
	

	
 

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, 16 Januari 2017 
 
Kasih pada Tuhan adalah bhakti. Bhakti bukanlah sesuatu yang objektif dan nyata – bhakti adalah 
pengalaman batin yang muncul dari dalam hati.  Sebagaimana pikiranmu maka itulah jadinya. Oleh 
karena itu, hatimu harus diisi dengan perasaan-perasaan yang baik. Indramu harus dilibatkan dalam 
perbuatan yang baik. Ketika pandangan matamu diarahkan kepada Tuhan, semua ciptaan akan 
muncul sebagai perwujudan keillahian. Ketika matamu memiliki masalah maka engkau akan memiliki 
pandangan yang kabur dan tidak jelas. Ketika matamu diobati dan engkau memakai kaca mata yang 
benar maka engkau akan melihat segala sesuatunya dengan jelas. Segala sesuatu yang ada di dalam 
semesta ini memberikan kesaksian pada kemuliaan Tuhan. Belajarlah untuk memperlakukan setiap 
pengalaman sebagai karunia dari Tuhan. Ketika hatimu diliputi dengan kasih pada Tuhan maka semua 
perasaanmu akan disucikan dengan kasih, pikiran lain yang tidak diinginkan secara otomatis akan 
putus. Para bhakta sering berdoa kepada Tuhan agar datang dan bersemayam di dalam hati mereka 
yang suci dan tenang. Dimana hati tidak suci maka tidak ada ruang untuk Tuhan.  
 
(Divine Discourse Jan 9, 1988) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 17 Januari 2017 
	
Semua penyakit yang menimpa seseorang adalah hasil dari gejolak dalam pikiran. Pertumbuhan 
penyakit yang sangat hebat pada hari ini disebabkan oleh hilangnya kedamaian dalam pikiran. Pikiran 
memiliki tiga jenis kemampuan. Pertama adalah Anekagrata (pikiran yang mengembara). Yang kedua 
adalah Sunyata (kekosongan) dan yang ketiga adalah Ekagrata (perhatian pada satu titik). Sunyata 
adalah keadaan dimana pikiran tidur ketika sesuatu moralitas dikatakan. Pikiran tidak responsif pada 
apa yang baik dan bermanfaat. Keadaan pikiran yang seperti itu disebut Tamasik (malas). Ini adalah 
bentuk kebutaan dari kebodohan. Anekagrata adalah sama dengan keadaan mental yang tidak 
diinginkan dan juga bersifat merendahkan; pikiran adalah seperti sungai Ganga yang bergolak. Pikiran 
ini harus dikendalikan dengan menggunakan rem seperti halnya kendaraan yang bergerak cepat. 
Dhyana (meditasi) adalah rem yang dirancang untuk mengendalikan pikiran. Untuk perhatian pada 
satu titik maka kedamaian adalah yang paling mendasar.  
 
(Divine Discourse Jan 14, 1988) - BABA -  
 
	

Edisi : 131 (16 - 22 Januari 2017) 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 18 Januari 2017 
 
Jika pengembangan sumber daya moral dan spiritual diabaikan maka ingatlah bahwa engkau sedang 
memilih untuk mengabaikan persediaan dari kedamaian dan kebahagiaan. Kebahagiaan dan 
kedamaian tidak secara otomatis mengikuti seseorang yang makan dengan enak, berpakaian bagus, 
rumah yang bagus, dan bahkan berpendidikan dengan standar tinggi dan berada dalam keadaan 
tanpa adanya gangguan kesehatan atau keamanan. Ada jutaan dari mereka yang memiliki keadaan 
seperti ini namun masih merasa cemas dalam penderitaan atau benar-benar tidak puas. Kebahagiaan 
dan kedamaian tergantung pada peralatan batin dari seseorang dan bukan pada keahlian atau 
kekayaan di luar diri. Semua dari dirimu secara fundamental adalah Illahi dan secara alami, semakin 
banyak engkau mewujudkan sifat-sifat keillahian seperti kasih, keadilan, kebenaran, dan kedamaian 
maka semakin besar engkau akan mampu menanamkan dan menikmati dirimu sendiri! Jika engkau 
memilih untuk sedikit mewujudkan sifat-sifat keillahian maka semakin memalukan dirimu, bagimu 
hidup yang sedang engkau jalani menentukan warisanmu!  
 
(Divine Discourse, Aug 3, 1966)  - BABA - 
	
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 19 Januari 2017 
	
Masa depan sebuah bangsa tergantung dari keahlian dan ketulusan dari pemudanya. Maka dari itu, 
perlunya semangat dan dorongan harus digerakkan diantara pemuda. Semua harapan-Ku ada pada 
pelajar dan pemuda. Mereka sangat dekat dengan-Ku. Mereka tidak bersalah; ini adalah kesalahan dari 
orang tua dan sekolah untuk semua ketidakpatuhan dan kekerasan. Orang tua dan sekolah menuntun 
para pelajar pada arah yang salah. Perwujudan kasih, daripada memenuhi kepalamu dengan fakta dan 
bilangan (angka), isilah hatimu dengan kasih dan cahaya. Milikilah kepercayaan pada kekuatan besar 
dari jiwa (Atma) yang merupakan kenyataanmu yang sejati. Milikilah keyakinan pada rahmat Tuhan 
yang engkau bisa dapatkan dari doa. Saling menghormati dapat dibangun dalam keyakinan bahwa 
semuanya adalah anak-anak Tuhan dan semuanya adalah illahi. Dengan dasar ini, engkau akan 
mendapatkan kerjasama dan semangat untuk bekerja. Semua darimu harus melakukan yang terbaik, 
dengan mengetahui sepenuhnya kewajibanmu dan bertanggung jawab.  
  
(Divine Discourse Jan 5, 1975) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 20 Januari 2017 
 
Pohon kehidupan harus diairi pada akarnya. Namun malahan, pada saat sekarang, bagi mereka yang 
berencana untuk meningkatkan standar kehidupannya sedang mengairi cabang, daun, dan 
bunganya! Kebajikan adalah akarmu. Engkau mengembangkan akarmu, sehingga bunga dari 
perbuatan, perkataan, dan pikiranmu dapat mekar dalam keharuman dan menghasilkan buah 
pelayanan (seva), penuh dengan rasa manis sari buah suka cita, dan kebahagiaan (Ananda). 
Perencanaan untuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal hanya meningkatkan gerobaknya saja; 
engkau harus merencanakan untuk kudanya juga, yaitu pikiran manusia yang menggunakan semua 
makanan yang mahal, pakaian yang cantik, dan tempat tinggal yang bagus dan harta benda lain yang 
engkau dapatkan. Latihlah pikiranmu untuk tujuan yang tinggi dan mulia untuk melepaskan diri dari 
ego menuju pada Universal. Aturan harus datang dari dalam diri dan bukan dari sumber di luar diri. 
Engkau harus mengendalikan dirimu sendiri melalui kekuatanmu sendiri.  
 
(Divine Discourse Aug 3, 1966) - BABA -  
 
 
	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 21 Januari 2017 
 
Alam semesta sendiri adalah sebuah universitas dimana setiap manusia adalah sebagai muridnya. 
Setiap murid disini mengejar satu mata pelajaran dan mendapatkan sebuah gelar. Setiap orang 
mungkin memilih sebuah mata pelajaran yang disukainya. Namun apapun perbedaan mata pelajaran 
yang mungkin mereka pelajari, ada satu hal yang sama diantara semuanya, satu tujuan yang sama 
yaitu mendapatkan gelar kasih Tuhan. Dalam universitas kosmik, walaupun ada ilmu pengetahuan 
alam, politik, ekonomi, dan pelajaran yang lainnya, apa yang menjadi paling fundamental dari 
semuanya itu adalah pengetahuan spiritual. Bahkan dalam bidang spiritual ada mata pelajaran yang 
khusus. Ada satu kelompok yang disebut dengan 5D: Dedikasi (Dedication), Bhakti (Devotion), Disiplin 
(Discipline), Kemampuan membedakan (Discrimination) dan Keteguhan hati (Determination). Bagi 
mereka yang telah menguasai 5D ini adalah layak untuk mendapatkan rahmat Tuhan.   
 
(Divine Discourse Jan 16, 1988) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 22 Januari 2017 
	

 Seperti halnya tiga bilah kipas angin yang harus dijalankan oleh arus listrik untuk berputar menjadi 
satu bagian, tiga bagian yaitu - kabinet (legislatif), petugas (eksekutif), dan orang-orang harus 
digerakkan dengan semangat pelayanan dan bekerja dengan penuh suka cita dalam keharmonisan 
untuk kebahagiaan manusia. Ketiga bagian ini seharusnya tidak diganggu dengan saling iri hati, 
tamak, benci, atau kesombongan; mereka harus digerakkan dengan kasih dan simpati. Sahana 
(kesabaran) adalah pelumas yang diperlukan. Tidak ada kasih dan simpati bahkan diantara anggota 
dalam rumah tangga. Kali yuga telah menjadi Kalaha yuga yaitu zaman dari pertengkaran dan 
peperangan. Bahkan ketika musuh mengepung negara ini, ada kebencian yang merajalela diantara 
satu provinsi dengan yang lainnya dengan menyatakan bahwa 'tanah ini adalah milikku', 'tanah itu 
tidak bisa menjadi milikmu', dengan melupakan bahwa keduanya adalah bagian dari tubuh yang 
sama. Sama halnya dengan nasib bangsa juga. Integrasi dalam hati hanya dapat muncul melalui 
pengakuan kesatuan dari semuanya, dan penolakan dari pengejaran indria.  
  
(Divine Discourse, Aug 3, 1966) - 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)	


