
	

	
 

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, 23 Januari 2017 
 
Pandanganmu sekarang telah mengarah keluar yaitu kepada alam yang fenomenal, namun 
seharusnya diarahkan menuju pada jiwa yang bersemayam di dalam diri. Engkau harus mewujudkan 
kesadaran illahi yang melekat di dalam dirimu. Engkau harus menyerahkan dirimu sendiri pada 
kesadaran itu sebagai disiplin spiritual. Ini disebut dengan ‘Mewujudkan kesadaran Tuhan di dalam 
diri’. Tugas pertama adalah mengembangkan kesadaran pada keillahian yang ada di dalam dirimu. 
Tahap selanjutnya adalah kesadaran pada kebenaran bahwa keillahian yang ada di dalam diri adalah 
sama dengan yang bersemayam di dalam diri yang lainnya juga. Engkau harus menyadari bahwa 
penghalang yang muncul untuk memisahkan dirimu dengan yang lainnya adalah muncul dari 
khayalan dan setiap usaha yang dilakukan seharusnya untuk menghilangkan penghalang ini. Hanya 
dengan demikian memungkinkan untuk mengalami kesatuan dengan semua makhluk hidup. Secara 
perlahan kesadaran, “Aku sebenarnya adalah keillahian dan dunia ini terkandung di dalam-Ku (Aham 
Eva Idam Sarvam)” akan menyingsing dalam dirimu.  
 
(Divine Discourse, Feb 16, 1988) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 24 Januari 2017 
	
Engkau telah diberkati dengan bakat, keahlian, dan kekuatan yang hebat dan tidak terbatas. Namun 
engkau sedang menggunakan semuanya itu untuk perjalanan mengarah pada satelit yang lemah 
yaitu bumi dan bukannya menggunakan semuanya itu pada perjalanan menuju negeri ajaib yang ada 
di dalam dirimu; dimana engkau bisa datang bertatap muka langsung dengan Tuhan, yang 
merupakan kenyataan sejati di dalam dirimu yang sesungguhnya adalah seluruh dunia yang 
fenomenal yang engkau kagumi. Tubuhmu hanyalah sebuah perahu, sebuah sarana untuk dapat 
menyebrangi lautan perubahan yang telah engkau dapatkan melalui kebaikan dari banyak generasi. 
Ketika engkau telah menyebrangi lautan maka engkau menyadari penghuni yang bersemayam di 
dalamnya. Ini adalah tujuan dari tubuh. Jadi ketika tubuh dalam keadaan kuat dan terampil, dan saat 
kecerdasanmu tajam dan pikiranmu masih sangat siaga maka engkau harus melakukan setiap usaha 
untuk mencari penghuni yang bersemayam (Dehi) di dalam tubuhmu (Deha).  
 
(Divine Discourse, Aug 3, 1966) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 25 Januari 2017 
 
Apa gunanya mempelajari  Upanishad dan Gita, jika tidak ada perubahan dalam pikiran dan cara hidup 
kita? Harus ada dorongan untuk berubah dan berkembang menuju keadaan kesadaran yang lebih 
tinggi. Hanya dengan demikian kita dapat mengerti sampai pada batas tertentu hubungan antara 
alam semesta yang luar biasa ini dan Tuhan. Engkau harus menguji kemana latihan spiritualmu sedang 
membawamu. Engkau harus melanjutkan dari tahapan kesucian batin menuju pada tahapan yang 
paling tinggi dari over mind dan mengalami kesatuan dengan kesadaran universal. Engkau mungkin 
menganggap ini sangat sulit sekali. Namun jika engkau memiliki dedikasi dan ketekunan maka ini 
cukup mudah. Tidak ada apapun di dunia yang lebih mudah daripada jalan spiritual. Namun ketika 
tidak ada kesungguhan maka hal ini akan kelihatan sulit. Itulah sebabnya mengapa dinyatakan dalam 
Gita: "Shraddhavan labhate Jnanam" (peminat spiritual yang tekun mendapatkan kebijaksanaan yang 
tertinggi). Jika engkau begitu sangat tertarik pada apapun juga, maka engkau akan mencapainya.  
 
(Divine Discourse, Feb 16, 1988)  - BABA - 
	
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 26 Januari 2017 
	
Dalam kuncup bunga disana ada sangat sedikit keharuman. Bagaimanapun juga, ketika kuncup itu 
tumbuh dan mekar maka secara otomatis akan memberikan keharuman yang sangat kuat. Sama 
halnya, ketika kesadaran manusia berkembang maka ini akan mendapatkan pemenuhan dalam 
keadaan Sath-chith-ananda (Kebenaran-Kesadaran-Kebahagiaan). Dimulai dengan pikiran yang biasa 
(ordinary mind) kesadaran itu bangkit menuju ke tingkat pikiran super (Super-mind). Kemudian 
bergerak ke atas menuju pada tingkat pikiran yang lebih tinggi (Higher Mind). Tingkat yang lebih 
tinggi adalah pikiran yang tercerahkan (Illuminated Mind). Melalui semua tahapan ini, entitas yang 
berlanjut itu masih tetap sama, seperti dalam perubahan tubuh dari masa kecil menuju usia tua. 
Kesadaran universal yang ada dalam diri setiap orang – yang Esa dalam semuanya. Kesadaran 
Universal ini adalah kebenaran (Satyam). Ini adalah kebijaksanaan yang tertinggi (Jnanam). Hal ini 
tidak terbatas (Anantam). Tetap mengingat di dalam pikiran ketiga prinsip karakteristik dari keillahian 
ini, berusaha untuk mencapai tujuan yang tertinggi dari kehidupan manusia.  
  
(Divine Discourse, Feb 16, 1988) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 27 Januari 2017 
 
Tuhan berinkarnasi untuk membantu perkembangan para sadhu (mereka yang mulia dan suci), itu 
yang dikatakan. Naskah suci tidak mengartikan kata Sadhu adalah mereka yang tinggal di 
pengasingan diri Himalaya; mereka adalah orang yang berbudi luhur yang membentuk realitas batin 
dari setiap orang darimu, penampilan luar menjadi hanyalah sebauh topeng yang dipakai untuk 
menipu dirimu sendiri ke dalam harga diri. Setiap orang darimu adalah seorang sadhu, karena engkau 
adalah prema swarupa, shanti swarupa, dan amrutha swarupa (perwujudan kasih, kedamaian, dan 
keabadian). Namun dengan mengizinkan kerak ego tumbuh dengan tebal dan cepat maka sifat 
sejatinya menjadi memudar. Dengan tindakan satsang (pergaulan dari pikiran terpusat pada Tuhan), 
dengan perhatian yang secara sistematis pada pengendalian diri dan peningkatan diri maka 
seseorang dapat mengatasi khayalan yang membuat seseorang menganggap dirinya adalah badan 
dan kebutuhan serta keinginannya. Yama (Dewa kematian) dapat dihadapi dengan samyama atau 
pengendalian indera. Ketika manusia melupakan kenyataan ini dan mulai hidup sebagai budak dari 
indera, Tuhan dengan karunia-Nya yang tidak terbatas datang dan menuntun sepanjang jalan yang 
menyenangkan menuju diri-Nya sendiri.  
 
(Divine Discourse, 7 Sep, 1966) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 28 Januari 2017 
 
Engkau harus rendah hati namun kuat untuk bertahan dari godaan. Jangan menyerah seperti halnya 
pengecut pada sindiran halus dari indera. Waktumu di dalam hidup ini tidak hanya digunakan dalam 
tugas mengumpulkan informasi dan mendapatkan keahlian tertentu yang akan memberikanmu 
pendapatan sebagai hidupmu; waktu hidupmu juga harus digunakan untuk mendapatkan seni 
menjadi bersyukur dan tenang, mampu mengendalikan diri dan berani. Pelajar muda juga harus 
meningkatkan rasa haus dan rajin untuk mengetahui kebenaran dari dunia dan tentang dirimu sendiri. 
Perkataanmu harus seperti madu; hatimu harus selembut mentega; pandanganmu harus seperti 
lampu – menyinari dan bukan membingungkan. Jadilah seperti wasit di lapangan sepak bola yang 
mengawasi pertandingan, menilai pemain sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak 
terpengaruh dengan keberhasilan atau kegagalan dari team ini atau itu!  
 
(Divine Discourse, Mar 13, 1964) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 29 Januari 2017 
	

Ada seorang laki-laki yang sedang sekarat dimana diganggu oleh sejumlah kerabatnya. Orang tua, 
istri, anak-anak, saudara dan saudari – semuanya mengelilingi tempat tidurnya saat-saat akhir 
hidupnya dan meratap. Mereka menanyakan kepadanya, "Apa yang akan terjadi dengan kami?" Laki-
laki yang sekarat itu mengangkat kepalanya sedikit dari bantal dan balik bertanya, "Apa yang akan 
terjadi padaku? Saya sangat tertarik dengan masalah itu daripada harus cemas dengan apa yang akan 
terjadi padamu." Nah, lebih baik untuk setiap orang menanyakan pertanyaan itu sekarang dan 
melengkapi diri mereka dengan jawaban daripada menunggu sampai semuanya terlambat. "Untuk 
apa aku lahir?" "Apa yang seharusnya aku lakukan?" Pertanyaan-pertanyaan ini engkau harus cari dan 
dapatkan jawabannya. Engkau semuanya adalah peziarah, sedang bergerak sepanjang ladang 
perbuatan (Karmakshetra) menuju pada tujuan – ladang kebajikan (Dharmakshetra). Para sarjana, 
pujangga, dan guru adalah penuntun yang akan membantumu sepanjang perjalanan; namun engkau 
harus menapaki jalan itu setiap bagiannya!  
  
(Divine Discourse, Mar 13, 1964) - 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)	


