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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, 5 Nopember 2018 
 

Engkau mungkin belajar berbagai jenis pengetahuan dan menjelajahi seluruh dunia. Namun, terlepas dari 
semua pencapaian duniawimu, engkau tidak mampu memahami prinsip dari kasih sayang. Sekali engkau 
merasakan kasih yang tanpa mementingkan diri sendiri, engkau akan melihat dunia dalam bentuk yang 
sesungguhnya. Maka dari itu, benar-benar menjadi perwujudan dari kasih sayang. Biarkan kasih mengalir 
secara terus-menerus dari hatimu. Benamkan dirimu sendiri dalam aliran kasih. Karena kasih, muncullah 
kebenaran dan kebajikan. Berbicara kebenaran, jalankan kebajikan. Kebenaran dan kebajikan adalah dua 
pilar dimana rumah besar hidup manusia berada. Muliakan kasih. Hiduplah dalam kasih. Tidak ada 
Pendidikan yang lebih hebat daripada ini. Tempuh jalan kasih. Santaplah makanan kasih. Adalah tidak 
cukup jika engkau hanya makan kasih, engkau juga seharusnya meresapi dan mencernanya. Hanya 
kemudian intisari dari kasih akan menyebar pada setiap sel dari tubuhmu memberikanmu kekuatan 
dan kebijaksanaan yang sangat besar. 

(Divine Discourse, Oct 17, 2003) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 6 Nopember 2018 
 

	Manusia disusun oleh kualitas manusia, binatang buas, dan Tuhan, di dalam perjuangan yang tidak 
dapat dielakkan diantara ketiganya ini untuk naik, engkau harus memastikan bahwa kualitas Tuhan 
yang menang, dengan menekan kualitas manusia dan binatang yang rendah. Perayaan Deepavali ini 
adalah untuk mengungkapkan rasa syukur akan kekalahan dari kecenderungan raksasa dalam diri 
manusia, yang mana menarik manusia jatuh dari keilahian. Naraka berarti neraka, dan Narakasura 
adalah raksasa yang kematiannya di tangan Sri Krishna dirayakan pada hari ini. Narakasura adalah 
lambang dari semua sifat yang menghalangi hasrat manusia untuk bergerak ke atas. Bagaimana 
raksasa Narakasura mengalami kematiannya? Dia mati dengan pandangan dari Sri Krishna. 
Keberhasilan ini benar-benar  dikagumi. Selalu ingatkan dirimu bahwa engkau harus memiliki 
hasrat untuk menghancurkan sifat-sifat raksasa dalam kelahiran ini. Ini adalah semangat yang 
sesungguhnya dari Deepavali. 

( Divine Discourse, Oct 24, 1965) - BABA -  
 
 
 
 



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

	Rumah (griha) dimana nama Tuhan tidak diperdengarkan adalah sebuah gua gelap (guha)! Ketika 
engkau memasuki rumah, dan ketika engkau meninggalkannya dan ketika engkau ada di dalamnya, 
maka berikan wewangian, terangi serta sucikan dengan nama Tuhan. Terangi rumah seperti halnya 
sebuah lampu menerangi di waktu petang dan menyambutnya seperti engkau menyambut matahari. 
Itu adalah Deepavali yang sesungguhnya, festival cahaya. Yakinlah dengan mantap bahwa Nama 
Tuhan adalah perahu yang akan membantumu menyeberangi lautan kehidupan duniawi. Nama 
Tuhan adalah lebih hebat daripada pemusatan pikiran pada wujud. Di hari Deepavali, tetapkan untuk 
menyalakan pelita dari lampu Namasmarana (melantunkan nama Tuhan) dan taruhlah itu di pintu 
gerbangmu yaitu bibir. Isilah pelita itu dengan minyak bhakti, dan jadikan keteguhan hati sebagai 
sumbunya. Biarkan pelita itu menerangi setiap menit hidupmu. Kemuliaan nama Tuhan akan 
menghilangkan kegelapan dari luar dan juga di dalam dirimu. Engkau akan menyebarkan suka 
cita dan kedamaian diantara semua yang datang dekat denganmu. 
 

(Divine Discourse, 24-Oct-1965)  - BABA - 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 8 Nopember 2018 
	

	Draupadi tidak mengirim kereta mengundang Sri Krishna untuk datang menyelamatkannya; dia 
mengucapkan nama Tuhan dalam penderitaan yang mendalam dan Sri Krishna secara langsung 
memberikan jawaban dengan menyelamatkannya dari aib yang akan terjadi. Dalam zaman Treta 
yuga, pada saat waktu Ramayana, arsitek yang bernama Nala dan para monyetnya sedang 
membangun jembatan diatas lautan menuju ke Lanka; bebatuan dimana mereka menuliskan nama 
suci Rama, terapung di atas air. Namun mereka merasakan bahwa bebatuan itu terapung karena 
angin dan ombak. Mereka tidak membentuk jembatan yang berkelanjutan untuk tentara bisa lewat. 
Beberapa orang bijak memberikan sebuah saran untuk menuliskan ‘Ra’ di atas satu batu dan ‘Ma’ di 
atas batu yang lainnya dan mereka mendapatkan bahwa dua batu itu melekat menjadi satu. Hal ini 
dapat dilakukan hari ini dan zaman ini juga! Lantunkan nama Tuhan tanpa henti. Ini akan 
memberikanmu sebuah jembatan untukmu dan Tuhan; hal ini juga membuatmu fokus dan 
memberikanmu karunia-Nya yang tidak terbatas! 
 
  

(Divine Discourse, Oct 24, 1965) - BABA - 
 

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

Jangan berbesar hati pada kekayaan, status, kekuasaan atau kecerdasan yang engkau dapatkan. 
Anggaplah semuanya itu adalah sebagai tanda dari rahmat, kesempatan pelayanan dan simbol 
tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu oleh Tuhan, sehingga engkau dapat berguna bagi 
yang lainnya. Jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain; miliki empati dengan kekurangan dan 
kesalahan orang lain. Selalulah mencari kebaikan dalam diri mereka, dengarkan hanya hal yang baik 
tentang mereka dan jangan pernah mendengarkan tentang skandal. Tanpa keterikatan 
menganugerahkan keberanian dan juga memberikan kekuatan serta tanpa rasa takut, karena 
keinginan yang melemahkanmu dan membuat dirimu rendah di hadapan mereka yang memiliki 
kekuasaan dan pengaruh. Tanpa keterikatan memberikanmu kepercayaan diri, kapasitas untuk 
menghadapi dengan berani segala fitnah. Beberapa tangisan untuk hal yang sepele adalah tanda 
dari kekalahan atau kekecewaaan. Ini adalah tingkah laku yang tercela. Mengapa engkau harus 
memiliki ketakutan atau penderitaan, dengan Tuhan bersemayam di dalam altar hatimu? Tuhan 
bersemayam di dalam semua makhluk hidup, sepanjang waktu. Apakah engkau tidak tahu 
bahwa Tuhan ada untuk menuntun dan menjagamu? 
 

(Divine Discourse, Oct 24, 1965) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 10 Nopember 2018 
 
Ada dua jenis Bhajan – pertama adalah Khanda Bhajan dan yang kedua adalah Akhanda Bhajan. 
Bagian pertama adalah bhajan pada waktu tertentu, seperti bhajan yang dilaksanakan pada waktu 
yang terbatas seperti di pagi hari atau sore hari. Sebaliknya, Akhanda Bhajan melibatkan kontemplasi 
secara terus menerus kepada Tuhan di pagi hari, sore hari, dan bahkan malam hari. Kontemplasi 
secara terus menerus pada Tuhan di ketiga keadaan yaitu – saat sadar, mimpi, dan tidur nyenyak. Hal 
ini disebutkan dengan sarvada sarvakaleshu sarvatra Harichintanam – memikirkan Tuhan secara terus 
menerus, sepanjang waktu dan di semua tempat. Nama Tuhan sangatlah ampuh. Setiap nama dari 
beberapa nama Tuhan memiliki satu kekuatan yang khusus. Jika engkau ingin memanfaatkan 
kekuatan ini dan mendapatkan keuntungan selamanya dari hal ini, engkau harus berpartisipasi dalam 
Akhanda bhajan. Dalam upaya mencapai kesucian, adalah tidak cukup dengan melantunkan nama 
Tuhan terbatas pada waktu yang terbatas. Ini harus menjadi latihan spiritual yang berkelanjutan 
sepanjang hidup seseorang. Hanya dengan demikian nama Tuhan dapat terpatri dalam hati 
seseorang. 

 
(Divine Discourse, Nov 13, 2007) - BABA -  
 

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

Engkau adalah yang paling beruntung dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini (global tahunan) 
Akhanda Bhajan. Jangan kehilangan kesempatan yang luar biasa ini dengan kasih mengidungkan 
nama Tuhan. Meera meminum secangkir racun dengan nama Tuhan di lidahnya dan merubah racun 
itu menjadi nektar. Bhartrihari meratapi nasibnya, "Tuhan, kesenangan ini telah menghabisiku; 
kesenangan itu tidak memberikan kesempatan bagiku menjadi diriku. Tidak! aku akan membebaskan 
diriku dari cengkeraman mereka. Aku akan mencari perlindungan dalam kebahagiaan yang tidak 
terhancurkan, sumber dari suka cita, yaitu Tuhan. Aku tidak akan mencari objek luar (padartha); aku 
akan merindukan kebaikan yang tertinggi (Parartha)". Bhakti dan keyakinan memastikan hadiah 
pengetahuan dari jiwa yang merupakan hadiah yang terbaik untuk petualangan yang terbesar yaitu 
kelahiran, kehidupan dan kematian. Berusahalah untuk mengingat kenyataan ini ketika engkau 
menyanyi. Apapun yang engkau lakukan, siapapun dirimu, apapun pekerjaan yang engkau 
lakukan, engkau pastinya akan berhasil, asalkan engkau tidak melepaskan dalam mengidungkan 
nama Tuhan dengan kasih dan bhakti secara terus menerus. 
  
(Divine Discourse, Nov 13, 2007) - 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)	


