
	  

	  
 

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, 14 Desember 2015 
	  
Dua puluh kali pukulan martil mungkin tidak berhasil dalam memecahkan sebongkah batu, namun 
pukulan yang ke dua puluh satu mungkin bisa menghancurkan batu. Apakah ini berarti bahwa 
pukulan dua puluh kali sebelumnya tidak ada gunanya? Tidak! Setiap pukulan memberikan 
sumbangsih hingga tercapainya sukses yang terakhir yang mana hasil akhir diakibatkan oleh 
gabungan ke dua puluh satu pukulan tersebut. Begitu juga, pikiranmu sibuk dalam perjuangan lahir 
dan batin dengan dunia. Tidak ada gunanya untuk mengatakan, engkau mungkin tidak selalu berhasil. 
Engkau dapat mencapai kebahagiaan yang bersifat kekal dengan membenamkan dirimu sendiri 
dengan pekerjaan yang baik dan memenuhi pikiranmu dengan kasih Tuhan. Isilah setiap saat dalam 
hidup dengan kasih itu. Kemudian kecenderungan jahat tidak akan merintangimu. Ketika pikiranmu 
selalu terpatri kepada Tuhan, engkau akan secara otomatis hanya akan tertarik untuk melakukan 
pekerjaan yang baik. Tujuan dari semua latihan spiritual adalah untuk menghancurkan pikiran, dan 
suatu hari nanti satu perbuatan baik akan berhasil menghancurkan pikiran sama halnya dengan 
pukulan ke dua puluh satu. Oleh karena itu tidak ada perbuatan baik yang sia-sia –setiap tindakan kecil 
mempunyai nilai!  
 
(Prema Vahini, Ch 28) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 15 Desember 2015 
	  
Ketika hari-harimu mulai berjalan dan ketika seseorang memasuki dunia kerja keras setiap harinya, 
engkau dimasuki oleh sifat bergairah (rajoguna). Sebelum engkau makan siang, bermeditasilah 
kepada Tuhan lagi dan persembahkan pekerjaanmu dan juga hasil yang didapat dari pekerjaan itu 
kepada Tuhan sendiri. Mulailah makan hanya setelah sikap bhakti ini dan mengingat Tuhan dengan 
rasa syukur. Inilah makna dari pemujaan di siang hari (maadhyannika). Dengan melakukan hal ini, 
maka rasa gairah dapat dikendalikan dan dikuasai oleh sifat kesucian (satwik). Pada waktu sore hari, 
manusia dikuasai oleh sifat yang ketiga yaitu kemalasan (tamas). Ketika malam mulai datang maka 
seseorang akan bergegas pulang, makan dan dikuasai rasa kantuk. Namun masih ada tugas yang 
menunggunya. Makan dan tidur adalah kebiasaan pada pemalas dan penganggur. Ketika sifat tamas 
yang terburuk mulai menguasai manusia maka seseorang harus melakukan sebuah usaha yang khusus 
untuk bisa melepaskan diri dari belitannya dengan berdoa, berkumpul dengan mereka yang 
memuliakan Tuhan, membaca kemuliaan Tuhan, meningkatkan kebajikan, dan dengan maksud 
tertentu memupuk kelakuan yang baik. Inilah yang dijabarkan dalam doa di sore hari 
(sandhyavandana).  
 
(Dharma Vahini, Ch 7) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 16 Desember 2015 
 

Ketika berjuang di jalan spiritual, jadikan Tuhan sendiri sebagai pelindungmu. Untuk menimbulkan 
keberanian dalam diri anak-anak, sang ibu membujuk anaknya untuk berjalan beberapa langkah dan 
berbalik, namun sang ibu tidak akan pernah mengijinkan anaknya terjatuh. Jika si anak terhuyung-
huyung dan kehilangan keseimbangannya maka sang ibu akan segera datang dari belakang dan 
memegangnya sebelum sampai jatuh. Tuhan juga memperhatikan pada setiap individu (jiva). Tuhan 
memegang tali layang-layang  manusia. Kadang-kadang Beliau menarik dan menggendorkan 
pegangan talinya; namun apapun yang Beliau lakukan, yakin dan tanpa rasa cemas bahwa Beliau yang 
masih memegang talinya. Keyakinan ini akan menguat menjadi keinginan bawaan (samskara) dan 
akan memenuhi dirimu dengan intisari cinta kasih (prema-rasa). Tali layang-layang itu adalah ikatan 
cinta kasih dan rahmat Tuhan. Engkau adalah layang-layang yang terikat kepada Tuhan. Lakukanlah 
kebaikan yang suci sehingga ikatan cinta kasih dan rahmat menjadi kuat dan tumbuh.  
 
(Prema Vahini Ch 29)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 17 Desember 2015 
	  

 Keinginan-keinginan yang dibawa sejak lahir dan kesan mental (samskara) dapat mendorong atau 
menghambat seorang individu (jivi); semuanya itu adalah langkah yang membawa semua jiwa setiap 
individu ke tujuan atau membuat individu terperosok ke dalam kehilangan dan duka cita. Hanya 
dengan melalui kecendrungan mental yang baik maka engkau dapat mencapai Tuhan. Jadi setiap 
individu harus sepenuhnya terlibat dalam perbuatan yang baik (sath-karma). Perbuatan yang baik dan 
mulia adalah sebuah pemujaan (puja) yang sebenarnya dan merupakan bentuk yang terbaik untuk 
mengingat Tuhan. Ini merupakan kidung kebhaktian yang tertinggi dimana menyebarkan cinta kasih 
tanpa adanya perbedaan. Hal ini merupakan pengabdian yang dilakukan sebagai kewajiban jiwa. 
Sibuklah selalu dalam perbuatan yang luhur seperti itu (karma). Bergembiralah selalu dalam 
perenungan kepada Tuhan. Inilah jalan yang termudah untuk mencapai tujuan hidupmu.  
 

 
(Prema Vahini, Ch 29) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 18 Desember 2015 
 

Dewa kematian (Yama) adalah ada dimana-mana sebagai Dewa Siva! Yama dihubungkan dengan 
badan (deha); dan Dewa kematian tidak dapat mempengaruhi jiwa. Siva dihubungkan dengan jiwa 
namun tidak akan mengijinkan badan hidup dalam jangka waktu yang lama. Badan adalah alat yang 
mendasar bagi jiwa untuk mengerti tentang kenyataannya yang sejati. Meskipun demikian, siapa yang 
tahu kapan badan bisa menjadi sasaran dari dewa kematian? Jiwa dibebani dengan badan yang 
mudah binasa harus memperhatikan peringatan diatas dan berhasrat untuk menyatu dengan Siva! 
Tidak ada saat-saat yang telah berlalu dapat dipanggil kembali. Biasanya orang menunda melakukan 
sesuatu; pekerjaan yang kemarin masih hari ini dan yang untuk hari ini ditunda pada hari esok. Tapi 
tugas dalam disiplin spiritual, tidak ada kemarin dan hari esok. Sekaranglah waktunya! Menit-menit 
yang sudah berlalu adalah diluar jangkauanmu; begitu juga, menit-menit yang akan datang bukanlah 
milikmu! Hanya mereka yang memiliki pengertian ini di dalam hati mereka dapat manunggal dengan 
Siva.  
 
(Prema Vahini, Ch 40) - BABA -  
 
	  

	  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 19 Desember 2015 
 
Sikap dari pemuja dan yang dipuja adalah benih dari pengabdian (bhakthi). Pertama, pikiran pemuja 
ditarik dengan kualitas yang istimewa dari objek yang dipujanya. Pemuja mencoba untuk 
memperoleh sifat-sifat istimewa ini. Inilah disiplin spiritual (sadhana). Pada tahap awal dari disiplin 
spiritual, perbedaan antara pemuja dan yang dipuja adalah penuh, namun pada saat disiplin spiritual 
maju terus, perasaan ini akan berkurang, dan ketika tujuannya tercapai maka disana tidak ada lagi 
perbedaan apapun juga. Tidak tergantung dengan objek pemujaan yang seseorang telah pilih, cintai, 
dan cari dengan disiplin spiritual, maka seseorang harus yakin bahwa diri yang sejati (jivatma) adalah 
Tuhan yang tertinggi (Paramatma). Hanya ada satu keinginan yang diinginkan oleh pencari spiritual; 
mencapai kesadaran Tuhan (Iswara Sakshatkara). Tidak ada lagi ruang di dalam pikiran untuk 
keinginan yang lainnya lagi.  
 
(Prema Vahini, Ch 39) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 20 Desember 2015 
	  

Berdoa di tempat suci, bergaul dengan orang-orang yang suci, memuja Tuhan dan mengulang-ulang 
nama-Nya - semuanya ini adalah sumber cahaya yang ada di luar. Meditasi, kesederhanaan, dan 
perenungan (dhyana, tapas dan manana) — ini adalah sumber penerangan di dalam diri. Dengan 
mengabaikan kedua sumber cahaya ini, lantas bagaimana engkau bisa mengalami pandangan 
tentang kemuliaan Tuhan? Sekali Tulsidas Goswami menyatakan, “apakah engkau memerlukan pelita 
di dalam rumah sama halnya dengan di luar rumah? Jika ya, maka taruhlah pelita itu di pintu 
rumahmu!” begitu juga, jika engkau menginginkan mengalami penerangan akan kedamaian (shanti) 
di dalam dirimu dan juga dapat menyebarkannya ke luar, maka tempatkanlah nama Tuhan di lidahmu, 
yang merupakan gerbang dari kepribadianmu! Pelita di lidah tidak akan berkelap-kelip, tidak juga 
pudar atau mengalami bahaya. Tapi akan memberikan kedamaian bagi dirimu dan juga semua yang 
engkau temui – sejatinya, bahkan seluruh dunia.” Maka dari itu untuk keselamatanmu, bangkitkanlah 
pandangan akan wujud Tuhan dengan nama-Nya di lidahmu.  
 
(Dharma Vahini, Ch 12) - BABA - 
	  

	  

	  

	  
 

	  

Engkau harus memikirkan Tuhan dan 
mempersembahkan doa setidaknya  

empat kali dalam sehari – di pagi hari, siang, sore, 
dan sebelum tidur.  

Ini adalah makanan bagi jiwamu. 
	  

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)	  


