
	

	
 

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, 6 Pebruari 2017 
 
Hanya ketika kesucian dari tubuh dan kesucian dari pikiran datang secara bersamaan maka kekuatan 
Tuhan dapat dibangkitkan. Dengan bantuan tubuh kita bisa menjalankan tugas yang suci. Dengan 
bantuan pikiran, kita seharusnya mengembangkan pemikiran illahi. Tubuh ini diberikan kepada kita 
dan ditujukan untuk membantu yang lainnya. Dengan bantuan tubuh, kita seharusnya mampu 
melakukan pelayanan yang baik dan membantu masyarakat. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, 
maka pekerjaan ini harus dilakukan dengan perasaan bahwa hal ini dilakukan untuk menyenangkan 
Tuhan. Hanuman adalah seseorang yang memiliki gagasan yang suci, dan ia selalu 
mempersembahkan pekerjaannya kepada Tuhan. Tubuh kita adalah seperti plastik yang menutupi 
kabel. Pikiran kita adalah seperti tembaga dari kabel yang ada di dalamnya. Bersamaan dengan tubuh, 
ketika pikiran kita juga bergabung maka kekuatan Tuhan akan mengalir dalam diri kita.  
 
(Summer Showers in Brindavan, 1977, Ch 10) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 7 Pebruari 2017 
	
Hari ini, orang-orang membimbing diri mereka sendiri seperti itu yang mana kelihatan mereka tidak 
memiliki pemahaman sama sekali yang diperlukan untuk kepercayaan diri. Tanpa adanya kepercayaan 
diri, seseorang tidak akan mampu untuk mencapai banyak, bahkan jika seseorang memiliki keyakinan 
dan bhakti. Sama halnya, seseorang mungkin memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, namun jika 
tidak adanya keyakinan dan bhakti maka hal itu juga tidak akan membantu. Bhakti dan kepercayaan 
diri adalah seperti negatif dan positif. Adalah kombinasi dari keduanya ini yang akan memungkinkan 
bagi kita untuk memenuhi ide-ide yang suci. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah 
meningkatkan dan menguatkan kepercayaan diri kita. Kepercayaan pada diri sendiri adalah seperti 
dasar di bagian paling bawah. Di dasar kepercayaan diri, kita harus membangun tembok kepuasan diri 
dan kemudian menambahkan atap pengorbanan diri. Dalam rumah yang kita bangun kita seharusnya 
mencapai yang namanya kesadaran diri.  
 
(Summer Showers in Brindavan, 1977, Ch 10) - BABA -  
 
	

 

Edisi : 134 (6 - 12 Pebruari 2017) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 8 Pebruari 2017 
 
Bersihkan hatimu dengan air kasih, sabun detergen dari doa, dan kesedihan dari dosa sehingga noda 
dari keinginan dapat dihilangkan sepenuhnya. Kemudian Tuhan akan mencurahkan rahmat-Nya 
secara berlimpah ke dalamnya. Jika engkau rindu akan Tuhan, engkau seharusnya melepaskan 
Lokabhranti dan dehabhranti (keterikatan pada dunia luar dan jasmani). Adalah tidak ada gunanya 
dengan mencoba dengan menaruh satu kaki di atas perahu dan satu kaki di tempat yang lain. Engkau 
mungkin tinggal di Prashanti Nilayam selama lebih dari 20 tahun, namun jika engkau lebih cemas 
dengan kebutuhan fisikmu, maka semua usaha spiritualmu adalah sia-sia; engkau tidak mendapatkan 
kemajuan sama sekali. Menyalakan kamper pada saat selesai bhajan adalah hanya untuk 
mengingatkanmu bahwa hasrat sensualmu harus sepenuhnya dibakar habis dan tidak meninggalkan 
jejak lagi, dan engkau harus mempersembahkan dirimu sendiri kepada Tuhan untuk menyatu dengan-
Nya dan kemuliaan-Nya.  
 
(Divine Discourse 8-Sep-1966)  - BABA - 
	
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 9 Pebruari 2017 
	
Dalam berbagai bidang apapun, kapanpun juga, dimanapun juga, bagi seseorang yang diberkati 
dengan enam kualitas yang berharga seperti semangat, keteguhan hati, ketabahan, kecerdasan, 
kemampuan, dan keberanian (Utsaham, Sahasam, Dhairyam, Buddhi, Shakti, Parakramam), maka 
keberhasilan akan dapat dipastikan. Kualitas-kualitas ini akan memberikan kontribusi pada 
kesejahteraan semuanya. Bagaimanapun juga kualitas-kualitas ini akan menantangmu dengan 
berbagai jenis kesulitan yang engkau harus hadapi dari waktu ke waktu. Sama halnya dengan pelajar 
harus bebas dari segala ujian untuk bisa menerima gelar sarjana, kualitas-kualitas ini juga menjadi 
tunduk pada cobaan dalam bentuk kehilangan, masalah, rasa sakit, penderitaan dan bahkan fitnah. 
Cobaan seperti itu harus diperhatikan sebagai batu loncatan untuk pencapaian yang lebih tinggi. 
Seseorang harus mengatasi masalah-masalah ini dengan keberanian dan percaya diri dan selanjutnya 
melangkah ke depan. Ketika engkau menghadapi kesulitan dengan keberanian, engkau dipastikan 
mendapatkan keberhasilan.  
  
(Divine Discourse, Jan 14, 1997) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 10 Pebruari 2017 
 
Kualitas pertama yang harus engkau tingkatkan adalah rasa terima kasih kepada Tuhan. Manusia 
mengucapkan terima kasih bahkan pada tindakan kecil dari pelayanan yang diberikan kepadanya. 
Apakah tidak perlu untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Tuhan yang telah menyediakan 
kita begitu banyak manfaat penting melalui alam dan juga kelima unsur yang ada? Udara yang engkau 
hirup, air yang engkau minum, dan bumi tempat engkau jalan, semuanya itu adalah karunia dari 
Tuhan. Bagaimana engkau bersyukur kepada matahari yang memberikan cahaya yang mana tidak bisa 
disamakan dengan seluruh bola lampu di dunia ini? Dapatkah semua jaringan pipa di seluruh dunia 
menyediakan sebanyak air yang ditumpahkan oleh hujan yang lebat? Dapatkan semua kipas di dunia 
menyediakan sebanyak angin saat engkau mendapatkannya ketika angin berhembus? Tanpa adanya 
rasa beryukur dengan karunia Tuhan ini, manusia mengejar yang sepele dan menyia-nyiakan 
hidupnya. Guru suci yang agung zaman dahulu memuja Tuhan dengan berbagai cara dianggap 
sebagai bhakti untuk cara mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan.  
 
(Divine Discourse, 14 Jan, 1989) - BABA -  
 
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 11 Pebruari 2017 
 
Apa akar penyebab dari ketidakpuasan? Ini adalah iri hati. Hal ini telah menimpa manusia dari 
permulaan zaman. Hanya ketika iri hati diberantas dari dalam hati maka seseorang akan memiliki 
kepuasan diri. Seseorang yang puas menikmati kedamaian. Bagaimana sifat iri hati itu muncul? Ketika 
seseorang membandingkan dirinya sendiri dengan mereka yang lebih baik darinya, yang menduduki 
jabatan yang lebih tinggi, mendapatkan nilai yang lebih tinggi atau yang lebih tampan. Jadi, iri hati 
muncul ketika seseorang menderita dari sebuah kesadaran bahwa ia adalah lebih rendah; ini pada 
dasarnya adalah ketidakpuasan pada apa yang kurang. Untuk menghilangkan sifat jahat ini maka 
seseorang harus melihat pada mereka yang lebih buruk dari diri mereka sendiri. Secepatnya seseorang 
mengembangkan perasaan pikiran yang sama pada keduanya pada mereka yang lebih baik dan 
mereka yang lebih buruk. Sifat pikiran yang sama adalah kualitas illahi. Tidak ada yang salah dalam 
mengharapkan posisi yang lebih tinggi. Namun seseorang harus tidak merasa iri hati pada mereka 
yang ada di posisi tersebut. Ini adalah kejahatan dengan memiliki perasaan seperti itu.  
 
(Divine Discourse, 19 Jan, 1989) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 12 Pebruari 2017 
	

Naskah suci telah menjelaskan bahwa adalah sulit untuk mendapatkan tubuh sebagai manusia. Hidup 
sebagai manusia adalah yang tertinggi diantara semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Dengan semua 
anugrah ini jika manusia kurang jnana (kebijaksanaan), mereka tidak lebih baik daripada dengan 
seekor binatang. Adalah kebijaksanaan yang membedakan manusia dengan binatang. Sekalipun 
memiliki tubuh manusia dengan kemampuan sucinya, manusia masih mengejar jalan yang salah dan 
terlibat dalam perbuatan yang salah, sehingga merendahkan warisannya yang sangat berharga. 
Seseorang yang mendedikasikan dirinya sendiri dalam pengejaran Tuhan - Nivritti marga (jalan ke 
dalam diri) dan mengalami kebahagiaan, namun dengan membuat dirinya sendiri menjadi budak dari 
indera dan menyia-nyiakan hidupnya dalam pengejaran ke luar diri - Pravritti marga (jalan ke luar diri). 
Semua usaha yang diarahkan pada peningkatan kesenangan sensual dan bukannya untuk 
mendapatkan kesadaran akan kekuatan dari jiwa yang ada di dalam diri. Adalah keasyikan dengan 
keduniawian yang menjadi akar dari semua perasaan gelisah dan tidak bahagia yang dialami oleh 
manusia.  
  
(Divine Discourse, 19 Jan, 1989) - 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)	


