
	

	
 

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 Maret 2017 
 

Ingatlah, seperti halnya air di bawah tanah, keillahian juga ada dalam diri setiap orang. Tuhan adalah 
yang bersemayam di dalam semua makhluk hidup; Tuhan adalah meresapi semuanya. Tuhan adalah 
jiwa (Atma) dari setiap makhluk hidup. Tuhan ada di dalam dirimu sebanyak dalam diri setiap orang. 
Tuhan tidak banyak ada pada orang kaya atau lebih besar pada orang yang gemuk; pancaran-Nya 
menerangi gua hati setiap orang. Matahari bersinar secara sama pada semuanya; Karunia-Nya jatuh 
sama rata pada semuanya. Ini hanya karena engkau memasang halangan yang mencegah pancaran 
karunia-Nya untuk menghangatkan dirimu. Jangan menyalahkan Tuhan atas kebodohan atau 
kedunguan atau sikap suka menantang. Seperti halnya air bawah tanah akan muncul dengan segera 
ketika membor tanah pada kedalaman tertentu, dengan secara terus-menerus melantunkan nama 
Tuhan, menyentuh sumber keillahian, sehingga pada suatu hari keillahian akan muncul secara 
melimpah dan memberkatimu dengan suka cita yang menyejukkan dan tanpa akhir.  
 
 

(Divine Discourse, 20 Dec 1958) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 14 Maret 2017 
	

Engkau hanya tahu saat sekarang, apa yang sedang terjadi di depan matamu; engkau tidak tahu 
bahwa saat sekarang adalah terkait dengan masa lalu dan adalah persiapan jalannya bagi masa depan. 
Setiap kelahiran menghapuskan ingatan yang sudah seseorang alami. Orang-orang tidak menyadari 
bahwa akhir dari siklus kelahiran dan kematian adalah ada di tangan mereka sendiri. Pohon muncul 
dari sebuah benih dan benih muncul dari pohon dan seterusnya sejak dari permulaan waktu. Engkau 
mungkin tidak tahu yang mana muncul terlebih dahulu – apakah pohon atau benih, namun engkau 
seharusnya mengetahui bahwa engkau dapat dengan mudah mengakhiri siklus itu dengan 
menggoreng benih itu. Sebuah benih yang telah digoreng tidak akan bisa berkecambah lagi! Engkau 
menyatakan telah menguasai inderamu dan semua keinginan rendahan, namun semuanya itu 
berkembang pada kesempatan pertama seperti halnya rumput yang tumbuh setelah hujan musim 
panas pertama. Sama seperti engkau mencari ambing sapi yang memberikan susu maka hanya carilah 
Tuhan dan kemuliaan-Nya di alam. Sebagai sebuah fakta, alam berguna hanya ketika ditambahkan 
dengan rasa heran dan kagum bahwa alam mampu untuk mendukung dan menopang.  
 

(Divine Discourse, Feb 12, 1964) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 15 Maret 2017 
 
Hidup adalah sebuah perziarahan kepada Tuhan; tempat suci itu ada di kejauhan. Jalan menuju ke 
sana tepat ada di depanmu; namun jika engkau tidak mengambil langkah awal dan mengikuti langkah 
itu dengan yang lainnya, bagaimana engkau dapat mencapainya? Mulailah dengan keberanian, 
keyakinan, suka cita dan keteguhan hati. Engkau dipastikan untuk berhasil. Pikiran dan kecerdasanmu 
adalah dua sapi jantan yang diikat pada ‘jati dalam diri’. Sapi jantan itu tidak biasa berjalan di jalan 
kebenaran, kebajikan, tanpa kekerasan, kedamaian, kedamaian dan cinta kasih, sehingga kedua sapi 
jantan itu menarik pedati pada jalan yang sudah biasa bagi mereka yaitu kebohongan, ketidakadilan, 
kecemasan, dan kebencian. Karena engkau sebagai majikan dari kedua sapi jantan itu maka engkau 
harus melatihnya untuk mengambil jalan yang lebih baik, sehingga mereka tidak menyebabkan 
bencana bagi diri mereka sendiri dan juga pedati yang mereka tarik serta penumpang yang ada di 
dalam pedati tersebut.  
 
(Divine Discourse, Dec 12, 1958)  - BABA - 
	
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 16 Maret 2017 
	
Anak-anakmu akan memberikanmu suka cita yang besar melalui permainan dan ocehannya, namun 
ketika hal ini mengganggu pekerjaanmu atau menuntut perhatianmu ketika engkau sedang 
mengerjakan sesuatu yang penting maka engkau akan menjadi marah padanya. Anakmu sekarang 
menjadi sumber suka cita dan juga kesulitan! Ingatlah, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat 
memberikanmu suka cita yang tidak tercampur. Bahkan jika ada hal seperti itu, ketika hal itu hilang 
maka engkau akan menjadi sangat sedih! Hal ini adalah sangat alami di dunia ini. Jadi cobalah untuk 
memperbaiki sumber dari suka cita dan penderitaan itu yaitu pikiran. Kendalikan pikiranmu dan 
latihlah untuk menerima dan melihat sifat alami dari dunia objektif ini, yang mana menarik dan 
menghempaskanmu kemudian. Inilah hasil yang sebenarnya dari pendidikan!  
  
(Divine Discourse, Dec 20, 1958) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 17 Maret 2017 
 
Banyak yang mematahkan semangatmu dalam menjalani latihan spiritual dengan berkata bahwa hal 
ini dapat dilakukan pada saat tua nanti, seolah-olah mereka memiliki hak istimewa atau hukuman 
khusus bagi usia lanjut! Nikmati dunia saat engkau bisa dan selanjutnya kemudian menentukan untuk 
saat yang akan datang –itulah yang menjadi sikap dari banyak orang! Seorang anak melakukan 
beberapa langkah awal dengan aman di dalam rumahnya; anak itu berlatih di dalam rumah, sampai 
langkahnya mulai kuat, sampai keseimbangannya bagus, dan ketika anak ini berkembang dengan 
baik, maka anak ini secara perlahan pergi ke jalan dan dunia yang luas. Begitu juga, setiap manusia 
pertama harus menguasai batin di dalam diri dan menjadi tahan oleh godaan. Engkau seharusnya 
belajar untuk tidak terjatuh ketika indera menjegal langkahmu; engkau seharusnya belajar 
keseimbangan pikiran yang tidak akan membuatmu bersandar lebih ke satu sisi daripada pada yang 
lainnya. Setelah menguasai kebijaksanaan diskriminatif ini maka engkau dengan percaya diri dapat 
bergerak ke dunia luar tanpa adanya rasa takut akan kecelakaan pada kepribadianmu.  
 
(Divine Discourse, Feb 7, 1959) - BABA -  
 
 
	

	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 18 Maret 2017 
 
Manusia diselamatkan oleh Wedanta, yang mana adalah seperti suara raungan singa; hal ini 
memberikan keberanian; dan membuat seseorang menjadi pahlawan. Ini bukanlah merengek atau 
melolong atau menangis. Namun menanamkan jenis kepercayaan diri yang paling tinggi. Ini adalah 
baju besi yang paling kuat terhadap panah nasib, tahan air terhadap hujan deras dari kesenangan 
sensual. Ini adalah tirai yang mencegah nyamuk kecemasan masuk, yang mana dapat mengganggu 
tidurmu. Dengan hati diliputi dengan Wedanta, engkau adalah batu karang di pantai, tidak 
terpengaruh dengan gelombang godaan. Wedanta menantang semangat petualanganmu yaitu 
kenyataanmu yang sejati. Naiklah ke dalam kereta api dari disiplin spiritual sekarang dan engkau akan 
mencapai terminal terakhir yaitu jnana (pengetahuan mutlak tentang dirimu dan semuanya ini). 
Dalam perjalanan kereta api, engkau tidak perlu turun di tengah perjalanan ketika beberapa terminal 
menarik dirimu. Begitu juga, dalam perjalanan spiritual maka stasiun karma (perbuatan), upasana 
(kontemplasi), dan sebagainya. Engkau harus melewati semuanya, namun ingatlah bahwa semuanya 
itu bukanlah terminal terakhir. Terminal terakhirnya adalah realisasi.  
 
(Divine Discourse, Feb 3 1964) - BABA -  
 
	

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

Seperti halnya wajan dari kuningan harus digosok dengan asam jawa, dicuci, dan dikeringkan 
sehingga bersinar seperti baru, pikiranmu juga harus diperlakukan dengan kebaikan dan pelayanan, 
pengulangan nama Tuhan, melaksanakan perbuatan yang bermanfaat, dan kontemplasi pada 
kebaikan semua makhluk. Matahari ada diatas langit setiap hari. Hanya awan yang lewat yang kadang-
kadang menyembunyikan matahari dari pandanganmu. Sama halnya, dunia yang berhubungan 
dengan indera adalah awan yang menyembunyikan keillahian jiwa (Atma) yang selamanya bersinar 
dalam cakrawala hatimu. Pikiran yang sama yang mengumpulkan awan-awan itu juga dapat 
menghilangkannya dalam sekejap! Karena, angin yang mengumpulkan awan-awan itu dari semua 
penjuru dan membuat langit menjadi gelap. Pada saat berikutnya, angin-angin itu mengubah arahnya 
dan mengirimkan awan-awan itu dengan cepat kemana saja tempat awan-awan itu berasal! Begitu 
juga, pikiranmu adalah sangat kuat sekali. Latihlah pikiran untuk menghilangkan awan-awan khayalan 
dan bukan mengumpulkannya.  
  
(Divine Discourse, 12 April 1959) - 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)	


