
	  

	  
 

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, 21 Desember 2015 
	  
Ikutilah setidaknya satu dari sembilan bentuk bhakti (sravanam, kirtanam, dsb.). Tidak menjadi 
masalah betapa kaya atau terpelajarnya dirimu; Tuhan hanya peduli pada ketulusan dan kesucian dari 
pikiran dan hatimu serta kualitas cinta kasihmu yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Valmiki 
adalah seorang pemburu. Nandanar adalah seseorang yang berasal dari golongan masyarakat paling 
rendah. Kuchela adalah seorang yang miskin. Dhruva dan Prahlada hanyalah anak yang berusia lima 
tahun saja. Sabari adalah wanita dari suku pedalaman, buta huruf, dan tidak teratur. Namun semua 
dari mereka dapat memenangkan rahmat Tuhan dengan bhakti, kasih, dan kepasrahan mereka yang 
sepenuh hati. Ikutilah teladan dari Sabari yang selalu memikirkan Sri Rama dan kebahagiaan-Nya, dan 
mempersembahkan semua pikiran, perkataan, dan perbuatannya hanya kepada Sri Rama, dengan 
demikian setiap perbuatannya dirubah dan dihaluskan ke dalam pengendalian diri yang tertinggi 
(tapa). Meditasi tidak berarti duduk bermalasan dalam postur tertentu, seperti halnya pose akan 
mengambil photo. Seperti halnya hidup Sabari, hidupmu juga harus menjadi sebuah meditasi yang 
berkelanjutan dimanapun engkau berada dan apapun yang engkau lakukan. 
 
(Summer Showers 1990, Ch 16) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 22 Desember 2015 
	  
Apakah artinya ketika engkau berkata Tuhan datang sebagai Avatara? Tuhan karena kasih, cinta, dan 
rasa sayang-Nya turun ke tingkat manusia dan membangkitkan kesadaran illahi dalam diri manusia. 
Ketika Tuhan mendapatkan bahwa banyak manusia dengan putus asa mencari Tuhan di luar diri 
mereka sendiri, maka Tuhan datang untuk membuatmu sadar bahwa Tuhan ada di dalam dirimu 
sendiri. Tuhan sejatinya adalah inti dari setiap orang. Kesempatan ini untuk menyadari Tuhan di dalam 
diri telah diberikan kepadamu sebagai sebuah pahala atas kebaikan yang telah engkau lakukan pada 
banyak kehidupan yang lalu, sehingga bisa mencapai tujuan yang tertinggi untuk menyatu dengan 
yang bersifat mutlak. Setiap burung memerlukan dua sayap untuk bisa terbang; sebuah pedati 
memerlukan dua roda untuk bisa ditarik. Untuk perjalanan menuju tujuan yang tertinggi, engkau 
memerlukan keduanya yaitu keyakinan dan ketabahan – pengetahuan spiritual (vidya) dan penebusan 
dosa (tapa). Bhagavad Gita menyatakan, pengetahuan tentang diri (Atma Vidya) adalah yang paling 
suci. Pengetahuan (Vidya) memperlihatkan jalan, dan penebusan dosa (tapa) membuatmu mencapai 
tujuan. Keduanya adalah perlu untuk mencapai yang tertinggi.  
 
(Divine Discourse, 24 Dec 1980) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 23 Desember 2015 
 
Perwujudan kasih Tuhan! Dimanapun engkau berada, jangan pernah memberikan ruang bagi adanya 
perbedaan. Setiap orang harus melepaskan semua sifat mementingkan diri sendiri, kepentingan diri, 
dan terpusat pada diri sendiri. Saling menghormati (Mamatha), seimbang (Samatha), dan ketabahan 
(kshamatha) adalah sifat dasar yang diperlukan bagi setiap manusia. Oleh karena itu kembangkanlah 
cinta kasih, ketabahan, dan welas asih. Sadarilah bahwa kasih ada dalam diri setiap orang. Lepaskanlah 
semua perbedaan dan taatilah pada keyakinan dan tradisimu. Belajarlah untuk hidup dalam kasih dan 
keharmonisan dengan semua anggota di dalam masyarakatmu. Ketika semua jenis perbedaan 
dilepaskan, kasih akan berkembang dalam dirimu dan engkau bisa memiliki pandangan langsung 
akan ketuhanan. Tanpa adanya kasih, doa-doa yang dipanjatkan akan tidak ada gunanya. Hanya kasih 
Tuhan yang mempersatukan, memotivasi, dan pertanda dari suka cita bagi setiap orang. Tuhan adalah 
kasih dan Tuhan dapat disadari hanya melalui kasih. Semua orang suci dan semua agama telah 
menekankan kemuliaan dari kasih, kebenaran, pengorbanan, dan kesatuan. Maka dari itu 
kembangkanlah cinta kasih.  
 
(Divine Discourse 24 Dec 1980)  - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 24 Desember 2015 
	  

Tuhan adalah kekuatan yang bersifat kekal, Maha kuasa dan ada dimana-mana. Tuhan adalah 
penyebab dan akibatnya seperti halnya Beliau adalah pengrajin tanah liat dan pot. Tanpa adanya 
Tuhan maka tidak ada alam semesta ini. Tuhan berkehendak dan alam semesta terbentuk, sebagai 
permainan Beliau yaitu sebuah perwujudan dari kekuatan-Nya. Manusia mewujudkan kehendak, 
kekuatan, dan kebijaksanaan-Nya. Namun manusia tidak menyadari keagungan ini seperti awan 
kebodohan menutupi kebenaran. Oleh karena itu Tuhan mengirimkan guru-guru suci dan para nabi 
dan bahkan turun untuk mengungkapkan kebenaran ini, dan juga membangkitkan serta 
membebaskan umat manusia. Dua ribu tahun yang lalu, ketika kesombongan yang sempit dan 
kebodohan yang tebal mengotori manusia, maka Jesus datang sebagai perwujudan dari kasih sayang 
dan hidup diantara manusia, membicarakan terus tentang ideal kehidupan yang tertinggi. ‘Natal’ 
mengandung makna yang sebenarnya adalah ‘Misa, dilaksanakan pada hari kelahiran Jesus Kristus’. Ini 
adalah ritual ibadah yang sangat suci. Memperlakukan perayaan ini dengan minum dan menari adalah 
sangat salah. Gunakan waktu natal dalam doa. 
 
(Divine Discourse 24 Dec 1980) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 25 Desember 2015 
 
Ketika engkau merayakan Natal hari ini, bawalah ke dalam pikiranmu ajaran, nasehat, dan larangan 
yang Jesus berikan dan putuskanlah untuk mengarahkan hidupmu sehari-hari dalam jalan itu. 
Perkataan Jesus harus terpatri di dalam hatimu dan engkau harus memutuskan untuk menjalankan 
semua yang diajarkan-Nya. Engkau harus memberikan perhatian pada pelajaran yang Beliau jabarkan 
dalam berbagai tahapan dalam kehidupan-Nya. 'Aku adalah pembawa pesan dari Tuhan,' Jesus 
menyampaikan hal ini pertama kali. Ya, setiap individu harus menerima peran itu dan menjalankan 
sebagai teladan dari kasih Tuhan dan kemurahan hati. Guru harus berbuat seperti halnya jam alarm; ia 
harus membangunkan yang tertidur pada kewajibannya. "Uththishtha! jaagratha," seperti dalam 
Upanishad dinyatakan - "Bangkit! Bangun." Dan memberi kesaksian pada Tuhan yang ada di dalam 
diri, dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Cara yang terbaik untuk mengatasi kebingungan 
dan konflik yang menghambat kemajuan moral, etika,  materi, teknologi, dan spiritual adalah bagi 
manusia untuk hidup sepenuhnya sebagai manusia yang semestinya dan bangkit pada ketinggian 
keillahian yang merupakan kenyataannya yang sejati.  
 
(Divine Discourse 24 Dec 1980) - BABA -  
 
	  



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 26 Desember 2015 
 
Lihatlah pada ikan! Hidup terus menerus di dalam air, sudahkah ikan melepaskan bau amisnya pada 
tingkat tertentu? Tidak, kecenderungan dalam hati (vasana) tidak akan dapat hilang selama hati 
seseorang dipenuhi dengan khayalan egoisme, walaupun ketika seseorang tenggelam dalam 
berbagai disiplin spiritual untuk memurnikan hati. Jika engkau benar-benar ingin melepaskan 
perasaan akan “keakuan” dan “milikku”, engkau harus merubah dirimu dan memuja Tuhan tanpa 
adanya perasaan suka dan tidak suka. Sama halnya dengan cahaya terang dan kegelapan tidak akan 
pernah bisa bersatu di satu tempat yang sama, kasih dan kebencian tidak dapat bersatu di dalam hati 
yang sama. Engkau mengalami suka cita dan kesengsaraan melalui telinga. Maka dari itu sebagai 
peminat spiritual, hindarkanlah diri dari pemakaian kata-kata yang kejam dan kasar. Malahan 
gunakanlah perkataan yang manis, menyenangkan, dan lembut yang diliputi dengan kebenaran. 
Berbicara dengan lembut namun diliputi dengan kebohongan akan membawamu pada penderitaan. 
Engkau dapat mengenali seorang peminat spiritual yang sejati melalui sifat-sifat baik mereka.  
 
(Prema Vahini, Ch 43) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 27 Desember 2015 
	  

Kembangkanlah kualitas cinta kasih. Jangan membenci siapapun juga. Kembangkanlah keyakinan 
bahwa apapun yang terjadi kepadamu adalah baik untukmu. Pikirkanlah bahwa dimanapun engkau 
mengalami beberapa kesulitan atau penderitaan, maka engkau sendiri yang bertanggung jawab akan 
hal ini. Sebaliknya, jika engkau menghina siapapun juga baik secara sengaja maupun tidak sengaja, 
maka seseorang yang lain mungkin menghukummu suatu hari nanti. Kesenangan dan penderitaan 
adalah hasil dari produk yang engkau buat sendiri. Kebaikan atau dosa yang engkau lakukan akan 
selalu mengikutimu seperti halnya bayangan. Banyak sekarang yang memberikan ceramah bagi yang 
lainnya, tanpa mengikuti nasihat mereka sendiri. Nilai apa yang akan dimiliki oleh nasihatmu? 
Kapanpun engkau membaca atau mendengarkan pikiran yang suci maka itu tidak akan ada artinya 
bagimu sampai engkau menjalankannya dengan tekun. Bantulah sesamamu sekecil apapun juga. 
Engkau akan ditolong sebaliknya, ketika engkau sangat membutuhkannya. Jangan pernah 
menyalahkan yang lain untuk kesulitan yang engkau hadapi. Jangan pernah mencaci maki siapapun 
juga. Kasihi semuanya dan perlakukan setiap orang seperti saudaramu.  
 
(Divine Discourse 1 Jan 2004) - 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)	  


