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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, 17 September 2018 
 

	Jika kita mengundang beberapa orang yang hebat, seperti orang suci atau cendekiawan ke rumah kita 
maka beberapa persiapan akan dilakukan di dalam rumah agar kelihatan rapi. Kita harus membersihkan 
rumah dan sekitarnya sebelum tamu datang. Sama halnya, jika kita mengundang seorang menteri atau 
gubernur datang ke desa kita, maka kita akan membersihkan jalan, menghias jalan dan menjaga segala 
sesuatunya tepat dan layak untuk menerima tamu yang terkenal. Jika kita memberikan perhatian yang 
begitu besar dan berjaga-jaga ketika kita mengundang seseorang yang hanya memiliki jabatan sementara, 
betapa besar kebersihan yang harus kita buat di dalam hati kita ketika kita mengundang sang pencipta 
dan pelindung dari dunia ini sendiri untuk masuk! Hanya ketika kita menyucikan hati kita maka Tuhan 
akan bisa memasuki hati kita. Sri Krishna berkata kepada Arjuna, “Engkau sedang meminta-Ku sebagai 
kusir keretamu. Jadikan Aku sebagai kusir dalam hidupmu. Pikirkan seberapa bersih dan agung 
hatimu untuk menjadikannya sebagai tempat duduk-Ku jika Aku menjadi kusir dari hatimu.”  

(Divine Discourse, Sep 12, 1984) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 18 September 2018 
 

	Keheranan yang paling besar adalah bahwa tidak ada seorangpun mengetahui atau berusaha untuk 
mengetahui diri mereka sendiri, namun setiap orang menghabiskan waktu hidup untuk mengetahui 
orang lain. Dirimu yang sejati adalah lebih halus daripada air, udara, dan ruang. Diri sejati harus 
bekerja melalui mata, sehingga engkau bisa melihat; dan juga harus bergerak pada tangan, sehingga 
tangan bisa memegang; dan harus meliputi kaki, sehingga engkau dapat berjalan. Indria bersifat tidak 
berdaya; jadi ‘Aku yang sejati’ harus bekerja sehingga indria tersebut dapat berfungsi. “Aku yang 
sejati” itu adalah Brahman, kekeliruan menjadi terpisah! Ruang yang ada di dalam periuk dan ruang 
yang ada di dalam biara adalah sama dengan ruang yang luas di langit di atas; hanya penyamaran 
dalam bentuk periuk dan biara membuat khayalan akan keterpisahan. Indria adalah penjahat. Indria 
menanamkan khayalan bahwa engkau adalah tubuh. Kendalikan indria seperti halnya kerbau 
yang dikendalikan dengan cincin di hidung, kuda dikendalikan dengan kekang di mulut, dan 
gajah dengan tongkat. 

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

	

 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 19 September 2018 
 
	Sekarang pikiranmu melayang dengan cepat dan hinggap pada semua serta berbagai jenis objek di 
alam ini. Pikiran menolak untuk diam hanya pada satu ide saja yaitu Tuhan. Seperti halnya lalat yang 
hinggap dengan berbagai cara, dan menyangkal dirinya akan kesenangan hinggap di atas bara api 
yang panas, pikiranmu juga menjauh dari semua pikiran tentang Tuhan. Lalat akan dihancurkan ketika 
hinggap di atas api. Pikiranmu juga akan dihancurkan ketika selalu memikirkan Tuhan. Pikiran 
hanyalah pola dari keinginan yang ditenun dengan struktur dasar dari bahan yang sama. Ketika Sri 
Rama (Tuhan) memasuki pikiran, kama (keinginan) tidak memiliki tempat di sana. Keinginan 
berhenti ketika Tuhan menguasai pikiran. Sesungguhnya, karena keinginan adalah bahan yang 
menyusun pikiran, pikiran menjadi kosong, dan engkau menjadi bebas. Tahapan ini disebut 
dengan, mano-nigraha, mano-laya, atau mano-nashana – kematian dari pikiran, penyatuan 
pikiran atau membunuh pikiran. 
 

(Divine Discourse, Sep 26, 1965)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 20 September 2018 
	
	Kisah dari Rukmini Kalyana (pernikahan Rukmini dengan Sri Krishna) adalah kisah persatuan antara 
Purusha (Spirit yang tertinggi) dengan Prakriti (ciptaan, dunia objektif) itu sendiri. Rukmini adalah jiwa 
dalam setiap individu (Atma), dan Krishna adalah Jati diri yang tertinggi (Paramatma). Rukmini 
menderita dari aturan dan pembatasan yang ditentukan oleh dunia ini; egoisme dari kakaknya, 
keduniawian dari ayahnya. Namun oleh karena tingkah lakunya yang baik, pikirannya terpatri pada 
Tuhan. Doa, penyesalan, kerinduan, dan ketabahannya diberkati dengan berkah yang melimpah. 
Orang tua, saudara, dan semua kerabat merasa keberatan, namun seorang individu lahir untuk 
menentukan nasib mereka sendiri, dan bukan untuk memainkan drama orang lain. Seseorang 
dilahirkan untuk menjalani hukumannya; ketika hukuman itu telah berakhir maka orang itu bebas. 
Engkau tidak akan ada di penjara lagi dengan alasan bahwa sahabat yang dikasihi masih ada di 
dalam! Hanya pikirkan tentang kenyataan ini: Rukmini belum pernah bertemu Krishna 
sebelumnya; tidak ada rayuan terlebih dahulu. Jiwa rindu dan itu didapatkan. 
 
  

(Divine Discourse, Oct 28, 1963) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 21 September 2018 
 
	Kecerdasan, pikiran bawah sadar, dan hati (buddhi, chitta, dan hridayam) — ketiga bagian ini adalah 
pusat dalam individu dimana kebijaksanaan spiritual, perbuatan, dan bhakti (jnana, karma, dan bhakti) 
berada. Jalankan perbuatan (karma) yang telah disetujui oleh kebijaksanaan yang lebih tinggi, dan 
bukan karma yang lahir dari kebodohan. Kemudian, semua karma akan menjadi suci, memberikan 
faedah dan diberkati. Jalankan karma berdasarkan pada kebijaksanaan spiritual bahwa semuanya 
adalah Satu. Biarkan karma diliputi dengan bhakti, kerendahan hati, kasih, welas asih, dan tanpa 
kekerasan. Jika bhakti tidak diisi dengan kebijaksanaan spiritual, maka bhakti akan ringan seperti 
halnya balon udara, yang melayang oleh hembusan angin. Kebijaksanaan saja akan membuat hati 
menjadi kering; bhakti membuatnya menjadi lembut dengan kualitas simpati, dan karma 
memberikan tangan untuk melakukan sesuatu, sesuatu yang akan menyucikan masing-masing 
dari menit yang engkau miliki untuk hidup disini. () 
 

(Divine Discourse, Jul 7, 1963) - BABA -  
 
	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 22 September  2018 
 
	Kita tidak perlu pergi untuk mencari Tuhan. Dimanapun ada kebenaran maka Tuhan muncul. Dimana 
Narayana muncul, maka permaisuri-Nya yaitu Dewi Lakshmi yaitu Dewi kesejahteraan juga akan 
muncul. Oleh karena itu jika engkau menginginkan kekayaan, engkau harus mengambil langkah 
pertama! Ketika engkau berhasil menaruh Narayana di dalam hatimu, maka Dewi Lakshmi mengikuti 
junjungan-Nya di dalam hatimu. Ada begitu banyak karunia yang Tuhan dapat berikan kepadamu. 
Namun itu ada di kedalaman! Beberapa usaha diperlukan untuk mendapatkannya. Jika engkau butuh 
air dari dalam sumur maka engkau perlu untuk mengikat tali pada ember dan menurunkannya pada 
sumur, selanjutnya menimba air ke atas. Jika engkau tidak mengikat tali ke ember dan juga tidak 
menurunkan ember ke dalam sumur maka engkau tidak akan mendapatkan airnya. Tali yang 
digunakan adalah bhakti. Tali harus diikatkan pada ember dari hatimu dan menurunkannya pada 
sumur rahmat Tuhan. Apa yang engkau terima dari sumur, ketika air ditimba ke atas adalah air 
dari kebahagiaan yang murni. 

 
(Divine Discourse, May 24, 2002) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 23 September 2018 
 

 Ketika engkau menyentuh sebuah bola besi panas, engkau berkata bahwa tanganmu dibakar oleh 
bola besi itu. Namun bukan bola besi itu yang membakar tanganmu. Api yang ada di dalam bola besi 
itu menghanguskan tanganmu. Dunia adalah seperti bola besi, dimana dunia bukan penyebab dari 
rasa sakit atau kesenangan yang engkau alami. Engkau meratap dengan keras atas penderitaan dan 
kesulitanmu hanya karena engkau tidak menyadari kekuatan Tuhan yang ada di dalam dirimu! Cahaya 
mentari menerangi seluruh dunia dan membantu manusia untuk menjalankan tugasnya. Namun 
matahari tidak ada hubungannya dengan kesenangan dan kepedihan dari manusia. Oleh karena itu, 
masalah yang engkau hadapi hanya terkait dengan indria dan pikiranmu saja; kesadaranmu tidak ada 
hubungan dengan hal ini. Urusan duniawi yang tidak terhitung jumlahnya yang engkau ikuti dapat 
memberikanmu kesenangan yang sementara dan tidak pernah pada kebahagiaan yang 
sesungguhnya. Kembangkan pandangan batinmu. Untuk mengalami suka cita yang sejati, 
sucikan perasaanmu dan tingkatkan kecerdasan yang mantap serta tidak mementingkan diri 
sendiri. 
  
(Divine Discourse, Mar 5, 2000) - 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)	


