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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, 8 Oktober 2018 
 

	Nag Mahasaya, kepala keluarga yang merupakan murid dari Sri Ramakrishna Paramahamsa, mampu 
melepaskan diri dari rantai samsara (kehidupan duniawi) dengan menjadi lebih rendah hati dan lebih kecil, 
dengan semakin sedikit dan lebih sedikit ego; dia menjadi sangat kecil sehingga dia dapat bergerak 
dengan pelan-pelan ke tempat yang aman. Nag Mahasaya merasa, "saya adalah pelayan dari Tuhan " - 
Dasoham. Vivekananda, murid yang lain dari Sri Ramakrishna Paramahamsa, sebaliknya mengembangkan 
dirinya sampai dia mengidentifikasikan dirinya dengan seluruh alam semesta dan sehingga rantai tidak 
mampu menahan keagungannya. Vivekananda merasa bahwa dia adalah guru, Isa yang adalah Idam 
Sarvam, Sada Soham – dia yang selalu teguh dalam keyakinan bahwa dia adalah Tuhan. Ini adalah 
identifikasi dari individu dan Universal (Jiva-Brahma-aikya-anusandhanam), pernikahan surgawi yang 
sejati. Setiap individu harus berusaha untuk mempraktikkan kesadaran ini dan merayakan persatuan 
ini dalam hidup mereka. Pilihlah satu jalan yang terbaik dengan kepribadianmu dan terus berlatih 
sampai engkau mencapai kemenangan! 

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

 

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

	Ketika seseorang meninggal, kekayaan dan benda-benda masih tetap di rumah; semuanya itu tidak 
ikut pergi bersama orang yang meninggal ke alam baka. Bahkan para kerabat tidak bisa menemani; 
hanya nama baik dan buruk yang seseorang miliki akan tetap ada. Jadi setiap orang darimu harus 
hidup seperti itu sehingga keturunan akan mengingatmu dengan rasa syukur dan suka cita. Untuk 
menjalani hidup yang baik, dorongan secara terus-menerus dari Tuhan di dalam diri adalah sebuah 
bantuan yang sangat besar. Inspirasi itu hanya dapat diperoleh dengan tanpa henti mengulang-ulang 
nama Tuhan (Namasmarana) dan menggunakan sumber keilahian di dalam diri. Praktikkan 
Namasmarana terus menerus. Juga ingat, hanya dengan melantunkan dengan kuat atau berteriak 
Shivoham, engkau tidak bisa menjadi Shiva; engkau harus mengembangkan kualitas keilahian seperti 
kasih yang bersifat universal, ketiadaan kemelekatan, dsb. Kemudian engkau akan berhak untuk 
Shivoham, dan bahkan jika engkau tidak menuntut sama sekali, engkau akan menjadi Shiva, 
karena engkau tidak lagi memiliki perasaan aham (tidak ada ego)! 

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



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 10 Oktober 2018 
 

	Program Dasara di Puttaparthi memiliki berbagai jenis kegiatan seperti Vedhapaaraayanam 
(pelantunan Weda), memuja Ibu ilahi, memberikan makan pada yang membutuhkan, drama, musik, 
Harikatha, membaca epos moral, diskusi tentang naskah spiritual, dsb. Semuanya ini dirancang untuk 
alasan yang baik, yang jelas tidak bersifat dangkal. Engkau mungkin berpikir hal ini hanyalah bersifat 
biasa dan tradisional. Tidak! Setiap aktifitas memiliki sebuah makna yang mendalam; sesungguhnya 
adalah membawa sebuah keuntungan yang pasti. Weda adalah untuk seluruh umat manusia; 
pelantunan Weda meningkatkan kedamaian dunia dan kesejahteraan manusia, menaklukkan amarah 
dari unsur alam dan komunitas manusia; pelantunan Weda memohon kekuatan alam untuk menjadi 
tenang dan murah hati. Bagi mereka yang mendapatkan suka cita ketika nama Tuhan dilantunkan, 
setiap nama membangkitkan satu sisi kemuliaan Tuhan, kita memiliki puja (pemujaan secara 
ritual). Bagi mereka yang haus akan arah sepanjang jalan Sadhana, kita memiliki wacana dari yang 
ahli. Pelantunan musik, drama, dan wacana terkait dengan pembelajaran yang mendasar dan 
kebijaksanaan naskah suci dengan cara yang menyenangkan. Semua hal ini membukakan 
kelopak hati manusia! 
(Divine Discourse, Oct 17, 1966)  - BABA - 
 

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

	Engkau telah datang dari Tuhan, percikan dari kemuliaan-Nya, sebuah gelombang dari lautan 
kebahagiaan; engkau akan penuh kedamaian hanya ketika engkau kembali menyatu dengan-Nya. 
Seperti seorang anak yang tersesat, engkau dapat memiliki suka cita hanya ketika engkau bertemu 
dengan ibumu kembali. Butiran air laut naik sebagai uap, bergabung bersama-sama menjadi awan, 
jatuh ke bumi, mengalir sepanjang jurang dan pada akhirnya mencapai lautan kembali. Memulai 
perjalanan itu dan berjalanlah dengan cepat dan ringan. Dalam Sanatana Dharma dinyatakan 
pentingnya karma dalam membentuk takdir seseorang, kenyataan dari setiap individu yang menjalani 
banyak kelahiran menuju untuk tidak lahir kembali, dan karunia Tuhan yang sangat besar datang 
sebagai Avatara menarik mereka datang pada-Nya dalam perkumpulan yang suci dalam 
menyelamatkan mereka dan dunia melalui mereka, adalah sangat jelas dan kuat dinyatakan. 
Keraguan pada kebenaran ini akan menuntun pasti pada penderitaan dan duka cita. Setiap orang 
darimu harus diselamatkan, cepat atau lambat, dengan karunia Tuhan yang maha pengasih. 
Buatlah hal ini semakin cepat daripada lambat. Tetap buat tujuan menjadi jelas di depan mata 
dan tetap melangkah maju. 
  

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

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

	Weda telah memberikan empat Mahavakya (pernyataan Tuhan) kepada dunia. Salah satunya adalah, 
Prajnanam Brahma (pengetahuan adalah Tuhan). Apa itu Prajnana? Apakah pengetahuan yang ada di 
buku? Apakah pengetahuan yang dilupakan seiring berjalannya waktu? Apakah terkait dengan 
pengalaman tubuh? Tidak. Tidak sama sekali. Prajnana adalah prinsip yang bersifat kekal dan tidak 
mengalami perubahan, yang ada di dalam dirimu sepanjang waktu dan dalam berbagai keadaan. 
Manusia menyebutnya dengan pengetahuan tertinggi namun terjemahan yang benar untuk bagian 
ini adalah Kesadaran kesatuan yang terus menerus (semua wujud dan nama adalah milik Tuhan). 
Walaupun Tuhan bersemayam di dalam diri, manusia pergi mencari Tuhan dan berpikir bahwa 
Tuhan hanya hadir di sebuah tempat tertentu. Ini sama halnya seseorang yang mencari dirinya 
sendiri di tempat lain. Sadarilah bahwa lima unsur yang ada dalam dirimu adalah perwujudan 
yang sebenarnya dari Tuhan. Keilahian ada di dalam setiap makhluk. Prinsip hidup yang 
mengalir melalui setiap syaraf dari tubuh adalah sejatinya Tuhan. 
(Divine Discourse, Oct 9, 2001) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 13 Oktober 2018 
 
	Setiap orang harus menganggap bahwa kewajiban mereka yang utama hari ini adalah memuliakan 
ibu mereka sebagai Tuhan dan melayaninya, tanpa memandang bangsa atau keadaan. Jika engkau 
tidak bisa menghormati dan melayani ibumu yang mengandungmu selama sembilan bulan, 
melahirkanmu ke dunia ini dan membesarkanmu selama bertahun-tahun, lantas siapa lagi yang layak 
untuk dihormati? Sri Rama sendiri menyatakan bahwa ibu pertiwi adalah lebih hebat daripada surga. 
Kasih sayang dari ibu adalah sama dengan sang pencipta yang melindungi alam semesta yang luas ini 
dalam cara yang tidak terhitung. Perayaan Navaratri mengajarkan kebenaran yang agung ini. 
Seseorang harus ingat bahwa memuliakan ibu sendiri adalah kewajiban yang tertinggi. Jika ibu sendiri 
merasa tidak senang, maka semua bentuk pengeluaran yang seseorang lakukan dan semua 
pemujaan yang seseorang persembahkan atas nama Durga, Lakshmi, dan Saraswati selama 
perayaan Navaratri tidak akan menghasilkan apa-apa. 

 
(Divine Discourse, Oct 14, 1988) - BABA -  
 

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

Dalam Mahavakya dari Weda, Tat Twam Asi (Itu atau Dia adalah kamu), Tat menunjukkan yang ada di 
luar dan Twam berarti kualitas Tuhan pembawaan sejak lahir. Ini berarti kualitas Tuhan sama ada di 
dalam dan di luar diri. Antarbahischa Tatsarvam Vyapya Narayana Stitaha (Tuhan yang meresapi 
semuanya ada di dalam dan di luar). Apa saja yang dapat dilihat, didengar dan dialami di luar 
hanyalah pantulan, gema dan reaksi dari di dalam diri. Ketika kenyataan sejati ada di dalam diri, 
mengapa mencari bayangannya di luar? Ini adalah kegilaan belaka. Manusia adalah perwujudan dari 
waktu. Manusia adalah penguasa waktu. Untuk bisa memahami kenyataan diri sejati, seseorang 
harus mengendalikan pikiran. Oleh karena itu disebutkan, kuasai pikiran dan jadilah penguasa 
pikiran. Lima unsur yang dilihat di luar ada di dalam dirimu. Engkau adalah penguasa dari kelima 
unsur. Engkau seharusnya menguasai pikiran; jangan menjadi budak dari pikiran. 
  
(Divine Discourse, Oct 9, 2001) - 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)	


