinga mendengarkan fitnah. Gunakan lidahmu untuk mengucapkan kata-kata yang 
baik dan benar. Mari gunakan semuanya ini untuk mengingatkanmu pada Tuhan. Usaha yang tanpa 
henti ini akan memberikanmu kemenangan. 
 
(Prema Vahini Ch 27)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 10 Desember 2015 
	  

Seperti halnya wanita yang harus menganggap satu orang dan satu orang saja sebagai junjungan dan 
suaminya, laki-laki juga harus setia pada satu wanita dan hanya pada satu wanita saja, sebagai 
pasangan dan istrinya. Istri harus menganggap suaminya sebagai Tuhan dan memujanya serta 
melayaninya dan mengikuti keinginananya untuk memenuhi kewajiban sebagai istri akan 
kesetiaannya kepada suami (pativrata); begitu juga, suami harus menghormati istrinya sebagai 
‘nyonya rumah’ dan berbuat sesuai dengan keinginannya karena istri di rumah adalah Grihalakshmi 
(Dewi kesejahteraan di dalam rumah). Hanya dengan demikian maka suami bisa layak mendapatkan 
status ‘laki-laki’. Nama dan ketenaran, hormat dan tercela, sifat buruk dan kejahatan, baik dan buruk 
semuanya adalah sama bagi keduanya baik laki-laki dan wanita. Tidak ada yang namanya bahwa 
hanya wanita saja yang terikat sedangkan yang laki-laki adalah bebas; keduanya adalah sama terikat 
oleh aturan dharma. Keduanya akan jatuh ke dalam kejahatan (adharma) jika mereka bertingkah laku 
tanpa mempertimbangkan kualitas yang disebutkan diatas. 
 
 

(Dharma Vahini, Ch 6) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 11 Desember 2015 
 

Hasil akhir dari semua kehidupan dan kerja keras ini adalah hal yang timbul di dalam pikiran kita pada 
saat menjelang ajal. Maka dari itu arahkan seluruh tenaga hidupmu untuk memperoleh 
kecenderungan mental (samskara) yang engkau ingin dapatkan pada saat-saat akhir hidup. Perasaan 
yang paling menguasai manusia pada saat-saat kematiannya bekerja dengan penuh kekuatan untuk 
pada kehidupan selanjutnya. Kebenaran ini juga harus menuntun seseorang dalam perjalanan dalam 
hidupnya karena yang dibawa sejak lahir merupakan bekal dalam perjalanan hidup ini maupun dalam 
perjalanan selanjutnya. Maka dari itu mulai dari besok, selalulah ingat pada kematian yang tidak dapat 
dielakkan dan dengan kesadaran ini tempuhlah jalan hidupmu dengan mengharapkan kebaikan bagi 
setiap orang, berpeganglah selalu pada kebenaran, selalu mencari pergaulan yang baik dan dengan 
pikiran selalu terpatri kepada Tuhan. Hindari diri dari perbuatan yang tidak baik, hindari dari pikiran 
yang penuh kebencian dan membahayakan dan jangan terikat pada dunia. Jika engkau hidup seperti 
ini maka saat akhirmu akan menjadi murni, indah, dan terberkati.  
 
(Prema Vahini, Ch 27) - BABA -  
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 12 Desember 2015 
 
Ucapkanlah nama Tuhan di dalam hatimu dan jalankan kewajibanmu (swadharma) di luar. Bahkan 
ketika sedang melakukan pelayanan bhakti sosial, biarkan pikiranmu mengulang-ulang nama Tuhan. 
Ketika hujan tercurah di puncak gunung dan airnya mengalir turun melalui lereng-lerengnya, tidak 
akan ada sungai yang timbul dari aliran itu. Tetapi bila aliran airnya mengalir searah, mula-mula 
sebuah selokan, kemudian dalam alur sungai kecil, selanjutnya muncul arus yang deras, dan pada 
akhirnya sebuah sungai terbentuk dan air hujan mencapai lautan. Air yang mengalir dalam satu arah 
akan mencapai lautan; air yang mengalir ke dalam empat arah akan terhisap dan lenyap. 
Kecenderungan mental (samskaras) juga seperti ini. Apakah gunanya bila samskara itu hanya datang 
dan pergi, hari ini begini dan besok dengan cara lain lagi? Aliran suci dari kecenderungan yang baik 
yang ada dari sejak lahir harus mengalir sepenuhnya dan mantap melalui alur pikiran yang suci dan 
pada akhirnya mencapai lautan yang luas dari kebahagiaan di saat-saat kematian.  
 
(Prema Vahini, Ch 28) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 13 Desember 2015 
	  

Untuk memusatkan pikiran kepada Tuhan maka kegiatanmu harus dikendalikan. Untuk bisa berhasil 
mengendalikan kegiatan itu maka engkau harus mengatasi hambatan dari ketiga sifat yaitu - satwa, 
rajas, dan tamas. Ketika kekuatan dari alami ini menguasai dirimu dan mencoba untuk menyeretmu ke 
jalannya, maka engkau harus berdoa kepada Tuhan untuk meniadakan tarikan mereka. Itu adalah 
kewajiban yang pertama sebagai seorang bhakta yang baik. Hukum alam bahwa di pagi hari adalah 
saat sifat yang suci (satwik), saat siang hari adalah sifat penuh gairah (rajasik), dan pada saat sore hari 
merupakan periode sifat malas (tamasik). Waktu fajar, pikiran tenang dan terang ketika dibangunkan 
dari kelelapan tidur dibebaskan dari keresahan dan kemurungan. Pada saat kondisi mental seperti itu 
maka meditasi kepada Tuhan adalah sangat bermanfaat. Inilah tujuan dari doa pagi (pratah-sandhya). 
Namun, dengan tanpa mengetahui maknanya maka banyak orang terus saja melakukan ritual secara 
mekanis dan kabur. Mulai dari sekarang lakukanlah puja pagi setelah menyadari maknanya yang 
sebenarnya dan lebih mendalam. 
 
(Dharma Vahini, Ch 7) - 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)	  


