
	

	
 

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, 13 Pebruari 2017 
 
Pada zaman dahulu, para guru suci dan orang suci menyucikan semuanya untuk kepentingan 
kesejahteraan umat manusia. Bahkan para pemuda pada masa itu mengikuti hal ini. Mereka diingat 
bahkan sampai hari ini karena semangat mereka tentang pengorbanan tanpa mementingkan diri 
sendiri. Sebaliknya, para pemuda saat sekarang menjadi sangat serakah dan sepenuhnya 
mementingkan diri sendiri dan menyimpan perasaan benci dan cemburu. Sedangkan para pemuda di 
zaman dulu menjalani hidupnya dalam Thyaga dan Yoga (berkorban dan pengendalian indera) 
namun para pemuda saat sekarang menginginkan menjalani hidup dalam bhoga (kenikmatan 
duniawi dan kesenangan), yang mana hanya menghasilkan roga (penyakit). Selama seseorang 
berjalan dengan keinginan yang terus bertambah, maka ia akan terus menginginkannya. Ketika 
keinginan dikendalikan maka kesejahteraan akan didapat. Keserakahan membuat seseorang tidak 
bahagia dan menderita. Hanya ketika keserakahan dan kekikiran dilepaskan maka seseorang dapat 
memiliki hidup yang menyenangkan dan penuh kedamaian. 
 
( Divine Discourse, 17 July 1997) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 14 Pebruari 2017 
	
Seluruh dunia dan objek yang ada di dalamnya saling terkait satu dengan yang lainnya dalam ikatan 
kasih. Adalah kasih yang mengikat manusia bersama-sama. Dunia tidak akan bisa ada tanpa kasih. 
Tuhan adalah kasih dan bersemayam di dalam hati setiap orang. Kasih adalah kepemilikan alami dari 
setiap manusia. Kasih adalah buah dari pohon kehidupan. Ada beberapa rintangan yang  harus 
engkau atasi sebelum engkau menikmati buah yang lezat itu. Pertama engkau harus menghilangkan 
kulit buah yang menutupi isi yang ada di dalamnya dan juga membuang bijinya. Sama halnya buah 
kasih itu juga ditutupi dengan kulit yang tebal dari ego. Engkau harus mengupas kulit dari ‘milikku dan 
milikmu’. Engkau dapat merasakan rasa manis dari buah itu dan juga gizinya. Dengan kasih yang 
murni, engkau harus membangun kesatuan dengan Tuhan. Jalan kasih adalah jalan yang langsung 
menuju pada kesadaran pada Tuhan. Weda menjabarkan Tuhan sebagai, “Raso Vai Saha” – intisari 
yang paling manis. Mencoba untuk melangkah maju dalam perjalanan hidup ini dari ‘aku’ menuju 
‘kami’ menuju ‘Beliau’.  
 
(Divine Discourse, 17 July 1997) - BABA -  
 
	

Edisi : 135 (13 - 19 Pebruari 2017) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 15 Pebruari 2017 
 
Dalam perjalanan hidup di dunia, manusia mengambil beberapa kekayaan untuk biaya pengeluaran 
dan ketika mereka mencapai tujuan, mereka menyerahkan saldo kepada teman yang dipercaya dan 
tidur dengan nyenyak. Setiap orang membawa kekayaan kasih dari saat kelahirannya. Dalam medan 
perbuatan (karmakshetra) yaitu dunia ini adalah sulit untuk menjaga harta kasih (prema). Maka dari itu 
setiap orang seharusnya mencari teman yang dapat dipercaya dan setia. Saat sekarang satu-satunya 
teman adalah Tuhan. Ketika tanganmu menyerahkan kekayaan kasih kepada Tuhan maka akan mudah 
bagimu untuk menjalani hidup dengan aman dan damai. Tidak ada guru yang lebih hebat daripada 
hatimu.Waktu adalah penceramah yang terhebat. Seluruh dunia adalah teks dari naskah suci. Tuhan 
adalah teman terbaik. Dengan penuh keyakinan pada keempat ini, jalani hidup dengan bahagia.  
 
(Divine Discourse, 17 July 1997)  - BABA - 
	
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 16 Pebruari 2017 
	
Kegiatan menemukan pemenuhan ketika kebijaksanaan muncul. Perbuatan suci (karma) adalah jalan 
untuk mencapai kebijaksanaan spiritual (Jnana). Setiap perbuatan yang bermanfaat harus 
menghasilkan dalam menyucikan pikiran. Maka dari itu, tidak ada seorangpun, bahkan seorang 
pertapa atau pendeta yang dapat berhenti dalam melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan-
perbuatan ini harus muncul secara spontan dan seharusnya tidak meninggalkan jejak kesombongan 
di dalam pikiran. Dan juga tidak terikat dengan hasil dari perbuatan yang mengarahkan pada hasrat 
untuk diri sendiri. Berkorban harus menjadi satu-satunya sumber suka cita. Gita menyarankan untuk 
'tidak terikat dalam perbuatan' dan menyatakan bahwa 'tidak terikat’ adalah ‘perbuatan’ yang paling 
berharga bagi mereka yang berusaha untuk kedamaian yang tertinggi. Sikap ini disebut dengan 
Karma Sanyasa (perbuatan yang tanpa keterikatan). Perbuatan atau kegiatan umumnya hanya 
berhubungan dengan badan, namun pikiran adalah juga sibuk dengan dunia. Hanya Atma merupakan 
saksi yang tidak terpengaruh. Jadi, rahasia dari 'tidak terikat dalam perbuatan' terdapat pada 
berlindung pada Atma dan mengenali bahwa semua makhluk hidup pada dasarnya adalah Atma.  
  
(Divine Discourse, Jan 2, 1987) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 17 Pebruari 2017 
 
Keillahian adalah bersifat melekat dan tetap ada di dalam setiap makhluk hidup dan proses dalam 
mengingatkan manusia akan kenyataan itu telah dimulai dari sejarah awal kehidupan manusia. Apa 
yang harus dilakukan untuk menempuh hidup illahi adalah hanya dengan melenyapkan kabut yang 
menyembunyikan kebenaran dan membuat seseorang membayangkan bahwa dirinya adalah sesuatu 
yang lain — sesuatu yang rendah, yang cepat berlalu, material, dan sementara. Semuanya adalah 
murni, suci, dan bagian dari keabadian. Namun semuanya hal ini akan bersinar dalam proporsinya 
masing-masing sesuai dengan latihan spiritualnya, seperti halnya bola lampu yang menyebarkan 
cahaya sesuai dengan tegangannya. Tidak ada seorangpun yang tidak ditopang oleh yang bersifat 
Absolut; tidak ada nama yang tidak menunjukkan Universal. Semua objek diliputi dengan prinsip itu; 
semua nama adalah menetapkan kemuliaannya. Hidup illahi didasarkan pada kualitas dari ketenangan 
(satwa guna), yang mana harus ditingkatkan.  
 
(Divine Discourse, 14 Dec, 1958) - BABA -  
 
 
 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 18 Pebruari 2017 
 
Ego berakar mendalam dalam diri setiap orang sejak dari kehidupan masa lalu mereka yang tidak 
terhitung. Ego ini tumbuh sangat cepat dalam hidup ini juga, mencari kesenangan sensual, lebih 
banyak harta, tepuk tangan dan penghargaan, kekuasaan pada yang lainnya, kemashyuran dan 
keberuntungan. Ini hanya dapat dilepaskan dengan penyelidikan tanpa henti pada kenyataanmu yang 
sejati. Ketika engkau sadar, engkau mengalami berbagai jenis hubungan. Engkau tertarik dengan 
banyaknya orang, kepemilikan dan masalah. Engkau melewati suka dan duka cita, pujian dan ejekan, 
hinaan dan penderitaan. Ketika engkau sedang bermimpi, seluruh dunia luar menjadi memudar. 
Ketika engkau terbangun, engkau mengalami kesenangan dan rasa sakit; engkau tenggelam dalam 
ketakutan dan melemparkan diri sendiri dalam keputusasaan. Ketika tertidur, engkau tidak lagi terjaga 
atau aktif. Engkau sendiri dengan jiwa illahi (Atma), yang merupakan jati dirimu yang sejati. Atma itu 
adalah dirimu melalui tiga tahapan, walaupun engkau mengabaikannya dan mungkin 
menyangkalnya! Atma ini adalah kebenaran, “engkau adalah Itu”! (Tat-Twam-Asi).  
 
(Divine Discourse, Jan 2, 1987) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 19 Pebruari 2017 
	

Seseorang selalu mencari kebahagiaan dengan mencoba memuaskan keinginan. Jika sebuah 
keinginan dipenuhi maka seseorang merasakan suka cita dan ketika keinginan tidak dipuaskan maka 
seseorang merasa kesedihan. Namun masalahnya adalah, keinginan itu adalah api unggun yang 
terbakar dengan amukan yang sangat besar dan sedang meminta lebih banyak bahan bakar. Satu 
keinginan akan menuntun pada sepuluh keinginan, dan manusia menghabiskan tenaganya dalam 
mencoba untuk melemahkan tuntutan dari keinginan. Seseorang harus berpaling dari jalan keinginan 
yang tidak pernah berakhir menuju pada jalan kepuasan dan suka cita di dalam diri. Seseorang 
merasakan kesedihan karena telah mengembangkan keterikatan pada sesuatu yang tidak nyata. 
Manusia meningkatkan rasa sayang yang tidak masuk akal pada kekayaan, namun siap untuk 
mengorbankan kekayaannya untuk menyelamatkan kehidupan anaknya, karena keterikatan pada 
anak itu lebih kuat daripada kekayaan yang telah dihasilkannya! Ia membungkuk begitu rendah 
seperti hendak mengabaikan anaknya ketika pilihan yang ada diantara kelangsungan hidupnya dan 
kesejahteraan anaknya! Namun kebahagiaan yang seseorang dapatkan ketika berdiam dalam Atma 
adalah tidak terbatas dan kekal. Itulah suka cita yang sejati.  
  
(Divine Discourse, 14 Dec 1958) - 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)	


