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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, 22 Oktober 2018 
 

Diantara banyak orang yang mengaku menjadi bhakta Tuhan, hanya sangat sedikit yang benar-benar 
bhakta. Ketika unsur-unsur mementingkan diri sendiri dan egoisme ada dalam diri bhakta, Tuhan tidak 
akan melihatnya. Kasih Tuhan adalah ada sepanjang waktu. Namun seperti halnya awan yang 
menyembunyikan matahari dari seseorang, sifat mementingkan diri sendiri dan ego bhakta ada diantara 
kasih Tuhan dan bhakta. Untuk terus melangkah maju dari keadaan manusia menuju pada keilahian dalam 
diri manusia, satu-satunya sarana adalah Prema Tatwa (prinsip cinta kasih). Kasih duniawi tidak bisa 
disamakan dengan kasih Tuhan (Prema). Istilah Prema digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk 
menjelaskan apa sebenarnya keterikatan duniawi. Manusia terikat lebih pada nama dan wujud daripada 
pada jiwa yang ada di dalamnya. Untuk bisa mengatasi keterikatan yang salah ini pada bentuk dan nama 
di luar, adalah mendasar untuk meningkatkan cinta kasih pada wujudnya yang paling murni. Untuk 
mewujudkan kasih ini, syarat pertama adalah menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri dan 
kepentingan diri. 

 

(Divine Discourse, Aug 21, 1992) - BABA -  
 

 

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

	Walaupun Tuhan bersemayam di dalam setiap orang, kenyataan ini tetap tersembunyi seperti halnya 
minyak di dalam biji wijen. Untuk mewujudkan Tuhan di dalam dirimu, engkau harus melewati 
cobaan dan tantangan. Cinta kasih untuk Tuhan seharusnya tumbuh sebagai hasil dari kesulitan. 
Seperti halnya emas yang meningkat dalam kecemerlangan saat semakin dipanaskan dalam tempat 
peleburan, bhaktimu harus bersinar ketika melewati proses pemurnian secara terus menerus. 
Ingatlah, untuk semua kekejaman dan kekerasan yang kita temukan di dunia saat sekarang, akar 
penyebabnya adalah sifat mementingkan diri sendiri. Sifat ini harus dihapus. Alami prinsip cinta kasih 
dan hilangkan dunia kebencian. Sekali kebencian dihancurkan, dunia akan bebas dari kekerasan dan 
perselisihan. Tingkatkan kasih yang tanpa mementingkan diri sendiri dan wujudkan kasih dalam 
semua pikiran dan perbuatanmu. Engkau akan mengalami kebahagiaan. Ketika engkau diliputi 
dengan kasih untuk Tuhan, semua penderitaan dan masalah akan dilupakan. Untuk menyebarkan 
prinsip kasih Tuhan ini, Tuhan turun dalam wujud manusia dari waktu ke waktu. 

 
(Divine Discourse, Aug 21, 1992) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 24 Oktober 2018 
 

	Kita seharusnya takut pada dosa, dan bukan pada kesulitan. Kita harus mengembangkan Daiva preeti, 
papa bheeti, dan Sangha neeti (takut berdosa, kasih pada Tuhan, dan moralitas dalam masyarakat). 
Bukannya mengembangkan rasa takut berdosa, kita diperbudak oleh dosa. Bukannya mencari 
perlindungan pada Tuhan, kita menyerahkan diri kita pada kesulitan. Moralitas dalam masyarakat 
akan menuntun pada kasih Tuhan yang mana mengarahkan kita kembali pada takut berdosa. Oleh 
karena itu, kita seharusnya menjunjung tinggi moralitas dalam masyarakat dan mengabdikan diri kita 
pada Tuhan. Guru suci Thyagaraja sekali pernah berdoa, “Oh Tuhan, hamba benar-benar takut 
berdosa. Hamba tidak mampu berserah pada kasih-Mu. Tolong berikan hamba kekuatan akan 
keyakinan untuk dapat bersujud dihadapan kasih ilahi-Mu dan memberkati hamba dengan 
kekuatan untuk mengatasi kesulitan”. Setiap bhakta sejati dari Tuhan harus menjauhkan diri dari 
tindakan penuh dosa dan mengatasi penderitaan serta kesulitan. Berusaha untuk mencapai 
harta karun dari bhakti yang sejati! 
 

(Divine Discourse, Aug 28, 2004)  - BABA - 
 

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

	Ada empat jenis tempat suci: pertama adalah, Vidyalaya (tempat suci pembelajaran); kedua adalah, 
Bhojanalaya (tempat suci makanan); ketiga adalah, Vaidyalaya (tempat suci penyembuhan) dan 
keempat adalah, Devalaya (tempat suci bagi Tuhan). Keempat tempat suci tersebut adalah tempat 
ibadah bagi manusia. Anda pergi ke Bhojanalaya (juga berarti hotel atau restorant), makan makanan 
yang enak dan lezat yang anda sukai dan keluar dengan hati senang. Anda mengunjungi Vaidyalaya 
(rumah sakit), berkonsultasi dengan dokter dan hanya menerima resep obat untuk penyakit yang 
anda derita. Ketika anda pergi ke sebuah Vidyalaya (institusi pendidikan) anda hanya mencari 
pengetahuan pada mata pelajaran yang anda sukai. Sama halnya ketika anda pergi ke sebuah 
Devalaya (tempat suci), tanyakan diri anda sendiri, apakah anda mengatur diri anda dengan baik? Di 
dalam tempat suci anda seharusnya hanya fokus pada ibadah. Bukannya memusatkan pikiran 
pada Tuhan, mengapa anda mengizinkan pikiran anda berkeliaran kesana dan kemari serta 
memikirkan tentang hal sepele yang tidak ada gunanya? Ingatlah, hanya ketika anda bisa 
mendapatkan rahmat Tuhan maka segala sesuatu akan dapat diselesaikan dengan mudah! 
 
  

(Divine Discourse, Aug 7, 1988) - BABA - 
 

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

	Satu kelemahan fatal yang mencegah kita semakin dekat dalam mengalami Tuhan adalah dambha: 
kecongkakan, kesombongan, keinginan untuk dibicarakan atau dipuji! Manusia sangat senang dalam 
membicarakan tentang keberhasilan dan kemampuannya tanpa kenal lelah. Mereka ingin bahwa 
nama dan perbuatan mereka harus muncul dalam berita harian dengan huruf besar dan tebal! Hal ini 
sesungguhnya membuat diri mereka menjadi menggelikan dan menyedihkan. Engkau seharusnya 
tidak berusaha untuk mendapatkan perhatian di surat kabar. Dapatkan status dalam kerajaan Tuhan; 
dapatkan kemashyuran dalam pergaulan yang baik dan saleh, berkembang dalam kerendahan hati, 
hormat pada yang lebih tua, dan orang tua! Jika engkau selamanya ada di level sekolah dasar hanya 
belajar alphabet A B C, lantas bagaimana engkau bisa mengerti makna dari ajaran mereka yang 
ahli? Spiritualitas dan keilahian adalah melampaui jangkauan dari indera dan engkau harus 
mendengarkan, melatih, dan memiliki gagasan yang mulia di dalam pikiranmu. Praktikkan 
kebajikan dan hiduplah dalam suka cita. 
 

(Divine Discourse, Oct 10, 1964) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 27 Oktober 2018 
 
	Adi Shankara bertanya, "Siapakah engkau, siapakah saya, darimana saya berasal, kemana saya akan 
pergi, apa yang menjadi sifat alami dan tujuan dari semua gerakan dan perubahan ini, apakah ada 
dasar, tujuan, arah, atau yang memberikan arahan (Kasthwam, koham, kutha ayatah) yang bersifat 
stabil? Jangan menyingkirkan pertanyaan ini dari pikiranmu. Setiap orang darimu mendapatkan 
pertanyaan ini dan mengusikmu, ketika engkau sendirian dengan sesuatu yang mengagumkan dan 
yang begitu hebat di alam, atau dengan beberapa kejadian yang mengerikan atau mengejutkan 
dalam pengalamanmu sendiri. Adalah tidak bijak untuk hidup tanpa moment yang berharga ini dan 
kembali lagi pada kehidupan yang membosankan, tanpa mencari serta menyelidiki jawaban dari 
pertanyaan yang engkau tanyakan. Guru datang untuk mengingatkan dan menyadarkan. Beliau 
mengungkapkan kebenaran dan mendorongmu untuk melangkah maju ke arah itu. Hanya jika 
engkau memiliki kerinduan, pertanyaan dalam hati, dan kecerdasan mencari, maka beliau tidak 
bisa berbuat banyak. Mereka yang lapar dapat diberi makan; mereka yang tidak lapar akan 
membuang makanan sebagai sebuah penderitaan. 

 
(Divine Discourse, Jul 14, 1965) - BABA -  
 

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

Engkau harus mengikuti jalan dari Radha, Meera, Gouranga dan Tukaram. Engkau harus merasakan 
sebuah hubungan yang tidak terpisahkan dengan Tuhan, seperti halnya gelombang dan lautan. 
Engkau sesungguhnya adalah intisari yang sama, rasa yang sama, kualitas yang sama seperti lautan, 
walaupun engkau memiliki nama dan wujud gelombang. Tuhan adalah wujud dengan kualitas 
(Saguna) adalah aspek dari Paramatma (yang Maha tinggi), itu adalah alam semesta. Mentega ketika 
masih ada dalam susu adalah bersifat tetap ada di dalamnya, dan tidak memiliki nama dan wujud 
yang terpisah; namun ketika engkau merubah susu menjadi dadih dan mengeluarkannya, maka 
dadih itu memiliki nama dan wujud yang membuatnya terpisah dari susu. Ghee (clarified butter) 
juga ketika cair tidak memiliki wujud tertentu, namun ketika mengeras maka ia mendapatkan 
sebuah bentuk. Begitu juga dengan Madhava-tatwam (intisari Tuhan) ketika mengambil sebuah 
wujud, adalah Manava (wujud manusia). 
  
(Divine Discourse, Oct 10, 1964) - 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)	


