
	

	
 

Your life must be based on the principle of 
surrender to the Divine 

 

 
“Hidupmu harus berdasarkan pada prinsip berserah diri 

pada Tuhan” 
 
 

	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 12 Desember 2016 
 
Ingatlah, jika engkau berdoa kepada Tuhan dengan hati yang suci, Tuhan akan menggunakan 
seseorang untuk menjawab doamu. Merupakan pikiran yang sempit dengan menanyakan pertanyaan 
seperti “Dimana Tuhan?”, “Bagaimana Tuhan akan menolong saya?” dan sebagainya. Dengan 
mengajukan pertanyaan yang tidak layak itu, maka keyakinan kita akan dilemahkan. Itulah alasan guru 
suci Sri Ramakrishna Paramahamsa berkata, “Jika engkau ingin berdoa kepada Tuhan dengan tulus, 
engkau harus seperti anak yang lugu.” Yesus juga memberikan pesan yang sama, Beliau biasanya 
berkata, “Bahkan jika Aku bisa seperti anak-anak hanya untuk satu hari saja, betapa menjadi sucinya 
diri-Ku!” Bentuk kesucian dan keluguan itulah yang harusnya kita miliki di dalam hati kita. Tidak ada 
gunanya untuk menasehati yang lainnya. jika pikiran dan tingkah lakumu sendiri belum berubah. 
Libatkan dirimu sendiri dalam Sadhana untuk membersihkan hati dan pikiranmu dan mengisinya 
dengan pikiran dan perasaan yang suci dan penuh kasih.  
 
(Divine Discourse, Jan 7, 1988) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 13 Desember 2016 
	
Manusia yang sejati adalah seseorang yang mengikuti dan menjalankan prinsip kebajikan (dharma). 
Membakar adalah sifat asli (dharma) dari api. Mendinginkan adalah dharma dari es. Api bukanlah api 
jika tanpa membakar. Es bukan lagi es jika tanpa mendinginkan. Sama halnya, dharma dari manusia 
terdapat dalam menjalankan perbuatan dengan badan dan mengikuti perintah hati. Setiap tindakan 
yang dilakukan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras adalah sebuah kebajikan 
(dharma). Sebuah hidup yang berlandaskan dharma (dharmic) adalah kehidupan illahi. Kita menyebut 
kata dharma tanpa mengetahui sifat aslinya dan kemuliaannya. Dharma ada beberapa jenis: dharma 
berumah tangga, masa menuntut ilmu, pertapa, dan mengasingkan diri. Namun dharma dari hati 
adalah dharma yang tertinggi. Dharma dari hati ini adalah sesungguhnya adalah dharma hidup juga. 
Ramayana mengabadikan dalam dirinya sendiri intisari yang terdalam dari dharma sebagai individual, 
keluarga, dan masyarakat. Sejatinya setiap manusia yang mewujudkan ideal dari Rama adalah Rama 
sendiri. Oleh karena itu, adalah sangat penting pada setiap bagian dari setiap individu untuk 
meningkatkan ideal dari Rama.  
 
(Summer Roses on Blue Mountains 1996, Ch 2) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 14 Desember 2016 
 
Seorang individu, sesuai dengan naskah suci kuno bukanlah hanya sebuah gabungan dari anggota 
bagian tubuh, indera, dan sensasi. Manusia adalah semuanya ini dan diperintah oleh kecerdasan yang 
dipertajam oleh watak dan ingatan yang diperoleh dalam banyak kelahiran. Kecerdasan itu sendiri 
sebagai sarana dengan rentang efisiensi yang terbatas; ada banyak tujuan yang tidak dapat diraih. 
Tujuan yang berharga ini dapat diraih hanya melalui turunnya karunia dan kekuatan dari atas. 
Menyerahkan ego sepenuhnya pada kehendak kekuatan illahi akan bisa mendapatkan rahmat dan 
karunia. Wibhishana adalah mampu dalam hal berserah sehingga Beliau dapat langsung diterima dan 
mendapatkan karunia Tuhan. Sugreeva memerlukan waktu yang lama untuk bisa mencapai tahapan 
itu, karena keyakinannya pada Sri Rama disumbat oleh keraguan. Ia berpikir: ‘Apakah Sri Rama 
memiliki keahlian yang Beliau katakan? Dapatkah Beliau membunuh musuh yang tangguh seperti 
Vali?’ Sugriva hanya berserah ketika keraguannya dihilangkan.  
 
(Divine Discourse, 17 Mar 1966)  - BABA - 
	
	
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 15 Desember 2016 
	
Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian, engkau harus mengembangkan pikiran yang 
suci dan tidak ternoda, pikiran yang bebas dari ego dan keturunannya seperti– nafsu, tamak, amarah, 
benci, iri hati, dan yang lainnya. Untuk hal ini, engkau harus mencari pergaulan yang mulia (satsanga), 
melakukan perbuatan baik (satkarma), hanya menampilkan pikiran yang baik saja (sat alochana) dan 
membaca buku yang suci yang mengangkat kesadaran (sat granthas). Engkau mungkin melihat ribuan 
hal yang baik atau mendengarkan ribuan pidato yang menginspirasi atau membaca ribuan buku yang 
baik, namun jika engkau tidak menjalankan setidaknya satu dari ajaran itu maka noda dalam cermin 
hatimu tidak akan terhapus! Tuhan tidak bisa dilihat dalam cermin hati yang tidak bersih. Ingatlah, 
engkau adalah gelombang lautan. Ketahuilah hal ini dan engkau akan bebas. Tetap berlatih terus 
menerus dengan penuh keyakinan akan mengubah manusia (Nara) menjadi Tuhan (Narayana), karena 
keillahian adalah sifatmu yang sebenarnya, intisarimu yang mendasar!  
  
(Divine Discourse Mar 17, 1966) - BABA - 
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 16 Desember 2016 
 
Kebudayaan India mencoba untuk menyebar dan meningkat melalui ibu dan anak-anak di pangkuan 
mereka. Para wanita telah menjadi penjaga dalam memajukan kebudayaan India; sedangkan para laki-
laki memiliki peran yang kedua. Diantara para wanita, para pelajar putri yang akan menjadi pemimpin 
wanita di masa-masa yang akan datang, harus mengerti dan menjalankan kebudayaan ini, sehingga 
kebudayaan ini dapat dilestarikan dan dikembangkan. Ketekunan untuk mendapatkan pendidikan 
saat sekarang menjadi sangat jelas di kalangan putri-putri bangsa sehingga harapan besar dapat 
diletakkan di pundak mereka dalam pembangunan kembali. Pendidikan harus untuk kehidupan dan 
bukan hanya untuk mencari nafkah. Para wanita dalam sejarah India telah membuktikan selama 
berabad-abad bahwa mereka memiliki keberanian, pandangan dan kecerdasan yang diperlukan untuk 
menyelam ke dalam pengetahuan spiritual dan disiplin. Meera, Aandal, Maitreyi, Gargi, Sulabha, 
Choodaladan Mahadevi adalah teladan yang sejati dari pahlawan yang perkasa yang melakukan 
pertualangan spiritual untuk kesadaran Tuhan.  
 
(Divine Discourse, July 26, 1969) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 17 Desember 2016 
 
Seorang manusia tidak hanya makhluk dengan tangan, kaki, mata, telinga, kepala, dan anggota tubuh. 
Manusia adalah jauh lebih daripada semua organ-organ ini dan bagiannya. Semuanya ini hanyalah 
seperti bentuk kasar yang baru keluar dari cetakan. Selanjutnya, bentuk kasar ini harus diasah, digores, 
dipoles, disempurnakan, dirapikan, dan diperhalus melalui dorongan dari kecerdasan dan tujuan, dan 
ideal yang suci. Kemudian seseorang menjadi calon yang ideal untuk keillahian, yang merupakan 
tujuan akhir seseorang. Dorongan hati akan dibentuk menjadi suci dan tujuan akan diangkat pada 
tingkat yang lebih tinggi, jika dan ketika seseorang memutuskan untuk mendedikasikan seluruh 
perbuatan, perkataan dan pikiran kepada Tuhan. Untuk hal ini, keyakinan adalah bersifat mendasar 
pada kecerdasan yang tertinggi, yang menciptakan, memelihara dan melebur alam semesta ini. 
Langkah selanjutnya adalah untuk diyakinkan pada ketidakmampuan kita sendiri dan kesulitan dari 
penderitaan. Kemudian berserah diri pada kecerdasan yang tertinggi itu menjadi lebih mudah 
didapatkan.  
 
(Divine Discourse Mar 17, 1966) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 18 Desember 2016 
	

Banyak wanita yang berpendidikan sedang merubah rumah mereka menjadi sebuah hotel, dengan 
tukang masak, tukang kebun dan pembantu yang mengacaukan rumah mereka! Sedangkan dia 
membuat dirinya sendiri seperti sebuah boneka yang berkilauan, berjalan dengan cepat masuk dan 
keluar rumah dan sering sebagai batu gerinda yang mengelilingi leher suaminya, yang mana dia 
mengatur dan berkuasa di rumah dan menjadi gangguan bagi suaminya. Banyak wanita yang 
menghabiskan uang, berbelanja barang-barang yang mewah dan bermalas-malasan serta menyia-
nyiakan waktu dan mengobati dirinya sendiri untuk penyakit khayalan. Berhati-hatilah! Ibu harus 
merawat anak-anaknya pada masa-masa awal kehidupan mereka; jika anak diberikan kepada 
pembantu maka anak-anak akan belajar kebiasaan, cara hidup, perkataan dan hanya akan menangis 
ketika pembantu itu meninggal dan bukan ketika ibunya meninggal! Karena anak-anak mulai 
menyayangi pembantu lebih daripada ibu yang merawat mereka! Ibu harus mempersiapkan sendiri 
makanan di rumah; karena makanan yang disiapkan dengan kasih dan disajikan dengan senyuman 
adalah jauh lebih mendukung dan menguatkan daripada makanan yang dibeli dimana saja!  
 
( Divine Discourse, 26 July 1969) - BABA - 
 

 

	
	

Hatimu adalah tempat cinta-kasih. Cinta-kasih itu harus 
mengungkapkan dirinya lebih awal di dalam rumahmu 
	

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)	


