
	

	
 

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, 26 Desember 2016 
 
Seperti halnya lampu penerangan, rahmat Tuhan menyebar ke semuanya pada setiap orang yang 
mendekati-Nya dan sangat berhasrat untuk berada dekat dengan-Nya; namun jika engkau 
menempatkan sebuah bayangan yang mana mencegah cahaya masuk kepadamu maka engkau 
menyalahkan jika rahmat itu tidak bersinar. Bukalah pintu hatimu sehingga cahaya matahari dapat 
masuk ke dalamnya dan membasmi kuman yang ada di dalam dan menerangi sudut-sudut ruangan 
hatimu. Setidaknya engkau harus memulai usaha yang kecil. Matahari tidak akan membuka pintumu 
dan memasukinya. Untuk bisa mendapatkan tayangan televisi yang bagus dan bisa menikmatinya 
maka engkau harus menghidupkan dan menyetel salurannya. Usaha itu tidak bisa ditiadakan. 
Percayalah, berusahalah dan berhasilah – ini adalah intisari dari naskah suci. Tuhan adalah tetap ada di 
alam semesta ini. Tuhan adalah inti dari setiap makhluk, seperti halnya mentega dalam setiap tetesan 
susu. Engkau dapat melihat-Nya, mengentalkan alam semesta ini dengan Viveka (kemampuan 
membedakan), mengaduknya dengan vairagya (tanpa keterikatan) dan mengumpulkannya dengan 
sraddha (kesungguhan).  
 
(Divine Discourse, Dec 25, 1994) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 27 Desember 2016 
	
Seperti halnya lampu penerangan, rahmat Tuhan menyebar ke semuanya pada setiap orang yang 
mendekati-Nya dan sangat berhasrat untuk berada dekat dengan-Nya; namun jika engkau 
menempatkan sebuah bayangan yang mana mencegah cahaya masuk kepadamu maka engkau 
menyalahkan jika rahmat itu tidak bersinar. Bukalah pintu hatimu sehingga cahaya matahari dapat 
masuk ke dalamnya dan membasmi kuman yang ada di dalam dan menerangi sudut-sudut ruangan 
hatimu. Setidaknya engkau harus memulai usaha yang kecil. Matahari tidak akan membuka pintumu 
dan memasukinya. Untuk bisa mendapatkan tayangan televisi yang bagus dan bisa menikmatinya 
maka engkau harus menghidupkan dan menyetel salurannya. Usaha itu tidak bisa ditiadakan. 
Percayalah, berusahalah, dan berhasillah – ini adalah intisari dari naskah suci. Tuhan tetap ada di alam 
semesta ini. Tuhan adalah inti dari setiap makhluk, seperti halnya mentega dalam setiap tetesan susu. 
Engkau dapat melihat-Nya, mengentalkan alam semesta ini dengan Viveka (kemampuan 
membedakan), mengaduknya dengan vairagya (tanpa keterikatan), dan mengumpulkannya dengan 
sraddha (kesungguhan).  
 
(Divine Discourse, Mar 23, 1966) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 28 Desember 2016 
 
Pesan yang paling bermakna yang disampaikan dalam naskah suci adalah: jalankan dan laksanakan 
kewajibanmu yang sah dan penuhilah hakmu; namun jangan izinkan keterikatan untuk berkembang. 
Jadilah seperti seorang pengawas sejauh tentang keluarga, kekayaan, reputasi, pengetahuan, dan 
keahlian. Lepaskan semuanya itu dengan gembira ketika panggilan kematian datang. Kematian 
digambarkan oleh beberapa orang sebagai dewa kematian yang mengendarai kerbau raksasa dan 
menyambarmu dengan tali (Dewa Yama dalam naskah suci India). Bukan, tali itu adalah buatanmu 
sendiri. Dewa kematian tidak menyambarmu namun Beliau memberikan peringatan lebih awal 
kedatangannya untuk membawamu pergi – dalam wujud pemberitahuan seperti rambut uban, gigi 
yang ompong, keburaman pandangan, menjadi tuli, keriput, dsb. Dewa kematian tidak menunggang 
binatang liar; Beliau hanya nama lain dari sang waktu. Adalah waktu yang bergerak dengan pelan dan 
pasti menuju ke arahmu dan memotong tali kehidupan. Jadi gunakan kapasitasmu untuk berbuat 
(karma) yang mana engkau diberkati dengan membebaskan dirimu dari cengkeraman Waktu. 
 
(Divine Discourse, Mar 23, 1966)  - BABA - 
	
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 29 Desember 2016 
	
Kekayaan (Artha) adalah salah satu dari Purushartha atau objek sah yang diusahakan oleh manusia. 
Keempat purushartha adalah Dharma, Artha, Kama, dan Moksha. Keempatnya itu diurut sedemikian 
rupa untuk sebuah tujuan. Kebajikan (Dharma) harus mengarahkan dan mengendalikan proses dalam 
mendapatkan kekayaan (Artha) dan kebebasan (Moksha) adalah faktor yang mengatur keinginan 
(Kama). Semua kekayaan yang berasal dari sumber yang dinodai oleh kejahatan (Adharma) adalah 
menjijikkan dan tidak layak bagimu. Semua keinginan yang tidak membantu untuk kebutuhan 
seseorang yang tertinggi yaitu kebebasan adalah tidak pantas untukmu. Jadi dasar spiritual yaitu 
Dharma dan Moksha harus menjadi akar dari Artha dan Kama. Tanpa urutan seperti ini maka 
penghasilan merosot menjadi penjarahan dan keinginan merosot menjadi kematian.  
  
(Divine Discourse, Jul 14, 1966) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 30 Desember 2016 
 
Kasih Tuhan adalah satu-satunya obat mujarab untuk semua masalah dan kesengsaraan yang muncul 
dari keinginan yang tidak pernah puas dan ambisi yang gagal. Jika engkau benar-benar diliputi 
dengan bhakti, wujudkan kasihmu untuk Tuhan yang merupakan perwujudan dari kasih. Jika engkau 
sejatinya lapar dan haus akan Tuhan maka ambillah kasih Tuhan untuk meredakan laparmu dan 
memuaskan rasa hausmu. Kasih Tuhan adalah seperti lampu penerang rumah yang mana 
memperlihatkan kepadamu jalan yang benar. Mengalihkan perahu hidupmu menuju ke arah cahaya 
kasih Tuhan. Engkau kemudian akan dipastikan mencapai tepi laut kebahagiaan. Engkau tidak 
memerlukan latihan spiritual tertentu. Isilah pikiranmu dengan kasih. Ketika engkau menjalankan 
kewajibanmu sehari-hari maka anggaplah bahwa semuanya itu adalah sebagai persembahan kepada 
Tuhan. Tuhan adalah ada dimana-mana. Lihatlah Tuhan dalam segalanya dan dalam setiap makhluk. 
Biarkan kasih yang mantap terpatri di dalam hatimu. Seperti Tukaram berkata, “Dil me Ram, hath me 
kam” (Rama di dalam hatimu dan bekerja dengan tanganmu).  
 
( Divine Discourse, Nov 23, 1996) - BABA -  
 
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 31 Desember 2016 
 
Manusia melakukan setiap usaha untuk mengumpulkan kekayaan. Usaha yang sama juga diperlukan 
untuk memperoleh kekayaan cinta kasih. Manusia pada saat sekarang menginvestasikan cinta kasih 
mereka yang bernilai pada usaha yang menyedihkan. Sebaliknya mereka seharusnya 
menginvestasikan seluruh kasih mereka pada bank bhakti Illahi. Deposito ini tidak hanya aman namun 
juga akan memberikanmu keuntungan kembali dalam bentuk kebahagiaan. Hatimu adalah bank itu 
dimana cinta kasihmu untuk Tuhan harus disimpan. Tempat penyimpanan yang lain adalah tidak 
aman. Menyimpan uang mungkin berbahaya karena kehilangan. Namun penyimpanan di dalam 
hatimu adalah bebas dari berbagai jenis pencurian atau kehilangan. Buatlah penyimpananmu menjadi 
aman dengan mengasuransikannya di dalam hatimu. Cinta kasih ini telah dikenali sebagai bentuk dari 
nektar yang kekal (amrita-swarupa). Nektar hanya menyenangkan langit-langit mulut. Namun kasih 
Tuhan memberikan kebahagiaan yang kekal dimana kebahagiaan ini lebih manis daripada nektar. 
Miliki ketetapan hati untuk mendapatkan kasih nektar ini.  
 
(Divine Discourse, Nov 23, 1996) - BABA -  
	

 
 

 

	
	
	
	
	

Tahun menjadi baru, 
hari menjadi suci, 

ketika engkau menyucikannya dengan disiplin spiritual, 
bukan dengan yang lainnya 

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)	


