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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, 15 Oktober 2018 
 

Perayaan sepuluh hari Dasara adalah untuk mendorongmu dalam mengendalikan sepuluh indriamu. 
Dalam legenda dijelaskan bahwa Dewi Chamundi menghancurkan raksasa Mahisha saat perayaan Dasara. 
Apakah makna yang ada di balik kisah ini? Kita seharusnya tidak ada dibawah keadaan dimana kita 
menghubungkan diri kita dengan raksasa. Pikiran, perkataan, dan perbuatanmu haruslah suci, pantas 
sebagai manusia dan bukan raksasa. Jauhi pergaulan yang buruk dan selalu berada dalam pergaulan yang 
baik. Jangan mengembangkan kebencian kepada siapapun juga. Siapapun yang engkau temui, anggaplah 
mereka sebagai perwujudan dari Tuhan dan berikan hormat pada mereka. Selalu bicara yang benar, 
jalankan kebajikan (Dharma). Jadilah damai. Jadilah senang dan bahagia. Engkau seharusnya 
membimbing dirimu sendiri dengan kasih dalam masyarakat. Aku diliputi dengan kasih sayang. Aku 
membagi kasih sayang itu kepada semuanya. Aku tidak membenci siapapun juga. Aku sama sekali 
tidak memiliki sifat mementingkan diri sendiri! Kasih sayang-Ku adalah kasih yang tidak 
mementingkan diri sendiri. Kasih sayang adalah kekayaan-Ku. Engkau adalah pewaris dari kekayaan 
itu. Kasih sayang adalah Tuhan, Tuhan adalah kasih sayang. Oleh karena itu, hiduplah dalam kasih 
sayang. 

(Divine Discourse, Sep 27, 2006) - BABA -  
 

 

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

	Setiap yajna memiliki sebuah pengaruh besar yang tidak terlihat dalam kehidupan manusia, karena 
mantra suci ini adalah bunyi yang kuat yang diisi dengan misteri yang halus. Pengorbanan dalam 
bentuk ritual (yajna) memiliki sebuah makna yang lebih mendalam; makna yang dimiliki simbol 
tersebut sangat berharga dan mendasar bagi kemajuan manusia. Setiap ritual adalah sebuah tindakan 
simbolis. Yajna adalah berhubungan dengan setiap langkah dengan aspirasi manusia dan latihan 
spiritual. Yajna tetap berhubungan dengan kehidupan manusia dan aspirasi dalam setiap detail 
terkecilnya. Mentega adalah produk dari pengadukan emosi, gerak hati, kesan, dan naluri manusia – 
esensi yang paling murni dan asli dari Tuhan dalam diri manusia. Mentega itu, ketika masih lebih jelas 
akan menjadi ghee dan itu yang dipersembahkan kepada Tuhan! Ketika engkau berdoa, selalu 
konsentrasi pada buah yang kekal - universal, spiritual. Jangan berdoa untuk keinginan duniawi 
yang sepele; arahkan pikiranmu untuk mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Tuhan untuk 
membangun kembali kebajikan (dharma) di alam semesta. () 

 
( Divine Discourse, Oct 4, 1962) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 17 Oktober 2018 
 

	Ini hanya untuk memungkinkanmu memiliki pikiran yang baik ke dalam tindakan maka Dewi Durga, 
Lakshmi, dan Saraswati dipuja selama perayaan Dasara ini. Dewi Durga bukanlah dipahami sebagai 
Dewi yang ganas. Beliau adalah Dewi yang melindungimu. Dewi Lakshmi adalah perwujudan dari 
semua kekayaan. Dewi Saraswati adalah dewi dalam perkataan. Pikiran yang baik, perkataan yang 
baik, dan perbuatan yang baik adalah melambangkan tatwa (intisari) dari ketiga Dewi ini. Dia yang 
mengajarkan perbuatan yang baik kepadamu sejatinya adalah perwujudan dari Dewi Saraswati. Dia 
yang mengajarkan kejahatan sejatinya adalah iblis. Dewi Durga hanya menghancurkan iblis 
seperti itu saja. Durga, Lakshmi, dan Saraswati sejatinya adalah tidak berbeda dari dirimu. 
Ketiganya ada bersemayam di dalam hatimu serta mendorongmu untuk menjalani hidup 
sebagai manusia, karena engkau adalah manusia. Durga, Lakshmi, dan Saraswati adalah tiga 
ibu bagi manusia. 
 

(Divine Discourse, Sep 28, 2006)  - BABA - 
 

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

Apa yang dapat engkau capai dengan kecerdasanmu yang remeh? Suatu waktu ada seseorang yang 
menertawakan Tuhan karena telah memberikan pohon beringin yang besar dengan sebuah biji yang 
sangat kecil dan membandingkan dengan buah labu, sebuah buah yang besar. “Tidak ada rasa 
proporsional,” dia berpikir! Dia sedang melakukan perjalanan, ketika waktu berlalu, dia merasa letih 
dan tertidur di bawah bayangan pohon beringin. Ketika dia terbangun, dia melihat begitu banyak biji 
yang jatuh di atas tubuhnya. Jika pohon beringin memiliki biji sesuai dengan ukurannya, maka satu 
biji saja yang jatuh dari ketinggian akan langsung membunuhnya pada saat itu juga! Dia bersyukur 
kepada Tuhan untuk logika dan kebijaksanaan-Nya yang sempurna dan akhirnya dia melanjutkan 
perjalanan dengan perasaan aman. Menerima segala sesuatu apa adanya, dan tingkatkan rasa 
syukur. Jangan meningkatkan keinginanmu dan mengembangkan ketamakan dan keputusasaan. 
Engkau melepaskan pakaian hangatmu ketika engkau merasakan hangat. Pakaian keinginan 
harus dilepaskan ketika kehangatan bhakti meningkat. Berusahalah untuk mendapatkan 
rahmat, jangan berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih kecil. 
 
  

(Divine Discourse, Oct 4, 1962) - BABA - 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 19 Oktober 2018 
 

	Dunia adalah manifestasi dari tri guna (Sattva, Rajas, dan Tamas). Ketika sifat mementingkan diri 
sendiri dan kepentingan diri merajalela, manusia melupakan kebaikan dan welas asih, ketika kekuatan 
ketidakadilan, ketidaksopanan, dan ketidakbenaran tumbuh dengan ukuran yang mengerikan dan 
memuaskan diri dalam tarian kematian, maka prinsip atma yaitu kekuatan ibu ilahi mengambil wujud 
Rajasik untuk membenamkan dan memenangkan kekuatan gelap kejahatan serta melindungi kualitas 
Sattvik. Ini adalah makna yang terkandung dari perayaan Dasara. Selama  sepuluh hari perayaan 
Dasara, tanyakan dirimu sendiri, sudahkan ibu ilahi menghancurkan 10 raksasa yang ada di dalam 
dirimu? Raksasa bukanlah makhluk yang jahat namun sifat yang jahat. Arogan, pikiran buruk, nafsu 
birahi, khayalan, ketamakan, iri hati, ego, dan kebencian adalah iblis yang harus dihancurkan. 
Engkau harus memutuskan untuk dirimu sendiri apakah engkau sekarang adalah Rawana atau 
Rama sesuai dengan sifatmu! Perwujudan kasih Tuhan! Mulai hari ini, bawalah hidupmu 
dengan kasih tanpa mementingkan diri sendiri dan hidup dalam kedamaian serta suka cita!  
 
(Divine Discourse, Oct 18, 1991) - BABA -  
 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 20 Oktober 2018 
 
	Perbuatan jahat dari mereka yang jahat dan perbuatan baik serta kerinduan dari mereka yang baik 
adalah yang bertanggung jawab akan kedatangan Avatara. Narasimha Avatar datang (Tuhan 
berinkarnasi setengan manusia setengah singa) karena bhakti yang kuat dari Prahlada dan sifat yang 
buruk dari Hiranyakashipu (ayah dari Prahlada). Tuhan datang untuk menjawab pada kerinduan dan 
perbuatan dari manusia. Disini ada dua contoh yang sederhana. Tanaman tumbuh di atas tanah 
mengarah ke atas langit untuk mendapatkan hujan. Tanaman ini tidak bisa mencapai awan di atas. 
Jadi, awan turun dalam wujud hujan untuk memberikan air bagi tanaman. Contoh yang lainnya: ada 
seorang bayi yang sedang merangkak di atas lantai. Bayi ini menginginkan ibunya namun bayi itu 
tidak bisa melompat di pangkuannya. Jadi, sang ibu membungkuk, mengangkat anaknya serta 
membelainya untuk membuatnya senang. Sama halnya, untuk memberikan keringanan pada 
bhakta, untuk memelihara, melindungi, dan membantu perkembangan mereka, Tuhan datang 
dalam wujud manusia untuk memberikan mereka suka cita. (). 

 
(Divine Discourse, Sep 15, 1988) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 21 Oktober 2018 
 

 Ketika engkau mengisi hatimu dengan cinta kasih, engkau tidak memiliki kehendak jahat pada 
siapapun juga. Tingkatkanlah keyakinan bahwa Tuhan bersemayam di dalam diri setiap orang. 
Berserah kepada Tuhan dalam semangat pengabdian. Makna simbolis dari hubungan diantara Sri 
Krishna dan para Gopika adalah: Hatimu adalah Brindavan. Pikiranmu adalah seperti para Gopika. 
Sang Atma adalah Krishna. Kebahagiaan adalah permainan dari Krishna. Setiap orang harus merubah 
hati mereka menjadi Brindavan dan menganggap Atma yang ada di dalam adalah sebagai Krishna. 
Setiap perbuatan seharusnya dianggap sebagai sebuah permainan dari Krishna. Gokulashtami 
dirayakan sebagai persembahan kepada Krishna Paramannam (nasi spesial yang dimasak dengan 
gula merah). Makna yang sesungguhnya dari Paramannam adalah Annam (makanan) terkait 
dengan Param (yang tertinggi). Paramannam adalah manis. Cinta kasihmu harus manis. Apa yang 
engkau persembahkan kepada Tuhan haruslah cinta kasihmu yang manis. Ini adalah pesan 
utama dari Avatar. 
  
(Divine Discourse, Aug 3, 1988) - 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)	


