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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, 1 Oktober 2018 
 

Berhati-hatilah dengan kesehatan tubuhmu juga. Puaskan tuntutan dari alam; mobil harus diberikan 
bahan bakar yang diperlukan. Kalau tidak, kepalamu mungkin berputar dan matamu akan menjadi kabur 
karena kelelahan. Bagaimana bisa memikirkan Tuhan dalam tubuh yang lemah? Hanya, jangan lupa tujuan 
dari tubuh ini ketika engkau merawatnya. Sebuah mesin penggilas jalan diberikan bahan bakar seperti 
minyak, batu bara, dan jenis bahan bakar lainnya. Namun mengapa mesin dijaga dalam keadaan baik? 
Dalam upaya untuk memperbaiki jalan, bukan? Sama halnya, ingatlah bahwa engkau mengambil wujud 
sehingga engkau dapat menyadari akhir dari siklus kelahiran dan kematian. Untuk tujuan tersebut, 
gunakan tubuh sebagai sarananya. Terbang kesana kemari, lebih tinggi dan lebih tinggi, burung pada 
akhirnya bertengger di pohon untuk istirahat. Begitu juga, bahkan yang paling kaya dan paling 
berkuasa mencari peristirahatan dan kedamaian (shanti). Kedamaian dapat dicapai hanya dalam 
satu tempat yaitu – kenyataan diri yang sejati.  (). 

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

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 2 Oktober 2018 
 

	Ibu Gandhi adalah seorang dengan disiplin yang ketat dan hati yang sangat suci. Seperti halnya 
kutipan, “Yatha Raja, Tatha Praja” (sebagaimana rajanya maka begitulah rakyatnya). Ibu Gandhi 
memiliki pembantu yang bernama Rambha, yang mengikuti nilai kehidupannya dan menjaga anak-
anak dengan kasih dan perhatian. Pada suatu hari, Gandhi kecil datang pada Rambha dan 
mengatakan bahwa dia dihantui oleh ketakutan. Rambha mengatakan kepadanya, “Yang tersayang, 
mengapa kita harus takut ketika Ramchandra yang melindungi semuanya ada bersama kita selalu. 
Lantunkan nama Rama kapanpun engkau dilanda ketakutan.” Mulai sejak itu dan selanjutnya, Gandhi 
melantunkan nama Rama, dan seperti yang engkau ketahui, Gandhi melantunkan nama Rama sampai 
nafas terakhirnya. Dapatkah kita menemukan wanita yang begitu mulia saat sekarang ini? Lihatlah 
dampak yang dia berikan pada anak kecil tadi! Karena hati wanita dan ibu yang begitu mulia 
dimana anak-anak itu menapaki jalan kebajikan. 

 
(Divine Discourse, Nov 19, 2000) - BABA -  
	

	

	



	

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

	Manusia menderita karena mereka memiliki keinginan yang tidak masuk akal, mereka sangat ingin 
untuk memenuhi keinginan itu dan mereka gagal. Mereka memberikan nilai terlalu banyak pada 
objek duniawi. Hanya ketika keterikatan meningkat maka engkau menderita penderitaan dan duka 
cita. Jika engkau melihat pada alam dan semua objek ciptaan dengan pandangan yang berasal dari 
pandangan batin, kemudian keterikatan akan terlepas, walaupun usaha akan tetap ada; engkau juga 
akan melihat segalanya dengan lebih jelas dan sebuah kemuliaan diliputi dengan keilahian dan 
keagungan. Keterikatan pada alam memiliki batas, namun keterikatan pada Tuhan yang engkau 
kembangkan ketika pandangan batin terbuka, tidak memiliki batas. Nikmati kenyataan itu. Tuhan 
adalah kekuatan yang tetap ada dalam segalanya. Bulan dipantulkan dalam sebuah periuk 
asalkan periuk itu terisi air; begitu juga, Tuhan dapat dengan jelas dilihat di dalam hatimu jika 
engkau memiliki air kasih (prema) di dalamnya. Ketika Tuhan tidak terpantulkan di dalam 
hatimu, itu berarti bahwa engkau tidak cukup mencintai-Nya. 
 

(Divine Discourse, Feb 2, 1958)  - BABA - 
 

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

Engkau semua harus menjadi pahlawan – berani; bersiaplah untuk peran itu mulai dari saat sekarang. 
Di dalam dirimu ada banyak binatang: anjing, rubah, kedelai, serigala, dsb. Tekan semua 
kecenderungan ini dan dorong kualitas manusia dari kasih dan persahabatan untuk bersinar dengan 
terang. Mulai meningkatkan sifat-sifat baik; ini sangatlah penting, bermanfaat dan akan 
memberikanmu kebahagiaan yang sejati (ananda). Ini adalah intisari dari semua pengetahuan, puncak 
dari semua pembelajaran. Perlakukan setiap orang sebagai milikmu dan bahkan jika engkau tidak bisa 
melakukannya dengan baik, berhenti menyebabkan mereka terluka. Nyalakan pelita kasih di relung 
hatimu, dan burung-burung malam seperti ketamakan dan iri hati akan terbang jauh, tidak mampu 
bertahan dari cahaya itu. Kasih membuatmu rendah hati; membungkuk ketika engkau melihat 
kebesaran dan kemuliaan. Seorang yang keras kepala dipengaruhi oleh egoisme yang paling 
buruk. Ingatlah, manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat menyadari dan 
menghormati yang agung dan mulia. 
 
  

(Divine Discourse, Mar 03, 1958) - BABA - 
 

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

	Ketika tujuh warna dari spektrum berputar bersama-sama, hasilnya adalah ‘tidak ada warna’; ketika 
mereka berhenti berputar, ketujuh warna dapat dikenali secara terpisah. Ketika tiga daun kipas listrik 
berputar dengan cepat maka tidak bisa dikenali secara terpisah, ketiga daun kipas itu memberikan 
kesejukan yang nyaman. Begitu juga ketika kualitas Satwa, Rajas, dan Tamas (kesucian, tindakan, dan 
kelembaman) saling terjalin tidak bisa dikenali, kemudian semua yang tertinggal adalah kebahagiaan 
yang sejati dan tidak ada yang lainnya. Supari (pinang) adalah berwarna coklat; pan (daun sirih) adalah 
berwarna hijau; chunam (kapur) adalah berwarna putih, namun ketika ketiga bahan dikunyah 
bersama-sama maka warnanya menjadi merah! Ketika ketiga sifatmu (guna) diatur secara 
memadai melalui latihan spiritual, hasilnya adalah shanti atau damai. Lampu adalah satwa guna, 
sumbunya adalah tamo guna dan minyaknya adalah rajo guna. Ketika ketiganya diintegrasikan 
maka akan memberikan cahaya kebijaksanaan yang menerangi semua masalah. 
 

(Sathya Sai Speaks, Vol 6, Ch 27) - BABA -  
 
 
	

	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 6 Oktober 2018 
 
	Sebuah labu hijau tenggelam di dalam air; namun yang kering mengapung. Untuk menjadi kering, 
lepaskan dirimu dari keterikatan, keinginan, jauhkan diri dari kecemasan, dan khawatir. Kemudian 
engkau dapat terapung tanpa terpengaruh di atas air perubahan dan kesempatan. Bahkan air, ketika 
menjadi uap, dapat naik ke langit. Jadilah ringan dan kehilangan berat, sehingga engkau dapat naik 
lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Yoga adalah chitta vritti nirodha – pencegahan gerak hati yang 
mengganggu kesadaran batin manusia. Dorongan-dorongan hati ini menambahkan pemberat. 
Jadilah bebas dari keinginan yang menyeretmu turun; milikilah hanya kerinduan untuk dapat 
bertatapan dengan Kebenaran. Kebenaran itu yang sedang bersinar di dalam dirimu, sedang 
menunggu untuk ditemukan. Tuhan adalah yang bersemayam di dalam diri (antaryami), dan 
karenanya, ketika Tuhan di cari di dunia luar maka Tuhan tidak akan dapat dicapai. Cintai Tuhan tanpa 
pikiran yang lain; rasakan bahwa tanpa Tuhan tidak ada satupun yang berharga; rasakan bahwa 
Tuhan adalah segalanya. Kemudian engkau menjadi milik-Nya dan Tuhan menjadi milikmu. Tidak 
ada kekerabatan yang lebih dekat daripada itu. 

 
(Divine Discourse, Oct 17, 1966) - BABA -  
 

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

 Ketika sebuah pesawat terbang melintasi langit, pesawat tidak akan meninggalkan tanda yang ada, 
tidak ada goresan yang ditinggalkan, tidak ada alur atau lubang yang mengganggu lalu lintas 
berikutnya. Begitu juga, izinkan semua perasaan dan emosi melewati pikiranmu, namun jangan 
izinkan mereka untuk memberikan sebuah kesan. Hal ini dapat dilakukan dengan penyelidikan, 
pemikiran tenang di dalam diri, lebih daripada mendengarkan ceramah atau mempelajari buku. Anak 
kecil dilatih untuk berjalan dengan sarana alat beroda tiga yang mereka pegang dan dorong. Pranava 
adalah alat bantu seperti itu, dengan tiga huruf yaitu A, U dan M -  ‘Omkara’. Pegang Omkara ini, 
engkau dapat belajar untuk menggunakan dua kaki dari Bhakti dan Vairagya (bhakti dan tanpa 
keterikatan). Ketika engkau melepaskan peganganmu pada Omkara, engkau jatuh di lantai tanpa 
daya. Ketika engkau berjalan setiap hari dengan melantunkan Pranava, engkau pastinya akan 
menyadari kemuliaan Tuhan, yang merupakan paling mendasar dari alam semesta.  
  
(Sathya Sai Speaks, Vol 6, Ch 27) - 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)	


