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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, 24 September 2018 
 

	Engkau lahir di dunia yang sangat luas ini. Engkau hidup di dunia yang luas ini. Jadi, engkau seharusnya 
memiliki perasaan yang luas juga. Manusia hidup di dunia yang begitu luas seharusnya tidak memiliki 
perasaan yang sempit. Adalah salah mencari kesalahan dalam diri orang lain. Mungkin ada kesalahan 
dalam diri orang lain. Namun jangan lihat kesalahan mereka, lihat kebaikan mereka. Kemudian seluruh 
alam semesta menjadi satu keluarga. Ini adalah semangat dari ‘persaudaraan manusia dan keyakinan pada 
Tuhan’. Perasaan seperti itu meningkatkan persaudaraan yang bersifat universal. Mamai Vamso Jeevaloke 
Jeevabhuta Sanatana (Atma yang kekal dalam semua makhluk adalah bagian dari diri-Ku). Tuhan adalah 
sumber dari seluruh ciptaan. Tuhan adalah ciptaan, sang pencipta, dan sutradara dari alam semesta. 
Keilahian adalah tidak terlihat dan tidak bisa dipahami. Sadarilah bahwa engkau semuanya adalah 
pantulan dan keilahian. Kemudian engkau tidak akan membenci siapapun juga atau merasa iri hati 
pada siapapun juga; engkau akan bebas dari egoisme. 

(Divine Discourse, Mar 5, 2000) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 25 September 2018 
 

	Bhakti disebut sebagai upasana, yang berarti berada dekat, merasakan kehadirannya, atau berbagi 
rasa manis keilahian. Kerinduan akan upasana mendorongmu untuk pergi untuk perziarahan, 
membangun dan memperbaiki tempat suci, dan menyucikan wujud Tuhan. Semuanya hal ini adalah 
karma dari tatanan yang lebih tinggi yang menuntun pada kebijaksanaan spiritual. Pertama, mulai 
dengan pikiran, “aku ada di dalam cahaya.” Kemudian perasaan, “cahaya di dalam diriku,” menjadi 
terwujud, mengarah pada keyakinan, “aku adalah cahaya.” Itu adalah kebijaksanaan yang tertinggi. 
Seekor anjing terperangkap dalam ruangan penuh dengan cermin dan melihat semua bayangannya 
yang banyak bukan dirinya sendiri namun sebagai saingan, maka semua bayangan anjing itu harus 
digonggong. Jadi, anjing itu membuat dirinya lelah dengan melompat terus pada bayangannya 
tersebut, dan ketika bayangan itu juga melompat, anjing itu menjadi benar-benar marah. Seorang 
yang bijak, bagaimanapun juga melihat kesatuan dimanapun juga dan merasakan kedamaian, 
bahkan tetap senang walaupun ada begitu banyak pantulan di sekitarnya. Itu adalah sikap yang 
harus engkau pelajari untuk berproses, bahwa hal itu akan menyelamatkanmu dari kesulitan 
yang tidak perlu. 

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

	



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 26 September 2018 
 

	Hari ini, keinginan berkembang dengan kecepatan yang mengerikan. Bahkan jika manusia akan 
meninggal dalam waktu beberapa menit, mereka masih mengungkapkan beberapa keinginan atau 
yang lainnya! Apa saja keinginan ini? Apa yang engkau dapatkan dari keinginan ini? Tidak ada sama 
sekali! Sebaliknya, jika engkau tidak memiliki keinginan maka engkau menjadi sangat damai. Engkau 
mungkin mempercayainya atau tidak, Aku tidak memiliki keinginan di dalam diri-Ku. Itulah sebabnya 
mengapa Aku tidak memiliki kecemasan. Ikuti Aku! Ketika engkau juga tidak memiliki keinginan maka 
hatimu akan dalam keadaan bahagia. Ketika keinginan berkurang, secara otomatis pikiran akan 
mengarah kepada Tuhan. Keinginan hanya memenjarakanmu; keinginan itu tidak membuatmu bebas 
seperti yang engkau kira. Hari ini, pengendalian dilatih pada segala sesuatu kecuali pada pikiran dan 
keinginan. Adalah keinginan yang pertama harus dikendalikan. Ini akan memberikanmu 
kedamaian yang mendalam. engkau akan terkejut merasakan begitu besar kedamaian di dalam 
dirimu. Kedamaian adalah alami bagimu dan akan berkembang dengan caranya sendiri saat 
keinginan dikendalikan. 
 

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

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 27 September 2018 
	

	Tuhan adalah penuh dengan karunia dimana Tuhan akan berkehendak menuntun dan menjaga 
semua yang berserah diri kepada-Nya. Pada saat pertempuran dengan Ravana telah selesai, hanya 
dengan satu pandangan dari mata Beliau yang penuh kasih adalah cukup untuk menghidupkan 
kembali sekelompok kera dan menyembuhkan luka mereka. Ada beberapa raksasa yang masuk ke 
dalam kemah dengan menyamar menjadi kera; ketika mereka dibawa dihadapan Rama untuk 
mendapatkan hukuman, Rama tersenyum dan memaafkan mereka, karena raksasa menganggap 
bahwa wujud kera begitu disayang oleh Rama; Rama mengirim kembali para raksasa ke kemah musuh 
tanpa disakiti. Itu adalah ukuran dari belas kasihan-Nya. Untuk bisa mendapatkan rahmat itu, engkau 
harus menjadi diliputi dengan dharma sehingga setiap perbuatan adalah layak untuk Tuhan. 
Dengan pahat yang tajam dari kecerdasan, bentuklah pikiran menjadi wujud yang sempurna dari 
perwujudan dharma (Rama). Kemudian, wujud manusia yang kasar saat sekarang akan bersinar 
dengan kemuliaan Tuhan sendiri. Itu adalah tugas yang mana engkau seharusnya dedikasikan 
dirimu hari ini. 
 
  

(Divine Discourse, Jan 11, 1966) - BABA - 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 28 September 2018 
 

	Kerusakan yang terbesar pada saat sekarang adalah tidak adanya penyelidikan pada sifat dari diri 
yang sejati. Itu adalah akar penyebab dari semua kegelisahan ini. Jika engkau berhasrat untuk 
mengetahui kebenaran tentang dirimu, bahkan jika engkau tidak percaya pada Tuhan, engkau tidak 
akan tersesat. Semua pergolakan harus berhenti pada suatu hari, bukan? Penyelidikan pada sifat 
dirimu yang sejati dijelaskan terbaik di dalam Upanishad. Seperti halnya aliran sungai diatur oleh 
tanggul air dan air pasang diarahkan ke lautan, begitu juga dengan Upanishad yang mengatur dan 
membatasi indria, pikiran, dan kecerdasan serta membantu seseorang untuk mencapai lautan dan 
penyatuan individu seseorang pada yang bersifat Absolut. Akankah dengan membaca sekilas peta 
atau membuka buku penuntun memberikanmu sensasi dari kunjungan yang sesungguhnya? 
Akankah ini memberikanmu sebuah potongan suka cita dan pengetahuan dari perjalanan dalam 
melalui tempat itu? Upanishad dan Gita adalah peta dan buku penuntunmu. Pelajari Upanishad 
dan naskah suci dengan tujuan untuk menjalankan nasihat yang ada dalam praktik dan 
mengalaminya. 
 

(Divine Discourse, Feb 23, 1958) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 29 September  2018 
 
	Engkau belum menyadari rahasia Kedatangan ini. Engkau sebenarnya sungguh beruntung, dan lebih 
beruntung daripada banyak yang lainnya. Hanya ketika Yasoda mendapatkan bahwa setiap panjang 
tali menjadi pendek untuk mengitari perut Krishna dan baru setelah itu Yashoda menyadari bahwa 
Krishna adalah Tuhan. Begitu juga, engkau akan menyadari setiap deskripsi dari kemuliaan keilahian-
Ku adalah terlalu pendek dari keadaan yang sebenarnya. Jangan berdebat dan bertengkar diantara 
dirimu sendiri. Uji dan alami! Kemudian engkau akan mengetahui kebenaran. Jangan menyatakan 
sebelum engkau diyakinkan. Tetaplah diam ketika engkau ragu-ragu atau sedang menilai. Tentu saja, 
engkau harus membuang semua sifat jahat di dalam dirimu sebelum engkau mencoba untuk menilai 
misteri itu. Dan ketika keyakinan menyingsing maka pagarilah disekitarnya dengan disiplin dan 
pengendalian diri, sehingga tunas muda itu dilindungi dari kambing dan ternak – kumpulan 
orang sinis dan tidak memiliki keyakinan. Ketika keyakinanmu tumbuh menjadi pohon besar, 
ternak-ternak itu dapat berbaring di bawah keteduhan yang akan diberikannya! 

 
(Divine Discourse, Feb 23, 1958) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 30 September 2018 
 

Jangan menjadi berkecil hati bahwa engkau tidak mampu untuk konsentrasi dalam jangka waktu 
lama ketika engkau meditasi, atau tidak mampu lebih banyak maju dalam spiritual. Ketika engkau 
belajar untuk mengendarai sepeda, engkau tidak memiliki keahlian dalam menjaga keseimbangan 
dengan langsung. Engkau mengayuh pedal sepeda terus maju ke lapangan terbuka, bergerak ringan, 
bersandar ke samping kanan dan kiri, dan bahkan jatuh dengan sepeda menghantam di atasmu 
dalam berbagai usaha, sebelum engkau mampu untuk mengendarai dengan terampil. Namun sekali 
engkau bisa mengendarainya, engkau tidak pernah lagi harus cemas dengan keseimbangan. Secara 
otomatis, engkau mampu membuat penyesuaian yang diperlukan untuk menyeimbangkan kembali, 
bukan? Setelah mendapatkan keterampilan ini, engkau bahkan dapat mengendarai sepeda melalui 
jalan sempit dan gang; engkau tidak memerlukan jalan yang lebar. Engkau dapat mengatur 
sepedamu melalui jalan raya yang paling ramai. Begitu juga, konsistensi dan keteguhan dalam 
latihan akan membekalimu dengan sebuah konsentrasi yang akan mendukungmu dalam 
lingkungan yang padat dan keadaan yang paling sulit. 
  
(Divine Discourse, Feb 23, 1958) - 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)	


