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The best way to love God is to serve God 
 

“Cara terbaik untuk mengasihi Tuhan adalah melayani Tuhan” 
 

 

	

	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 3 September 2018 
 

Perwujudan kasih! Dimana pikiran aktif maka disana seluruh ketiga dunia ada! Dimana tidak ada pikiran 
maka tidak ada apapun disana. Pikiran adalah penyebab utama dari penderitaan dan kesulitanmu. Untuk 
mengendalikan pikiran maka keinginanmu harus selalu terkendali. Alam memberikan sebuah idealisme 
kepada seluruh umat manusia untuk meneguk semangat pengorbanan dan mengarah pada kehidupan 
spiritual. Naskah suci kita mengajarkan bahwa dunia adalah bersifat sementara dan penuh dengan 
penderitaan, jadi pusatkan pikiran pada Tuhan (Anityam Asukham Lokam Imam Prapya Bhajasva Mam). 
Tanyakan pada dirimu sendiri, meskipun mengetahui kebenaran ini, mengapa engkau tidak mampu 
meningkatkan semangat pengorbanan? Meskipun mengetahui kebenaran bahwa tubuh adalah 
sementara, mengapa engkau masih terikat dengan keinginan? Karena tidak ada akhir dari keinginan, 
engkau dikenakan dengan penderitaan tanpa akhir. Untuk melepaskan penderitaanmu, engkau 
harus mengikuti idealisme dari alam. Alam adalah guru yang terbaik. Alam mendesakmu untuk 
meningkatkan kasih, welas asih dan semangat pengorbanan. 

(Divine Discourse, Aug 25, 1999) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 4 September 2018 
 

	Prahlada muda secara terus menerus melantunkan nama Narayana dengan keyakinan dan kasih 
ketika menghadapi kesulitan yang tidak terhitung jumlahnya. Prahlada didorong dari puncak gunung 
dan dilemparkan ke laut, diinjak-injak oleh gajah yang sangat besar dan dipatuk oleh ular yang 
berbisa. Namun tidak sekalipun Prahlada berhenti melantunkan nama Tuhan, Narayana. Dia memiliki 
keyakinan total bahwa Tuhan ada di dalam dirinya. Keyakinan dan kasih dari Prahlada melelehkan hati 
Tuhan dan Tuhan dengan segera menyelamatkannya dan mewujudkan diri-Nya sendiri. Prahlada 
memberikan kesaksian pada sloka dalam Gita bahwa bhakti sejati terdapat dalam keadaan tenang di 
saat senang dan sedih. (Sukha-duhkhe same kritva labhalabhau jayajayau: tetap seimbang dalam 
kebahagiaan dan penderitaan, keuntungan dan kerugian, kemenangan dan kekalahan). Sikap 
ketenangan hati itu hanya dapat diperoleh dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri – ini 
adalah kekuatan yang fundamental. Sekali engkau mengembangkan kasih yang tanpa 
mementingkan diri sendiri di dalam diri, engkau tidak akan pernah membenci siapapun juga. 
Lepaskan egomu dan jalani hidupmu dengan kasih. Tidak ada bhakti yang lebih besar daripada 
ini. 

(Divine Discourse, 25-Aug-1999) - BABA -  
	

	



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 5 September 2018 
 

	Pekerjaan seorang guru adalah yang paling mulia dan yang paling bertanggung jawab di setiap 
negara. Jika guru menyimpang dari jalan kebenaran, maka seluruh masyarakat akan menderita. Oleh 
karena itu, guru harus membuat setiap usaha untuk menjalani hidup mereka dengan lurus dan jujur. 
Engkau bertanggung jawab atas anak-anak yang polos yang membutuhkan tuntunanmu dimana 
mereka belum memiliki pengetahuan tentang dunia dan keadaannya. Hanya ketika guru sendiri 
disatukan dengan disiplin dan menjalankan kebiasaan yang baik maka murid mereka akan mampu 
untuk membentuk diri mereka menjadi individu dan warga negara yang ideal. Tingkatkan di dalam 
hatimu sendiri semangat pengorbanan, kebajikan dalam derma dan kesadaran keilahian. Kemudian 
engkau akan dengan mudah meningkatkan semuanya ini di dalam hati anak-anak. Cobalah 
dengan kemampuan terbaikmu untuk membentuk kembali sistem Pendidikan saat sekarang. Di 
tahap awal engkau akan menemukan tugas ini sangatlah sulit dan melelahkan, namun 
yakinlah, seiring waktu engkau akan mendapatkan bahwa tugasmu lebih mudah. 
 

(Divine Discourse, Jul 25, 1978)  - BABA - 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 6 September 2018 
	

Untuk para Guru, anak-anak yang engkau sebut sebagai milikmu adalah kamaputra (lahir karena 
keinginan), namun anak-anak yang datang kepadamu untuk belajar adalah premaputra (datang 
kepadamu karena kasih yang tanpa mementingkan diri sendiri). Dalam kenyatannya, melebihi dari 
anak-anakmu sendiri, anak-anak yang polos dengan hati yang murni ini sejatinya layak untuk 
mendapatkan waktu dan kasihmu. Oleh karena itu ajarkan mereka dengan kasih sayang dan dedikasi. 
Tyaga (pengorbanan) adalah Yoga sejati (jalan spiritual). Berikan, dan engkau mendapatkan. 
Kenikmatan (Bhoga) menghasilkan penyakit (roga). Rebut dan engkau akan kehilangan! Sadari 
kebenaran akan ungkapan ini. Mungkin ada banyak diantara dirimu yang secara intelektual menyadari 
kebenaran itu namun belum memiliki kesempatan untuk melakukannya dalam perbuatan. Dalam 
Gita, Krishna berkata kepada Arjuna, "Jadilah alat, O Savyasachi!" Aku memintamu untuk menjadi 
alat Tuhan dan membangun sebuah jembatan diantara kemanusiaan dan keilahian. Dedikasikan 
seluruh keahlian, kekuatan dan pengetahuan untuk Yajna yang sangat besar ini. Karma yang 
engkau dedikasikan sejatinya adalah sebuah yajna (persembahan suci). Sebagai gantinya, 
engkau akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan sebagai balasannya! 
 
  

(Divine Discourse, Jul 25, 1978) - BABA - 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 7 September 2018 
 

	Hari ini sinisme dan sikap masa bodoh merajalela. Kebanyakan darimu terjebak dalam kecemasan 
yang tidak berarti, keinginan yang tanpa akhir, dan ambisi yang tidak tercapai serta tidak ada 
kedamaian dalam pikiran. Setiap orang meraba-raba dalam kegelapan kebodohan, maka hanya 
cahaya spiritual yang mengungkapkan jalan yang benar. Bagaimanapun terpelajarnya dirimu, apapun 
jabatan yang engkau duduki, atau apapun kehebatan yang engkau miliki, jika engkau kurang dalam 
nilai-nilai kemanusiaan maka engkau sama sekali bukanlah manusia. Apa itu kemanusiaan? Pada 
dasarnya ini berarti kesatuan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ingatlah, ketika apa yang 
engkau pikirkan berbeda dengan apa yang engkau katakan serta lakukan, engkau berhenti menjadi 
manusia; engkau menjadi iblis. Oleh karena itu setiap orang pertama harus meningkatkan kesatuan 
dan kesucian dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kualitas manusia sejati hanya dapat 
tumbuh dalam hati yang diisi dengan niat-niat spiritual seperti halnya benih yang ditabur di 
tanah yang subur dan bukan diatas batu cadas. Untuk mengembangkan sifat-sifat ini, engkau 
harus mengembangkan welas asih dan ketenangan hati diantara perubahan dalam hidup. 
 

(Divine Discourse, Mar 24, 1989) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 8 September  2018 
 
	Tuhan tidak menuntut semuanya mengikuti satu jalan dan menerima hanya satu disiplin. Ada banyak 
pintu untuk masuk ke dalam kediaman-Nya. Pintu masuk utama adalah moha-kshaya (mengatasi 
keterikatan). Ini adalah apa yang Sri Krishna jelaskan kepada Arjuna untuk bisa dicapai. Arjuna 
kehilangan hati dan membiarkan busurnya terlepas dari tangannya, karena Arjuna diliputi dengan 
khayalan. Sri Krishna memperlihatkan kepada Arjuna bahwa sanak keluarga yang harus dibunuh 
begitu menyakitkan, semua guru, dan semua mereka yang disayangi serta dibenci, semuanya dari 
mereka adalah alat dari kehendak-Nya, adalah seperti wayang yang dimainkan oleh tangan-Nya. Hal 
ini menghancurkan keterikatan Arjuna dan dia kembali pada tugasnya tanpa adanya keterikatan pada 
hasilnya. Hal itu membuat Arjuna menjadi penerima dari pelajaran yang paling berharga dalam 
sejarah. Pelajaran ini adalah berharga untuk mereka yang percaya pada Tuhan (teis) dan juga bagi 
mereka yang tidak percaya pada Tuhan (atheis), karena keduanya memiliki keterikatan pada hasil 
dari tugas mereka, keterikatan yang akan mewarnai keinginan mereka dan menjadi sangat 
menderita ketika kecewa. 

 
(Divine Discourse, Mar 28, 1967) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 9 September 2018 
 

 Kelahiran sebagai manusia adalah berharga. Sucikan kelahiran ini dengan menjalani hidup yang 
benar. Jangan menyia-nyiakannya. Apakah engkau menjalankan salah satu disiplin spiritual atau tidak, 
tingkatkan kasih bagi semuanya. Persembahkan kasih itu sebagai persembahan kepada Tuhan untuk 
semuanya. Hanya dengan kasih maka persatuan dunia dapat ditingkatkan. Adalah karena tidak 
adanya kasih maka berbagai jenis perbedaaan menjadi muncul. Kasih adalah Tuhan. Hiduplah dalam 
kasih. Buatlah hal ini menjadi prinsip yang mengatur hidupmu.  Berbaik budilah kepada setiap orang. 
Perwujudan kasih Tuhan! ingatlah selalu bahwa Tuhan meresapi semuanya dalam kosmos ini. Segala 
sesuatu yang engkau alami adalah ilahi. Segala sesuatu yang engkau lihat adalah ilahi. Apa yang 
engkau makan adalah ilahi. Udara yang engkau hirup adalah ilahi. Engkau tidak dapat melihat 
udara, dan tidak juga menggenggamnya. Sama halnya engkau tidak bisa menggenggam Tuhan. 
Mata tidak bisa melihat-Nya. Tuhan hanya bisa dialami di dalam hati. Tuhan melampaui pikiran.  
  
(Divine Discourse, Mar 24, 1989) - BABA - 

 

 

 
 

 

	
	

Ketika kita memberikan pelayanan, kita harus 

merasa bahwa kita melayani Tuhan	

Illumine	our	soul	with	‘Lentera	Sai	(SAI+LENTERA).	Welcoming	universal,	tranquil,	peaceful	and	
wisdom	mind	(SAILENT+ERA).	Decorate	the	era	of	Sai	with	Love	(SAI+ERA)	


