
	

	
 

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, 27 Pebruari 2017 
 

 Untuk mencapai keillahian di dalam diri, engkau harus memenuhi syarat untuk melewati empat 
gerbang dalam pengendalian diri (Shama), penyelidikan pada diri sendiri (Vicharana), kepuasan diri 
(Trupti), dan pergaulan dengan yang baik dan berbudi luhur (Satsanga). Shama membutuhkan 
keyakinan yang mantap pada Tuhan dan mengendalian indera di dalam pikiran. Ketika engkau 
berhasil dalam mengendalikan indera persepsi (Jnanendriya), maka akan menjadi lebih mudah untuk 
mengendalikan organ perbuatan (Karmendriyas). Shama membuat seseorang menjadi penguasa 
pikiran dan indriya (indera dan organ perbuatan). Orang seperti itu melampaui sifat binatang dan 
dapat melangkah maju dari manusia menuju Tuhan. Unggas, binatang liar, dan makhluk lainnya 
bersangkut paut dengan kenikmatan hal-hal di luar diri. Hanya manusia saja yang diberkati dengan 
kemampuan untuk membedakan diantara yang sementara dan kekal, dan mencari apa yang bersifat 
kekal dengan mengendalikan indera dan melepaskan keterikatan pada tubuh yang mudah rusak dan 
objek yang cepat berlalu dari dunia yang hebat ini.  
 
 

( Divine Discourse, 19 Feb, 1987) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 28 Pebruari 2017 
	

Hidup illahi didasarkan pada kualitas ketenangan (satwa guna), yang harus kita tingkatkan. Kualitas ini 
dapat dibangun hanya melalui makanan yang satwik – makanan yang meningkatkan kesehatan, 
kekuatan, penerangan dari jiwa, dan kesungguhan dalam usaha. Tidak ada gunanya membagikan jus 
spiritual kepada mereka yang kurang makan dan lemah; buatlah mereka menjadi cukup kuat untuk 
mempunyai keyakinan yang mantap dan menjaga ideal yang kuat. Rasa lapar fisik yang pertama harus 
diredakan dengan makanan yang sederhana dan murni (satwik). Kemudian, cobalah untuk 
mengulang-ulang nama Tuhan, nama Tuhan yang paling engkau senangi. Jangan memperlakukan 
nama Tuhan dengan sembarangan; hormati nama Tuhan walaupun engkau mendengarnya dari mulut 
seorang pengemis yang mereka gunakan untuk mendapatkan sedekah. Meskipun orang yang 
mengucapkan nama Tuhan tidak baik atau tidak memiliki niat yang baik, jangan perlakukan buruk 
nama Tuhan itu; karena kesucian dari nama Tuhan itu tidak dapat dirusak. Ucapkan terima kasih 
kepada mereka karena mengingatkanmu pada Tuhan dan tinggalkan mereka. Diatas semuanya, 
jangan menertawakan dan mengecilkan hati bagi mereka yang menyebut nama Tuhan.  
 

(Divine Discourse, 14 Dec 1958) - BABA -  
 
	

Edisi : 137 (27 Pebruari – 5 Maret 2017) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 1 Maret 2017 
 
Adalah kesadaran pada badan fisik yang memungkinkan manusia untuk menikmati kesenangan yang 
muncul dari objek yang dialami oleh indera. Sekali kebenaran, bahwa hanya manusia saja yang 
memiliki kemampuan untuk mencari yang kekal dengan melepaskan keterikatan pada badan disadari, 
maka kesadaran akan sifat Tuhan akan menjadi jelas. Kemudian, setiap perbuatan dapat dianggap 
sebagai persembahan kepada Tuhan. Kerja akan dirubah menjadi ibadah. Ketika identifikasi pada diri 
dengan badan telah pergi, perbuatan akan kelihatan dilakukan untuk kesenangan pribadi dapat 
dirubah menjadi perbuatan persembahan untuk Tuhan. Ketika perbuatan dilakukan dengan semangat 
tidak mementingkan diri sendiri, seseorang dapat mengalami sebuah perasaan kebebasan dan 
menikmati kebahagiaan yang melampaui pemahaman. Semuanya dimulai dengan pengendalian 
indera, yang merupakan langkah awal dalam kesadaran diri. Hal ini harus dilakukan pada awal-awal 
kehidupan seseorang. Seseorang seharusnya tidak menunggu sampai tua untuk memulai latihan yang 
sangat penting ini. Ketika kematian mengetuk pintu dan seseorang dikelilingi oleh ratapan dari sanak 
saudara maka tidak akan ada waktu untuk memikirkan tentang Tuhan. Mulai perjalanan menuju 
Tuhan dari saat sekarang juga.  
 
(Divine Discourse, 19 Feb 1987)  - BABA - 
	
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 2 Maret 2017 
	
Meskipun sumber kedamaian dan kebahagiaan ada di dalam diri, manusia mencari keduanya di luar 
diri, seperti seseorang yang mengejar khayalan belaka. Oleh karena perbuatan yang meresahkan, 
kecemasan tanpa akhir, kedamaian pikiran hilang, dan menjadi mangsa dari ketidakpuasan dan 
penderitaan. Pada permulaan, kedamaian harus ditingkatkan di dalam diri kita sendiri dan kemudian 
kedamaian itu harus diperluas ke keluarga. Dari rumah kedamaian harus disebarkan di desa kita. Jadi 
kedamaian harus mulai dengan individu dan menyebar ke seluruh masyarakat. Dalam organisasi Sai, 
usaha dilakukan untuk menyebarkan nilai dari kebenaran, kebajikan, kasih, kedamaian, dan tanpa 
kekerasan. Hal ini hanya perambatan saja dan bukan praktik. Hanya berkotbah saja tidak ada gunanya. 
Dari semua nilai kebaikan maka kasih adalah yang paling utama. Jika kasih dikembangkan maka 
semua kualitas yang lainnya mengalir dari kasih ini. Degradasi kita disebabkan karena melupakan 
Tuhan. Ketika kita ingat Tuhan, hidup kita akan diisi dengan kedamaian dan kebahagiaan.  
  
(Divine Discourse, Mar 23, 1989) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 3 Maret 2017 
 
Semua darimu memiliki lima penasihat di dalam hidupmu. Kelimanya adalah: “Siapa, Kapan, Dimana, 
Apa, dan Bagaimana”. Sebelum melakukan tindakan apapun juga, engkau harus mendapatkan 
jawaban untuk lima jenis pertanyaan ini. Ketika engkau mendapatkan jawaban yang benar untuk 
kelima pertanyaan ini, perbuatan yang berlandaskan pada kelima bagian ini secara alami akan menjadi 
kebajikan (perbuatan yang benar). Sangat disayangkan, kebanyakan orang saat sekarang melakukan 
perbuatan tanpa peduli dengan faktor-faktor ini. Semua darimu harus memeriksa penilaianmu sendiri 
dengan menggunakan kemampuan observasi dan kebijaksanaanmu, menggunakan semua sarana 
pemberian Tuhan melalui organ persepsi dan tindakan. Dalam setiap bagian darimu, ada potensi 
keillahian di dalamnya. Potensi keillahian itu disebut dengan ‘Angirasa’. Nama ini berasal dari 
kenyataan bahwa Tuhan adalah ada di dalam setiap organ (Anga) sebagai intisari (Rasa). Oleh karena 
itu, tidak ada gunanya untuk mencari Tuhan di luar dirimu sendiri. Engkau adalah keillahian itu sendiri. 
Semua kekuatanmu adalah potensi keillahianmu.  
 
(Divine Discourse, 14 Jan, 1997) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 4 Maret 2017 
 
Kembangkan kualitas ‘Kshama’ (kesabaran dan memaafkan) dan menahan diri dari kekerasan dalam 
perkataan sepanjang waktu. Sai adalah teladan terbaik dalam bagian ini. Banyak orang menurutkan 
kesenangannya dalam fitnah dan kritik, namun Aku sepenuhnya tetap tidak terpengaruh dan tetap 
mantap dengan apa yang Aku anggap sebagai baik. Engkau juga harus menyadari bahwa jika engkau 
melepaskan kesabaran dan memaafkan, engkau akan tidak memiliki kedamaian. Aku selalu dalam 
kedamaian, karena Aku selalu sabar. Engkau juga harus tetap demikian juga. Apapun yang seseorang 
mungkin lakukan kepadamu, jangan terganggu dengan hal itu. Apa yang menjadi kehilanganmu 
dengan tingkah laku dari seseorang itu? Engkau tidak mengetahui kekuatan dan kelemahanmu 
sendiri. Jika engkau mengambil jalan membalas dendam, engkau hanya akan memperburuk 
keadaamu sendiri. Jadi beranilah untuk menghadapi serangan seperti itu dan jangan izinkan dirimu 
sendiri untuk menjadi gusar terhadap mereka. Engkau harus menang terhadap yang lainnya dengan 
kesabaranmu. Jadikan kesabaran sebagai nafas hidup dan idealmu. 
 
(Divine Discourse, Jan 14, 199785) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 5 Maret 2017 
	

Dalam setiap bentuk latihan spiritual (Sadhana) kasih menduduki tempat yang pertama. Kasih adalah 
tanda yang tertinggi dari kemanusiaan. Kasih adalah Tuhan. Hiduplah dalam kasih. Mulailah harimu 
dengan kasih, isilah harimu dengan kasih dan akhiri harimu dengan kasih; inilah jalan menuju Tuhan. 
Engkau juga harus melibatkan dirimu dalam pelayanan (Seva), jauhkan diri dari setiap jejak dari 
kesombongan (Ahamkara). Dalam menjalankan pelayanan, seharusnya menyadari kehadiran Tuhan 
dalam semua manusia. Banyak orang tidak mengembangkan semangat pengorbanan (Tyaga) atau 
keengganan pada kesenangan sensual (Bhoga). Pelayanan yang sejati memerlukan semangat 
pengorbanan. Pengorbanan adalah satu-satunya sarana untuk mencapai keabadian. Apapun 
pekerjaan yang mungkin engkau lakukan, apakah engkau menyapu lantai atau memasak makanan, 
ubahlah semua bentuk kegiatan itu sebagai latihan spiritual. Tanamkan dalam setiap perbuatanmu 
dengan kasih untuk Tuhan dan dedikasikan hal ini kepada Tuhan.  
  
(Divine Discourse, Mar 23, 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)	


