
	

	
 

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, 20 Pebruari 2017 
 

Pendidikan saat sekarang menyoroti tentang pengumpulan sesuatu. Namun meninggalkannya juga 
adalah sama-sama dibutuhkan. Melepaskan bukanlah sebuah kehilangan; kualitas ini adalah sangat 
menguntungkan karena engkau akan mendapatkan suka cita. Melepaskan berarti kebebasan, 
berserah diri kepada Tuhan dan berserah diri pada cinta kasih.Tuhan adalah kasih. Kasih dapat 
diketahui hanya melalui pengembangan dari kasih. Ketika pelajar meninggalkan sekolah dan bangku 
kuliah dan melibatkan diri mereka  di dalam keluarga, lingkungan masyarakat, dan bangsa, mereka 
harus memberikan contoh tentang kesederhanaan, kerendahan hati, dan saling melayani. Mereka 
harus menambatkan hidup mereka pada kebajikan (Dharma) dan kebijaksanaan (Jnana). Jadi guru dan 
orang tua harus meresapi dalam diri mereka dan menyampaikannya kepada pelajar. Itu akan 
membantu mereka dalam menempuh hidup sebagai teladan dan menuntun yang lainnya untuk 
mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Engkau harus belajar lebih dari apapun juga, disiplin dan 
sabar. Hidup adalah sebuah latihan dalam sadhana dari ‘memberi dan mengambil.’ Jangan 
mendapatkan kesenangan dari ‘mengambil’ saja. ‘Memberi’ dan engkau mendapatkan hak untuk 
‘Mengambil.’  
 

(Divine Discourse, 8 Feb, 1987) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 21 Pebruari 2017 
	

Agar kebijaksanaan para guru suci zaman dahulu bisa mekar pada setiap individu ketika mereka 
memerlukannya, maka para orang yang lebih tua harus memberikan teladan dari kemampuan 
membedakan (Wiweka) dan tanpa keterikatan (Vairagya). Jika mereka yang lebih tua mengejar 
kesenangan sensual dengan penuh nafsu, lantas bagaimana generasi yang lebih muda disalahkan atas 
sifat mementingkan diri sendiri dan ketamakan yang mereka miliki? Mereka yang lebih tua harus 
menjalankan apa yang mereka nasihatkan, perlihatkan, bagaimana hidup spiritual dapat memberikan 
suka cita, ketenangan mental, kepuasan, dan kebahagiaan yang sejati. Mereka harus meluangkan 
beberapa waktu mereka dalam mengulang-ulang nama Tuhan dan meditasi, maka kemudian anak-
anak juga akan menyerap itu dan memperoleh sarana untuk mendapatkan kedamaian bagi diri 
mereka sendiri. Orang-orang mengatakan bahwa tidak ada yang semanis nama Tuhan, namun mereka 
sama sekali tidak mengulang-ulang nama Tuhan. Jalan dihancurkan dengan kelalaian dan 
kecerobohan, namun mereka menasihati anak-anak untuk berjalan di atasnya. Anak-anak akan 
menemukan adanya tipuan atau kebohongan terkait  ini. Sejatinya, tanggung jawab dari siapapun 
yang memegang teguh yang ideal adalah hebat, karena ia harus berusaha mencapai idel itu dan juga 
menasihati yang lainnya untuk mengikuti ideal itu.  
 

( Divine Discourse, 14 Dec 1958) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 22 Pebruari 2017 
 
Seseorang mungkin menginginkan sesuatu yang baik. Itu disebabkan oleh dorongan dari dalam diri 
(Iccha Shakti). Namun seseorang tidak akan bisa memenuhi keinginannya kecuali menjalankan 
rencana yang dapat menjamin keberhasilan. Keinginan harus dikembangkan menjadi sebuah 
tindakan. Hal ini memerlukan yang namanya Kriya shakti atau kekuatan tindakan. Diatas semuanya, 
kesadaran tergantung pada Jnana shakti, atau kekuatan dan kemurnian kebijaksanaan, kepercayaan 
diri yang mengalir dari penguasaan situasi. Ini adalah karunia dari Tuhan – Tuhan yang bersemayam di 
dalam hati. Tuhan ada dimana-mana. Bhagavad Gita menyatakan bahwa tangan dan kaki Tuhan ada 
dimana-mana; begitu juga dengan mata, kepala, dan wajah-Nya. Tidak ada seorangpun yang dapat 
menyangkal Tuhan atau mengabaikan-Nya. Ketika seseorang menyangkal Tuhan maka itu berarti ia 
menyangkal dirinya sendiri. Engkau harus mengembangkan keyakinan pada Tuhan dan mengetahui 
bahwa Tuhan ada di dalam semuanya. Keyakinan ini akan menanamkan dalam dirimu kerendahan 
hati, keberanian, dan penghormatan. Apapun yang seseorang rencanakan dan lakukan harus 
dihaluskan sebagai persembahan kepada Tuhan.  
 
(Divine Discourse, 8 Feb 1987)  - BABA - 
	
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 23 Pebruari 2017 
	
Ketika seseorang menghilangkan kebodohannya maka ia dapat mengalami cahaya yang tidak 
terbatas, cahaya spiritual yang disampaikan oleh para guru suci zaman dahulu. Dimana mereka 
mengalami keillahian ini? Bukan di dunia luar. Para guru suci menghormati tubuh manusia sebagai 
tempat suci dimana Tuhan bersemayam di dalamnya. Dengan menyelidiki lima nafas kehidupan dan 
lima lapisan dari tubuh manusia, mereka mengalami cahaya jiwa di dalam hati mereka. Mereka 
menyadari bahwa mereka yang mencintai Tuhan dapat menemukan Tuhan lebih dekat dengan diri 
mereka daripada apapun juga di dunia ini. Bagi mereka yang tidak memiliki kerinduan pada Tuhan 
maka Tuhan berada lebih jauh daripada benda yang paling jauh di planet ini! Ingatlah, setiap individu 
adalah percikan dari keillahian. engkau tidak hanya bagian dari alam atau hanya sebuah gabungan 
dari lima unsur dasar (tanah, air, api, udara dan akasa). Engkau sejatinya adalah bagian (amsa) dari 
kepribadian yang kekal.  
  
(Divine Discourse, Feb 19 1987) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 24 Pebruari 2017 
 
Pada hari Shivaratri engkau harus mencoba untuk menjalin persahabatan diantara pikiranmu dengan 
Tuhan. Shivarathri adalah juga mengingatkanmu bahwa keillahian yang sama yang meresapi 
semuanya dan ditemukan dimana saja. Orang-orang percaya bahwa Shiva tinggal di Kailasa. Dimana 
Kailasa itu? Kailasa adalah suka cita dan kebahagiaanmu sendiri. Ini menandakan bahwa Dewa Shiva 
tinggal di Kailasa penuh kegembiraan hati. Jika engkau mengembangkan suka cita dan kegembiraan 
di dalam pikiranmu maka Shiva tinggal di dalam dirimu. Bagaimana engkau bisa mendapatkan suka 
cita ini? Hal ini datang ketika engkau mengembangkan kemurnian, keteguhan hati, dan kesucian. 
Kemudian hatimu akan menjadi diliputi dengan kedamaian serta kebahagiaan dan hatimu sejatinya 
adalah Kailasa tempat Dewa Shiva! Shiva akan tinggal di dalam relung hatimu dalam tempat suci yaitu 
badanmu. Tidak ada gunanya dengan hanya memikirkan Shivaratri sekali dalam setahun. Setiap menit, 
setiap hari, setiap malam, engkau harus memikirkan Tuhan dan menyucikan waktumu karena sejatinya 
prinsip dari waktu adalah Shiva.  
 
(Divine Discourse, Feb 17, 1985) - BABA -  
 
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 25 Pebruari 2017 
 
‘Ratri’ atau Malam menandakan kegelapan. 'Shiva' berarti keberuntungan. Jadi, ‘Shivaratri’ terkait 
dengan sebuah keberuntungan yang ada dalam kegelapan. Hal ini mengacu pada kebijaksanaan yang 
ada diantara kebodohan. Kebodohan dan kebijaksanaan bukanlah berbeda; pada dasarnya keduanya 
adalah sama. Keduanya adalah dua kutub yang berlawanan dari prinsip dasar yang sama. Keadaan 
yang melampaui keduanya baik itu kebijaksanaan dan kebodohan adalah Tuhan (Paratatva). Ini adalah 
keadaan dimana tidak terkait dengan datang atau pergi, dimana kelahiran dan kematian tidak terjadi. 
Selama masih ada kelahiran untuk tubuh, maka kematian akan mengikuti. Apa yang telah lahir itu? 
Apakah Atma yang lahir? Bukan. Ini hanya tubuh yang harus lahir. Ingatlah, engkau adalah kekal, Atma 
yang tidak pernah mengalami perubahan. Cahaya hanya memiliki nilai ketika ada kegelapan. Maka 
dari itu, pada saat ada masalah dan penderitaan, kapanpun masalah muncul, ingatlah untuk 
membangkitkan prinsip keillahian yang mana akan memancarkan penerangan dan cahaya!  
 
(Divine Discourse, 17 Feb 1985) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 26 Pebruari 2017 
	

Tidak ada sadhana atau latihan spiritual yang lebih hebat daripada pengendalian indera. Semua 
latihan spiritual seperti halnya japa (melantunkan nama Tuhan) dan tapa (penebusan dosa) akan 
menjadi sia-sia jika indera tidak dikendalikan. Engkau mungkin ada dibawah pengaruh bahwa tidak 
mungkin bagi manusia untuk mengendalikan indera. Dalam hal ini pengendalian bukan berarti 
penghentian sepenuhnya, seperti menghentikan kewajibanmu sebagai ibu rumah tangga, pelajar 
atau pengusaha. Namun apapun yang engkau lakukan maka lakukanlah dengan sebuah perasaan 
bahwa semua perbuatan yang dilakukan adalah untuk menyenangkan Tuhan (Sarva Karma Bhagavad 
Preetyartham). Engkau merasa bahwa arpitam (berserah diri sepenuhnya) kepada Tuhan adalah cukup 
sulit, namun menurut-Ku, tidak ada yang lebih mudah daripada ini. Sekali engkau mengembangkan 
perasaan ini, semua inderamu secara alami akan dikendalikan. Para leluhur kita telah mengatakan 
bahwa kebahagiaan terdapat dalam membayangkan dan mengalami wujud sejatimu, dan ini adalah 
prinsip dari Atma. Penggunaan indera selayaknya akan menuntun pada pengetahuan Atma.  
  
(Divine Discourse, 15 Feb, 1999) - 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)	


