
	

	
 

An ounce of practice is worth more than  
a ton of preaching 

 

 
“Satu ons praktik lebih bernilai daripada satu ton kotbah” 

 
 

	

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 9 Januari 2017 
 
Orang dengan Rajo Guna (sifat penuh gairah), adalah seseorang yang senang berlebihan ketika 
keinginannya terpenuhi. Ego akan sepenuhnya meningkat kemudian. Jika keinginan mereka tidak 
terpenuhi, mereka cenderung untuk mengembangkan kebencian. Jadi, untuk seseorang yang diliputi 
dengan sifat Rajasik, apakah keinginan mereka terpenuhi atau tidak, akibatnya tetaplah tidak baik. 
Orang yang seperti itu sering dibakar oleh kemarahan dan kepahitan. Sifat Rajasik membuat 
seseorang berdarah panas dan cepat marah. Ketika sifat Rajo Guna adalah kuat, maka ini akan 
memunculkan kemarahan dan kebencian dalam diri seseorang, memacu darah mereka dan membuat 
mata mereka menjadi merah. Ketika sifat Satwa Guna meliputi seseorang maka mereka menjadi suci. 
Ini menjadi sebuah sifat penebusan ketika mereka melakukan perbuatan yang berguna dengan hati 
yang suci, dan melakukan semuanya itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Saat lahir engkau 
mungkin bodoh, namun ketika engkau meninggalkan dunia ini, engkau harus bekerja keras 
meninggalkan dunia ini sebagai jiwa yang tercerahkan (Jnani). 
 
(Divine Discourse, Jan 8, 1988) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 10 Januari 2017 
	
Semuanya adalah anak-anak dari Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya Tuhan bagi manusia. Manusia 
mungkin nampak berbeda dalam nama dan wujud, dan dalam keyakinan serta kebiasaan mereka.  
Namun orang tuanya adalah satu saja. Menyadari kebenaran yang mendasar ini tentang kesatuan 
adalah Brahmajnana (pengetahuan tentang yang bersifat absolut). Pengetahuan ini tidak didapatkan 
dari mempelajari naskah suci dan mengadakan diskusi metafisik. Apa yang harus disadari adalah 
kebenaran bahwa setiap makhluk di alam semesta ini adalah perwujudan dari yang tertinggi. 
Kesadaran kesatuan yang menerima keragaman adalah pengetahuan yang tertinggi. Hanya dengan 
pengetahuan dari buku saja adalah tidak ada gunanya. Semua agama telah mengajarkan apa itu baik, 
dan semuanya seharusnya menjalani hidup yang baik berdasarkan pada pengetahuan ini. Jika pikiran 
suci, bagaimana bisa agama menjadi buruk? Semua agama adalah jalan yang berbeda dan menuntun 
seseorang pada tujuan yang sama. Semua bhakta harus mengalami kebenaran ini dan menjalaninya 
dalam kehidupan sehari-hari, memberikan teladan bagi seluruh dunia. Bhakti mereka seharusnya tidak 
bersifat palsu. Mereka seharusnya menjunjung tinggi jalan yang benar, menjalani hidup yang benar 
dan dengan demikian mengalami kebahagiaan yang abadi. Hanya kemudian usaha spiritual mereka 
membuahkan hasil.  
 
(Divine Discourse, Jan 8, 1988) - BABA -  

Edisi : 130 (9 - 15 Januari 2017) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 11 Januari 2017 
 
Sangat jelas sekali bahwa kegiatan olahraga pada awalnya meningkatkan daya tarik dalam kesehatan 
dan kekuatan. Orang-orang penuh hasrat untuk mengambil bagian dalam olahraga untuk 
meningkatkan fisik mereka dan memberikan hiburan bagi masyarakat umum. Olahraga merupakan 
sebuah bagian yang utuh dari rencana pembelajaran di semua institusi kita bersamaan dengan mata 
pelajaran seperti Matematika, Fisika, dan Kimia. Tidak hanya ikut serta dalam olahraga, namun harus 
ada kesadaran yang lebih besar dan penghargaan dari filsafat dan prinsip-prinsip yang mengatur 
olahraga dan permainan. Tujuan dari olahraga seharusnya tidak untuk menang dengan menghalalkan 
berbagai cara, jujur, atau curang. Siapapun yang mungkin menang, yang lainnya seharusnya 
memberikan selamat dengan perasaan persaudaraan. Aturan dari permainan seharusnya dijalankan 
dengan tegas. Hadiah bukan hal yang penting. Apa yang penting adalah rasa akan kepuasan diri yang 
didapat dari bermain permainan dengan baik. 
 
(Divine Discourse 14-Jan-1994)  - BABA - 
	
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 12 Januari 2017 
	
Apa yang dibutuhkan oleh pelajar hari ini adalah tiga hal yaitu : semangat berkorban, bhakti kepada 
Tuhan, dan kasih kepada ibu pertiwi. Karena manusia diliputi dengan kesombongan, mementingkan 
diri sendiri, dan adanya kepentingan diri maka mereka berhenti menjadi manusia. Untuk hal ini, syarat 
pertama adalah menyisihkan ‘milikku’ dan ‘kepunyaanku’. Kesiapan untuk mengorbankan kesenangan 
dan kenyamanan diri untuk kepentingan ibu pertiwi yang harus ditingkatkan diantara semuanya. 
Ketika ada banyak pikiran yang mulia, dan para pemuda serta pelajar yang berorientasi spiritual, maka 
bangsa secara otomatis mencapai kedamaian dan keamanan. Engkau harus mengembangkan 
kemandirian dan kepercayaan diri. Mematuhi sifat mendasar dari kebenaran, kebajikan, dan rela 
berkorban. Semuanya ini adalah umum bagi semua orang, tanpa memandang bangsa, keyakinan, 
atau bahasa. Tingkatkan pandangan yang luas, berdasarkan pada fakta bahwa keillahian adalah 
bersemayam dalam setiap orang. Tidak ada satupun yang engkau tidak dapat selesaikan jika engkau 
memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan dan mendapatkan rahmat Tuhan.  
  
(Divine Discourse, Jan 14, 1988) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 13 Januari 2017 
 
Bulan ini disebut sebagai Pushyamasa, menurut naskah Hindu bahwa bulan ini disebut penuh dengan 
kedamaian, kesejahteraan dan suka cita yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, bulan ini dihormati 
secara khusus. Jika manusia tidak melepaskan pikiran dan perbuatan buruk maka bulan ini betapapun 
hebatnya tidak akan ada gunanya. Berikan kasih bahkan kepada mereka yang membencimu. 
Kendalikan amarahmu dan kecenderungan jahat yang lainnya. Perayaan dari Uttarayana (pergerakan 
matahari ke utara yang dianggap suci) seharusnya ditandai dengan perubahan spiritual dari manusia 
dan tidak berpesta secara berlebihan dan bersuka ria yang gaduh. Engkau seharusnya menyadari 
berapa banyak engkau berhutang kepada Tuhan untuk semua keuntungan yang engkau nikmati di 
dalam hidup yang telah diberikan oleh-Nya, termasuk udara yang engkau hirup dan air yang engkau 
minum. Bukankah seharusnya engkau berterima kasih akan semuanya itu? Tanpa rasa syukur maka 
hidup menjadi tidak ada artinya.  
 
(Divine Discourse, Jan 14, 1994) - BABA -  
 
 
	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 14 Januari 2017 
 
Perayaan Sankranti seharusnya diperingati sebagai hari dimana engkau mengarahkan pandanganmu 
kepada Tuhan. Hidupmu dapat diibaratkan setangkai tebu. Seperti halnya tebu, yang keras dan 
memiliki banyak ruas, hidup penuh dengan kesulitan. Jangan pernah mengizinkan dirimu diliputi oleh 
kesulitan. Atasilah perubahan dari kehidupan dengan ketabahan dan menikmati rasa manis 
kebahagiaan Illahi.  Seperti halnya tebu yang diremas dan airnya dijadikan gula untuk menikmati rasa 
manis gula yang kekal, kebahagiaan yang kekal hanya bisa didapat dengan mengatasi cobaan dan 
penderitaan. Aku menyebut bhakta dengan Bangaru (emas), karena Aku menganggap bahwa engkau 
adalah sangat berharga. Emas tidak akan bisa dirubah menjadi berbagai perhiasan yang indah tanpa 
mengalami perubahan melalui proses meleleh dalam tempat peleburan dan ditempa untuk menjadi 
bentuk yang diinginkan. Kembangkanlah kepercayaan diri. Miliki keyakinan yang mantap kepada 
Tuhan. Dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan, dedikasikan dirimu sendiri untuk pelayanan pada 
sesama dan menjalani hidup yang patut diteladani.    
 
(Divine Discourse Jan 15, 1992) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 15 Januari 2017 
	

 Pada Sankranti, Dewa Matahari mulai perjalanannya ke utara yaitu Uttarayana. Perjalanannya menuju 
Himalaya di utara tempat tinggal Shiva yang indah. Hati seharusnya dianggap sebagai tempat 
bersemayamnya Tuhan dan pandangan harus diarahkan untuk mengalami keillahian. Hati manusia 
sendiri adalah simbol dari Himalaya sebagai tempat tinggal dari kesucian dan kedamaian. Perjalanan 
matahari ke utara adalah petunjuk pada jalan yang engkau harus tempuh untuk menyadari Tuhan. 
Sebagai tambahan, matahari adalah contoh yang paling tinggi dalam pelayanan yang tanpa pamrih 
dan tidak mengenal lelah.  Dunia tidak dapat bertahan tanpa matahari. Kehidupan di dunia dapat ada 
hanya karena matahari. Jadi, Dewa Matahari mengajarkan setiap makhluk pelajaran dari bhakti yang 
rendah hati dengan dedikasi dan tanpa adanya kesombongan. Dengan menjalankan kewajiban 
adalah Yoga yang terbaik, kata Sri Krishna di dalam Gita. (Divine Discourse Jan 15, 1992).  
 
(Divine Discourse, Jan 8, 1988) - BABA - 
 
 

 

	
	

Persembahkan kebaikanmu seperti bunga.  
Kebaikan memancarkan keindahan dan keharuman 

dimana-mana 
	

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)	


