
	

	
 

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 Maret 2017 
 

Tuhan tidak tertarik dengan kepintaran atau kesarjanaan, yang mana tidak menuntun kemanapun 
juga selain egoisme dan kesombongan. Tuhan ditarik hanya dengan bhakti yang murni. Bawalah 
kepada-Ku, apapun masalah yang engkau miliki, Aku akan mengambil semuanya itu dan 
memberikanmu kebahagiaan! Engkau bergegas pergi ke tempat suci atau Prasanthi Nilayam dan 
berharap mendapatkan darshan! Apa tanda yang lebih besar dari bhakti yang dibutuhkan daripada 
kerinduan ini? Namun, kasih ini tidaklah cukup! Sejatinya, hal ini tidak berarti banyak sama sekali! Apa 
yang diperlukan adalah peraturan dari kasih itu, dalam bentuk kebajikan dan pelayanan. Jika engkau 
berhasil dalam hal itu, engkau sebenarnya mencapai sesuatu. Melepaskan keterikatan pada duniawi 
dan kasih illahi harus menggetarkan atmosfer, dan keheningan sebagai disiplin harus memenuhi 
ruangan. Miliki nama Tuhan di lidahmu dan wujud Tuhan yang telah engkau pilih di matamu. Jika 
engkau membentuk dirimu seperti cara ini, tempat dimana engkau berdiri akan menjadi Kashi dan 
rumahmu akan menjadi Badri.  
 
 

(Divine Discourse, 3 Feb 1964) - BABA -  
	

	

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

Intelek gemar akan diskusi dan perdebatan. Sekali engkau menyerah pada godaan dialektika, maka ini 
akan memakan waktu yang sangat lama bagimu untuk melepaskan diri dari belenggunya dan 
menikmati kebahagiaan. Oleh karena itu engkau semua harus menyadari keterbatasan dari 
perdebatan. Logika harus memberikan jalan pada kasih dan bhakti. Intelek dapat membantumu hanya 
dalam jarak yang sangat pendek di jalan Tuhan, sisanya di-inspirasi dan diterangi oleh intuisi. Dan 
sering, egoisme cenderung mendorong dan membenarkan kebuasan, dan seseorang yang dituntun 
sepanjang jalan yang salah oleh perdebatan mereka, jika itu adalah jalan yang mereka sukai! Engkau 
sangat sering masuk pada kesimpulan yang engkau ingin raih! Perdebatan dapat dijinakkan hanya 
dengan disiplin, dengan aplikasi sistematis dari welas asih, ketenangan, kesabaran, dan daya tahan 
(Dhaya, Shantham, Kshama, Sahana). Latihlah perdebatan ini secara diam-diam untuk berjalan 
sepanjang jalan kecil dan setelah engkau percaya dengan kepatuhannya maka engkau dapat 
membawanya sepanjang jalan berliku-liku dari godaan enam kekaburan batin – nafus, amarah, 
ketamakan, khayalan, kesombongan, dan iri hati.  
 

(Divine Discourse, 12 April 1959) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 22 Maret 2017 
 
Kadang-kadang, beberapa orang berhenti dalam jalan spiritual dan menggantinya dengan kesuksesan 
duniawi dan kesenangan yang telah mereka menangkan. Mengapa hal ini salah? Jangan mengatakan 
kepada-Ku bahwa engkau sepenuhnya puas dengan khayalan dari kesenangan duniawi dan tidak 
peduli dengan kebahagiaan dan kedamaian! Percayalah pada-Ku, sifat alami dari dirimu tidak 
menyukai kebodohan ini, rutinitas yang membosankan dalam bentuk makan, minum, dan tidur dan 
sedang mencari dengan jelas yang telah hilang yaitu kedamaian (Shanthi). Dalam hati mereka, setiap 
orang mencari kebebasan dari perbudakan pada yang bersifat sementara, dan hal ini hanya tersedia di 
satu toko saja – kontemplasi pada diri yang paling tinggi, yang merupakan sumber dari semua yang 
dilihat! Betapapun tingginya burung terbang, cepat atau lambat, burung itu mencari tempat 
bertengger di puncak pohon, untuk menikmati ketenangan. Begitu juga, satu hari akan datang ketika 
bahkan yang paling sombong, yang paling keras kepala, yang paling tidak percaya, dan bahkan 
mereka yang menegaskan bahwa tidak ada suka cita dan kedamaian dalam kontemplasi pada Tuhan, 
akan melakukan doa, “Oh Tuhan, limpahkan kepadaku kedamaian, hiburan, kekuatan, dan suka cita!”  
 
(Divine Discourse, Feb 7, 1959)  - BABA - 
	
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 23 Maret 2017 
	
Jangan libatkan dirimu sendiri dalam peningkatan dari keinginan. Keinginan adalah tidak pernah ada 
akhirnya dari menabur dan memanen; engkau tidak akan pernah mencapai kedamaian dan ketika satu 
keinginan terpuaskan maka akan memunculkan kehausan akan keinginan tersebut sepuluh kali lebih 
besar. Jangan mengejar keinginan yang berliku-liku atau kepuasan yang tidak bermoral. Semua jalan 
menuntun pada ranah indera adalah berliku-liku dan membutakan, hanya jalan yang mengarah pada 
Tuhan yang lurus. Tingkatkan kebajikan dalam setiap perbuatan, itu akan mengungkapkan keillahian 
dirimu. Jalan maju yang lurus akan memungkinkanmu untuk mengatasi tiga sifat (guna). Tidak ada 
satupun sifat yang seharusnya mendominasi; semuanya harus dijinakkan untuk mengisi danau 
kebahagiaan. Ini merupakan kebahagiaan di dalam dirimu yang penting dan bukan di luar diri, bukan 
juga berkaitan dengan indera dan bukan juga dunia objektif ini. Jika ketenangan dan keseimbangan 
batin tidak terganggu oleh guncangan di luar diri, itu adalah tanda pasti dari keberhasilan spiritual.  
  
(Divine Discourse, 12 April 1959) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 24 Maret 2017 
 
Menjalankannya – itu adalah hal yang nyata terkait dalam spiritual! Kesarjanaan adalah sebuah beban, 
ini sangat sering menjadi sebuah rintangan. Selama Tuhan diyakini hanya berada di tempat suci, 
engkau akan merasakan agama akan menjadi sebuah beban dan rintangan. Namun, menempatkan 
Tuhan di dalam hatimu maka engkau akan merasa ringan, tanpa beban dan sejatinya lebih kuat! Ini 
seperti halnya keranjang makanan – ketika engkau membawanya di bahumu maka keranjang 
makanan ini akan terasa berat dan engkau merasa terlalu lemah walaupun membawanya saat 
berjalan. Namun, saat engkau duduk di tepi sungai dan menikmati makanan itu. Walaupun 
keseluruhan berat dari makanan itu tidak berkurang, namun hasil dari menikmati makanan itu akan 
membuatmu merasa lebih ringan dan lebih kuat! Sama halnya, terapkan hal ini terkait dengan Tuhan. 
Jangan membawanya di bahumu, tempatkan Tuhan di dalam dirimu! Biarkan Tuhan mekar dari dalam 
dirimu! Menyimpan kenangan dari Tuhan dan kemuliaan-Nya selalu bersamamu!  
 
(Divine Discourse, Feb 18, 1964) - BABA -  
 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 25 Maret 2017 
 
Engkau mungkin ragu apakah kata-kata yang sederhana atau kecil seperti Rama, Sai atau Krishna 
dapat membawamu menyebrangi lautan kehidupan yang tanpa tepi. Orang-orang menyebrangi 
lautan yang luas dengan sebuah rakit yang kecil; mereka mampu berjalan menembus hutan yang 
gelap dengan sebuah lampu kecil di tangan mereka. Nama, bahkan dengan Pranava (Om) yang lebih 
kecil memiliki kemampuan yang luas. Rakit tidak perlu sebesar lautan. Pengulang-ulangan nama 
Tuhan adalah seperti operasi pengeboran sumur untuk mendapatkan air bawah tanah; ini adalah 
seperti kekuatan pahatan yang akan mengeluarkan gambar Tuhan yang tersembunyi dalam batuan 
marmer. Bukalah bungkusannya dan Tuhan akan muncul; belahlah pilarnya seperti yang halnya 
Prahlada (bhakta Sri Wisnu) meminta ayahnya untuk membelah pilar itu, dan Tuhan yang selalu ada di 
sana akan mewujudkan diri-Nya. Aduk dan dapatkan mentega yang memang sudah ada di dalam 
susu.  
 
(Divine Discourse, Jan 13, 1965) - BABA -  
 
	

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

Seperti halnya anak kucing yang memanggil induknya untuk duduk di pangkuannya adalah hanya 
dengan mengeong, semua yang perlu dilakukan oleh bhakta sejati adalah hanya kerinduan pada 
Tuhan. Hanya dengan mengeong dengan rasa sedih dari keterpisahan akan dapat memenangkan hati 
Tuhan. Benih yang tumbuh di ladang haus akan air hujan. Benih tersebut melihat awan gelap yang 
membawa hujan lebat lewat di atas langit, namun benih tersebut tidak bisa menggapai pada 
ketinggian awan itu, dan juga tidak bisa membawa turun awan hitam ke bawah. Umat Manusia juga 
mengeluh kepanasan di bawah teriknya matahari, panas terik dari ego dan ketamakan yang tidak 
tertahankan. Manusia memerlukan curahan hujan karunia, baru setelah itu manusia dapat tumbuh 
dalam kedamaian dan suka cita. Seperti halnya awan yang mengambil wujud tetes-tetes air hujan 
pada ladang yang mereka pilih untuk dikembangkan, Pribadi yang bersifat mutlak yang tanpa wujud 
mengambil wujud dan turun diantara manusia untuk menyelamatkan dan menopang manusia. Itu 
adalah rahasia dari Tuhan (Madhava) yang turun sebagai manusia (manava). Ketika hujan itu sudah 
turun, matahari memiliki kegunaannya. Begitu juga, ketika karunia Tuhan didapatkan, ego dan 
ketamakan dapat menjadi keuntungan dengan mengarahkannya pada saluran yang berguna.  
  
(Divine Discourse, Jan 25, 1963) - 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)	


