
	

	
 

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, 19 Desember 2016 
 
Adalah tidak cukup jika neraca keuangan rumahmu seimbang; engkau harus belajar seni dalam 
memiliki keseimbangan dalam pandangan hidup yang mana tidak akan terpengaruh oleh 
keberhasilan atau masalah, keuntungan atau kerugian, kemenangan atau kekalahan. Keseimbangan 
ini hanya bisa didapatkan dengan menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan yakin pada Tuhan yang 
bersemayam di dalam diri. Engkau harus belajar untuk menghindari kebencian, kesombongan, 
ketamakan, kemarahan, kecemasan, keangkuhan, dan hambatan yang lainnya yang muncul di jalan 
kedamaian di dalam dirimu. Pendidikan harus memberikanmu sebuah kuasa akan bakatmu dan 
saranamu untuk mendapatkan pengetahuan. Mata, telinga, lidah, dsb adalah seperti kuda liar yang 
tidak memiliki kekang diantara gigi; belajarlah seni meditasi (dhyana) dimana indera dapat 
dikendalikan dan akan diarahkan ke dalam untuk menguasai perasaan dan emosi. Engkau harus 
memperhatikan satu disiplin – yaitu pengendalian inderamu; jika engkau memberikan inderamu 
kebebasan dan tanpa kendali maka mereka akan menyeretmu pada bencana.  
 
(Divine Discourse, July 26, 1969) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 20 Desember 2016 
	
Keinginan-keinginan yang melekat pada pikiran menodai dan mencemari  kesadaran dalam diri. 
Kendalikan inderamu; jangan memberikan pada tuntutan dari indera yang tanpa henti untuk 
kepuasannya. Ketika sebuah mayat ditaruh diatas tumpukan kayu bakar dan ketika dinyalakan maka 
keduanya yaitu mayat dan kayu bakar akan menjadi abu. Begitu juga, ketika indera ditiadakan maka 
pikiran juga akan lenyap, khayalan akan mati dan kebebasan dapat dicapai. Keyakinan pada Tuhan 
adalah penguatan yang terbaik untuk keberhasilan spiritual. Ketika engkau bersuka ria dalam 
perenungan pada kemuliaan Tuhan, tidak akan ada material yang dapat menarikmu. Semuanya akan 
kelihatan menjadi kecil; hanya pergaulan yang baik dan rendah hati yang akan dinikmati.  Ketika 
engkau berbuat dengan keyakinan dan berserah diri, karunia mengalir melaluimu dalam setiap 
tindakanmu. Kemudian perbuatanmu tidak akan menjadi milikmu dan semuanya itu akan menjadi 
milik-Nya dan engkau tidak akan cemas lagi dengan akibat dari perbuatanmu. Semua perkataan, 
pikiran, dan perbuatan yang berasal darimu akan dipenuhi dengan kasih dan menghasilkan 
kedamaian.  
 
(Divine Discourse, Mar 17, 1966) - BABA -  

Edisi : 127 (19 - 25 Desember 2016) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 21 Desember 2016 
 
Pusat dari setiap rumah harusnya adalah kamar suci: wangi bunga dan dupa memancar dari sana 
harus meliputi dan menyucikan rumah. Ibu harus memberikan teladan dalam membuat tempat suci 
dari hati sebuah keluarga. Ibu harus menerapkan disiplin pada anak-anak pada kebersihan dalam diri, 
dalam kerendahan hati dan keramahtamahan, dalam tingkah laku yang baik dan tindakan pelayanan. 
Ibu harus meyakinkan anak-anak dengan teladan dan aturan dalam menghormati yang lebih tua dan 
menyediakan waktu baik di pagi dan malam hari untuk berdoa serta duduk diam. Kamar suci harus 
bersih dan suci; hari-hari perayaan spesial harus dijalankan sehingga maknanya akan mengesankan 
dalam pikiran anak-anak muda. Betapapun egois dan angkuhnya suami maka dengan peraturan yang 
sistematis dari jadwal di dalam rumah dengan memuja Tuhan sebagai titik fokusnya, suami segera 
akan menyadari bagaimana rumah yang terpusat pada Tuhan adalah rumah dari kedamaian dan suka 
cita. Suami segera juga akan ikut dan menjadi pilar dari keyakinan.  
 
(Divine Discourse, July 26, 1969)  - BABA - 
	
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 22 Desember 2016 
	
Apakah gunanya begitu banyak pengetahuan dari buku jika engkau tidak dapat mengamankan 
kebahagiaan yang sejati sebagai manusia? Bukankah Tuhan menjaga ketika seseorang menempatkan 
keyakinan kepada Tuhan? Apa yang akan diraih dengan keasyikan secara terus menerus dengan 
mencari nafkah dan melupakan Tuhan yang meresapi semuanya? Setiap orang ramai berkata untuk 
kedamaian, "aku ingin kedamaian." Namun dapatkah kedamaian ditemukan di dunia luar yang hanya 
diisi dengan kepingan-kepingan saja? Kedamaian harus dapat ditemukan di dalam diri sendiri dengan 
menghilangkan sang "aku" dan keinginan. Kedamaian dihancurkan oleh ego dan keinginan yang tidak 
pernah puas. Kendalikan keinginanmu. Engkau harus mengurangi keinginan dan meningkatkan 
vairagya (tanpa keterikatan) sehingga engkau mendapat kedamaian pikiran yang sejati.  Manusia 
dihantui oleh berbagai bentuk kecemasan yang tidak ada akhirnya.  Hanya dengan mengarahkan 
pikiran seseorang kepada Tuhan maka seseorang dapat melenyapkan kecemasan. Ketika Tuhan selalu 
berada di sisi manusia namun manusia mencari Tuhan ke seluruh dunia. Dengan melakukan 
penyelidikan di dunia luar maka engkau tidak akan pernah bisa menyucikan di dalam diri.  
  
(Divine Discourse, Dec 25, 1989) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 23 Desember 2016 
 
Jesus mengajarkan bahwa Tuhan adalah cinta kasih. Bukannya menyadari kebenaran yang mendasar 
ini, manusia mengijinkan kebencian, iri hati, dan sifat-sifat buruk yang lainnya untuk mencemari kasih 
mereka. Engkau diberkati dengan kualitas kasih yang mana bukan diungkapkan untuk tujuan 
kepentingan diri sendiri namun seharusnya diarahkan pada Tuhan. Jesus dengan jelas menyatakan 
bahwa tidak ada yang lebih hebat daripada mengembalikan kebaikan untuk kebaikan. Engkau harus 
melakukan kebaikan bahkan untuk mereka yang menyakitimu. Kasih adalah sarana untuk 
mengembangkan bhakti dan mendapatkan kebebasan, terpisah dari yang lainnya. Hanya kasih untuk 
Tuhan adalah kasih yang sejati. Jalan utama bagi manusia untuk menyadari keillahian di dalam diri 
dan dalam diri setiap orang. Dimana ada keyakinan maka disana ada kasih; dimana ada kasih maka 
disana ada kedamaian; dimana ada kedamaian maka disana ada kebenaran; dimana ada kebenaran 
maka disana ada kebahagiaan; dimana ada kebahagiaan maka disana ada Tuhan. Oleh karena itu, 
keyakinan harus dikuatkan.  
 
(Divine Discourse 25-Dec-1988) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 24 Desember 2016 
 
Dua ribu tahun yang lalu, ketika kesombongan yang sempit dan kebodohan yang tebal mengotori 
manusia, Jesus datang sebagai perwujudan dari cinta kasih dan hidup diantara manusia dengan 
menjunjung idealisme hidup yang tertinggi. Engkau harus memberikan perhatian pada pelajaran 
yang disampaikan melalui hidup Jesus. Pertama Jesus berkata, 'Aku adalah utusan Tuhan. Semua 
darimu juga harus menerima peran itu sebagai duta dan hidup sebagai teladan dari kasih illahi dan 
amal. Jesus mengetahui bahwa Tuhan yang berkehendak untuk semuanya. Jadi, bahkan saat disalib 
ketika Jesus menderita rasa sakit yang mendalam, beliau tidak memiliki kehendak buruk kepada 
siapapun juga dan beliau mendesak bagi mereka yang bersamanya untuk memperlakukan semuanya 
sebagai instrumen dari kehendak Tuhan. "Semua adalah satu; bersikap samalah kepada setiap orang" - 
jalankan sikap ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Saat engkau merayakan Natal, bawalah ke dalam 
pikiran dari perkataan yang Jesus katakan, nasehat yang Beliau berikan, peringatan yang Beliau 
sampaikan dan putuskanlah untuk mengarahkan hidupmu sehari-hari sepanjang jalan yang telah 
beliau tunjukkan. Perkataan Jesus harus terpatri di dalam hatimu dan engkau harus memutuskan 
untuk menjalankan semua yang Beliau ajarkan.  
 
(Divine Discourse 24-Dec-1980) - BABA -  
	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 25 Desember 2016 
	

Ketika Yesus lahir di kandang kuda, tiga raja yang dipimpin oleh bintang menuju ke tempat-Nya lahir. 
Salah satunya, melihat bayi Yesus mengamati: "Anak ini akan menjadi kekasih Tuhan." Yang kedua 
berkata: "Tidak, Tuhan akan mencintai-Nya." Yang ketiga berkata: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan itu 
sendiri." Pentingnya tiga pernyataan tersebut adalah - "Untuk mencintai Tuhan jadilah Utusan-Nya." 
Untuk dicintai oleh Tuhan jadilah anak Tuhan. Pernyataan terakhir adalah menjadi satu (menyatu) 
dengan Tuhan.” Dan Yesus berkata: ". Aku dan Bapa-Ku adalah satu." Ketiga pernyataan tersebut 
berlaku bagi kalian semua. Pahamilah bahwa engkau juga seorang utusan Tuhan. Kapan engkau boleh 
menyebut dirimu sebagai 'anak Tuhan'? Tuhan hanyalah melakukan tindakan murni, tanpa pamrih 
demi semuanya, tanpa jejak kepentingan dalam Diri-Nya. Untuk menjadi utusan Tuhan dan anak 
Tuhan, dan mencapai kesatuan dengan-Nya, wujudkanlah kualitas Bapa dan ketuhanan dalam dirimu.  
 
(Divine Discourse, Dec 25, 1994) - 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)	


