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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, 10 September 2018 
 

	Ketika pohon kehidupan menjulurkan akarnya pada kenyataan Atma yang sejati yang bersifat tidak 
berubah, kekal, universal dan imanen yang tetap ada dimana individu hanyalah sebuah percikan, yang 
akan berkembang dengan megah, menghasilkan bunga yang harum dari pelayanan yang penuh kasih, 
dan buah suka cita yang manis serta bergizi bagi semuanya; rasa manis dari kebajikan akan memberikan 
setiap gigitan dan kunyahan menjadi menyenangkan. Ini tidak berarti bahwa engkau harus meninggalkan 
kehidupan keluarga dan pergi dalam pengasingan atau ke dalam hutan. Tidak ada jaminan bahwa 
kehidupan keluarga tidak akan membawamu pada keheningan dan kesunyian dari hutan; karena, jika 
pikiranmu melekat pada keinginan duniawi, engkau tidak akan bisa lepas dari semuanya itu dengan 
mudah hanya dengan memberikan jarak antara dirimu dengannya. Engkau mungkin ada di dalam 
hutan, namun pikiranmu mungkin berkeliaran di pasar. Sama halnya engkau mungkin ada di pasar, 
namun dengan latihan spiritual (Sadhana) engkau masih dapat memastikan potongan kedamaian 
di dalam hati di tengah-tengah jalan yang paling sibuk. 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 11 September 2018 
 

	Ketika engkau melantunkan bhajan, maknai juga arti dari lagu itu dan pesan dari setiap nama dan 
wujud Tuhan yang engkau lantunkan. Sebagai contoh, ketika engkau melantunkan nama ‘Rama’, 
nama itu seharusnya membangkitkanmu dalam menjalankan kebajikan (Dharma) yang Sri Rama 
wujudkan dan tunjukkan. Ketika engkau melantunkan nama ‘Radha’, yang terhebat dari para Gopi, 
maka nama ini seharusnya membangkitkanmu dalam cinta kasih yang melampaui pikiran biasa dan 
duniawi yang dia miliki untuk Sri Krishna. Ketika engkau melantunkan nama ‘Shiva’, nama itu juga 
seharusnya membangkitkan pengorbanan yang tertinggi dengan meminum racun halahala untuk 
menyelamatkan dunia dan menjaga kebaikan di dalam semesta, dan karunia yang menyejukkan 
dikuatkan dengan aliran Gangga dan cahaya rembulan dari bulan sabit. Jadi, ketahuilah tujuan dari 
Bhajana atau Namasmarana dan persembahkan dirimu sendiri sepenuhnya dalam hal ini; dapatkan 
keuntungan yang maksimal dari tahun-tahun yang diperuntukkan untukmu. Jangan menyia-
nyiakan waktu dengan melantunkan bhajan sebagai rutinitas belaka, tanpa tujuan; sebaliknya 
biarkan setiap moment dalam hidupmu menjadi sebuah pemujaan yang sejati!  

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

	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 12 September 2018 
 

	Engkau dapat berlayar selamat di lautan kehidupan duniawi (samsara) jika tidak ada kebocoran di 
dalam perahu; karena kebocoran berupa nafsu, amarah, tamak, khayalan, dan iri hati (kama, krodha, 
lobha, moha, mada, matsarya), air duniawi akan memasuki perahumu dan menenggelamkannya dan 
sulit diselamatkan. Jangan ijinkan air memasuki perahumu, perbaiki semua kebocoran yang ada. 
Kemudian, engkau tidak perlu cemas dan takut! Engkau mendapatkan keuntungan dari semua 
kesempatan yang diberikan dalam kehidupan duniawi untuk melatih indriamu, memperluas welas 
asihmu, memperdalam pengalamanmu, dan memperkuat tanpa keterikatan. Jangan jatuh cinta 
dengan dunia begitu kuat dimana keterikatanmu yang salah membawamu kembali ke dalam 
campuran khayalan dari suka dan duka cita. Hanya ketika engkau mundur sedikit saja jauh dari 
keterikatan dengan dunia, mengetahui bahwa itu semuanya adalah sebuah permainan dimana 
sutradaranya adalah Tuhan, engkau ada di dalam bahaya saat berada terlalu dekat terlibat di 
dalamnya. Gunakan dunia sebagai sebuah lapangan latihan untuk pengorbanan, pelayanan, 
memperluas hati, dan membersihkan emosi.  
 

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

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 13 September 2018 
	

	Nama dari ‘Vi-nayaka’ berarti bahwa Ganesha adalah master dari diri-Nya sendiri. Ganesha tidak 
memiliki master di atas diri-Nya, Ganesha tidak tergantung pada siapapun juga. Vinayaka juga disebut 
dengan ‘Vighneswara’. Easwara berarti seseorang yang diberkati dengan setiap bentuk dari kekayaan 
yang dapat dipikirkan yaitu kekayaan berupa harta, pengetahuan, kebahagiaan, kecantikan, 
kebijaksanaan, dsb. Vighneswara memberkati semua bentuk kekayaan ini pada mereka yang memuja-
Nya dan menghilangkan semua halangan untuk kesenangan mereka. Karena setiap orang di dunia 
menginginkan kekayaan dan kesejahteraan, maka setiap orang mempersembahkan pemujaan 
pertama untuk Vigneswara. Jadi Vinayaka adalah dijelaskan sebagai ‘Pratama Vandana’ (Tuhan yang 
seharusnya dipuja pertama). Vinayaka juga menghilangkan semua sifat-sifat buruk, menanamkan 
kecenderungan baik dan menganugerahkan kedamaian pada bhakta yang memusatkan pikiran 
pada-Nya. Hanya ketika makna yang ada di dalam setiap aspek terkait dengan Tuhan dimengerti 
maka pemujaan dapat dipersembahkan kepada Tuhan dengan penuh makna. 
 
  

(Divine Discourse, Sep 12, 1991) - BABA - 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 14 September 2018 
 

	Engkau harus hidup dalam pikiran yang terus menerus pada Tuhan sama halnya dengan fakta yang 
lainnya yaitu kematian. Tubuh adalah mobil dimana engkau mengemudikan dengan cepat menuju 
tujuanmu. Jika engkau tidak hati-hati dengan mobilmu, engkau bisa menemui kematian dalam 
kecelakaan – beberapa truk bisa menjadi penyebabnya! Oleh karena itu, jangan pernah melupakan 
dua fakta ini: (1) Kematian adalah hal yang pasti dalam perjalanan hidup (2) Waktumu mulai habis 
dengan setiap moment yang lewat. Ketika engkau mengingat kedua hal ini, engkau tidak akan pernah 
tergoda untuk menyia-nyiakan waktu dalam pembicaraan tidak bermakna atau pengejaran yang sia-
sia atau kejahatan yang sembarangan atau hiburan yang bersifat vulgar. Perjalanan di dalam mobil 
harus hati-hati, secara perlahan, dengan memperhatikan kebutuhan yang lain di jalan. Jangan 
dengan tamak mencoba untuk menyusul yang lain atau kebut-kebutan; ketahuilah batasan dari 
kendaraanmu dan batasan jalan! Kemudian engkau tidak akan mendapatkan kecelakaan. 
Perjalananmu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagimu dan juga bagi setiap 
orang di sekitarmu! 
 

( Divine Discourse, Oct 26, 1963) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 15 September  2018 
 
	Tuhan telah memberkatimu dengan tubuh dan dengan setiap organnya dan setiap indria adalah 
layak mendapat perhatian yang penuh hormat. Setiap bagian tubuh harus digunakan untuk 
kemuliaan Tuhan. Telinga harus bersuka ria ketika mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan 
kisah-kisah Tuhan yang berharga. Lidah harus senang ketika lidah dapat memuji Tuhan. Kalau tidak, 
lidahmu tidak se-efektif katak yang bersuara siang dan malam, duduk di tepi rawa. Tubuh manusia 
telah diberikan kepadamu untuk tujuan yang besar yaitu menyadari Tuhan di dalam diri. Jika engkau 
memiliki sebuah mobil yang lengkap dan dalam keadaan bagus untuk dikemudikan, akankah engkau 
menyimpannya di dalam garasi? Mobil tujuan utamanya adalah melakukan perjalanan – masuklah ke 
dalam mobil dan bawa pergi. Hanya dengan demikian maka memiliki faedah bagi pemiliknya. 
Begitu juga dengan tubuh. Bergerak, tetap maju untuk meraih tujuan. Belajarlah bagaimana cara 
untuk menggunakan organ-organ tubuh, indria, kecerdasan, dan pikiran dalam mencapai tujuan 
dan tetap melangkah maju. 

 
(Divine Discourse, Feb 18, 1966) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 16 September 2018 
 

 Jalani hidup di dunia sebagai sebuah kewajiban yang diwajibkan padamu, seperti halnya engkau 
sedang menjalani hukuman penjara karena kejahatan dari kelahiran-kelahiran sebelumnya. Pengawas 
penjara memberikan berbagai jenis tugas — memasak, membersihkan, memotong kayu, dsb. Engkau 
harus melakukan pekerjaan yang diberikan dengan kemampuanmu yang terbaik, tanpa adanya 
pengharapan atau penghargaan apapun juga. Jika engkau bertingkah laku baik, tidak menyebabkan 
masalah apapun, dan menjalankan kewajiban tanpa keberatan, kemudian hukumanmu mungkin akan 
berakhir dengan cepat dan engkau akan dibebaskan dengan sertifikat bertingkah laku baik. Sikap ini 
akan membantumu menjalankan perbuatan tanpa mengharapkan penghargaan atau imbalan 
(nishkama karma), yang mana adalah sangat bernilai untuk mengendalikan indriamu. Ketika para 
Pandava diliputi dengan kecemasan batin, Dharmaraja berdoa kepada Sri Krishna. Krishna 
menghabiskan waktu untuk menghibur mereka dan ketika Sri Krishna akan pergi, Krishna 
memberikan Dharmaraja satu baris yang harus diingat kapanpun dia diliputi oleh suka atau duka 
cita. Bunyi satu baris itu adalah: “Hal ini tidak akan bertahan lama (Eppudu undadu).” Itu adalah 
satu metode yang sangat ampuh dimana pergolakan batin dalam ditenangkan. 
  
(Divine Discourse, Oct 26, 1963) - 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)	


