
	

	
 

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, 17 April 2017 
 
Dedikasi berarti persembahan. Engkau semua mempersembahkan bunga kepada Tuhan. Bunga 
adalah simbol dari hatimu. Ketika engkau mempersembahkan bunga hatimu kepada Tuhan, maka 
hatimu harus bebas dari hama dalam bentuk keinginan, kebencian, iri hati, ketamakan, dsb. Jadi, 
tanyakan dirimu sendiri, apakah bunga dari hatimu suci atau penuh parasit? Apakah hatimu bebas dari 
kesombongan diri (Ahamkara) dan iri hati (Asuya)? Kesombongan diri adalah halangan yang paling 
besar diantara engkau dan Tuhan, dan didasarkan pada delapan faktor yang berbeda: kecakapan fisik, 
kelahiran, kesarjanaan, kecantikan, kekuatan, dan penebusan dosa. Selama jejak dari kesombongan 
diri ini masih dominan maka adalah tidak mungkin untuk menyadari keillahian atau menyadari 
kenyataan sejatimu. Kesombongan akan kekayaan akan sangat cepat membawamu pada kejatuhan. 
Jadi berhati-hatilah dalam menghancurkan semua ini sepenuhnya. Hanya ketika engkau 
mengorbankan kesombongan ego di altar Tuhan maka engkau dapat menemukan sifat sejatimu. 
Dedikasi ini dari hatimu yang suci dan penuh kasih kepada Tuhan adalah langkah pertama dalam 
perjalanan spiritual.  
 

(Divine Discourse, Jan 16, 1988) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 18 April 2017 
	
Engkau adalah yang tanpa wujud (Nirakara) serta tidak terbatas, mengambil wujud terbatas sebagai 
manusia (Naraakara). Engkau adalah yang bersifat absolut, berpura-pura menjadi bersifat relatif; 
engkau adalah diri yang sejati, berpura-pura sebagai badan jasmani! Diri sejati yang bersifat universal 
(Atma) adalah dasar dari semua makhluk. Langit sudah ada disana sebelum rumah dibangun 
dibawahnya; langit menembus dan meliputi rumah-rumah itu! Rumah-rumah itu hancur dan menjadi 
tumpukan serta gundukan dari waktu ke waktu, namun langit tidak terpengaruh sama sekali! Begitu 
juga, Atma meresapi badan dan hidup walaupun ketika badan jasmani hancur menjadi debu. Sama 
halnya dengan arus listrik yang tidak bisa dijelaskan dan tidak terlihat ketika memasuki bola lampu, 
kipas angin, kompor, penyejuk ruangan, atau alat semprot, menghidupkan semuanya itu atau bahkan 
semuanya secara bersamaan! Begitu juga, prinsip keillahian menghidupkan semua makhluk (Ishwara 
Sarva Bhutanam). Itu adalah inti yang ada di dalam, pancaran illahi, lebih kecil dari yang terkecil dan 
lebih besar dari yang terbesar!  
 

(Divine Discourse, Feb 19, 1964) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 19 April 2017 
 
Bhakti adalah bentuk yang tertinggi dari cinta kasih. “Pelayanan kepada Tuhan adalah bhakti” 
dijelaskan dalam naskah suci. Bhakti berarti mengingat atau memikirkan Tuhan secara terus menerus. 
Kata Bhakti berasal dari akar kata Bhaj yang berarti memuja. Bhakti berarti memikirkan Tuhan dengan 
kasih, mengulang-ulang nama-Nya, memuja-Nya dan melakukan tapabrata untuk-Nya. Pelayanan 
kepada Tuhan adalah bentuk ungkapan yang tertinggi dari bhakti. Tidak ada yang tidak bisa dicapai 
melalui pelayanan dengan kasih kepada Tuhan. Bhakti tidak hanya berarti melakukan bhajan atau 
melaksanakan puja. Bentuk bhakti seperti ini pada saat sekarang adalah berdasarkan pada berbagai 
bentuk kepentingan diri. Bhakti yang sejati seharusnya menjadi ungkapan kasih dari dalam diri. Bhakti 
bukanlah sesuatu yang harus disampaikan atau ditunjukkan. Bhakti yang sejati harus bebas dari 
berbagai bentuk sifat mementingkan diri sendiri. Bhakti yang bersifat pamer pastinya akan berakhir 
pada bencana.  
 
(Divine Discourse, Jan 16, 1988)  - BABA - 
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 20 April 2017 
	
Kebodohan hanya dapat dihilangkan dengan pengetahuan; kegelapan dapat dihancurkan hanya 
dengan cahaya. Tidak ada banyak argumen, ancaman atau bujukan yang dapat memaksa kegelapan 
untuk pergi. Kilasan cahaya adalah cukup untuk menghancurkan bertahun-tahun kegelapan! Cahaya 
sudah ada di dalam dirimu. Namun karena penuh dibebani dengan ketebalan faktor-faktor yang 
menindas, maka cahaya itu tidak bisa mengungkapkan dirinya. Persiapkan dirimu untuk cahaya 
penerangan itu! Setiap orang harus mencapainya, apakah seseorang sedang berusaha 
mendapatkannya atau tidak. Ini adalah akhir yang tidak terelakkan dalam perjuangan setiap orang, 
tujuan dari setiap makhluk, disadari atau tidak disadari terus berjalan. Jangan takut untuk mencapai 
tujuan kebebasan (Moksha). Jangan membayangkan tahapan itu sebagai sebuah bencana. Kebebasan 
adalah sejatinya akhir dari semua bencana. Ini adalah kematian bagi semua kesedihan – duka cita yang 
membuatmu lahir berulang kali. Ini adalah kelahiran dari suka cita, sebuah suka cita yang tidak 
mengenal kemunduran!  
  
(Divine Discourse, 19 Feb 1964) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 21 April 2017 
 
 Disiplin harus benar-benar dijalankan. Dari saat engkau bangun pagi engkau harus pembersihan diri, 
meditasi pada Tuhan dan kemudian melakukan tugas yang ditentukan dengan tertib tanpa 
menyimpang dari rutinitas reguler. Variasi dalam rutinitas dari hari ke hari adalah tidak diinginkan. 
Aktivitas harian seharusnya diatur dengan jadwal yang sama. Suasana di pagi hari adalah tenang dan 
tentram. Dalam pengaturan ini, segera setelah selesai tugas pagi, seseorang seharusnya 
mempersembahkan waktu beberapa menit untuk merenungkan Tuhan yang dikasihi. Setelah itu 
muncul kemampuan membedakan atau diskriminasi. Dunia adalah campuran dari kebaikan dan 
keburukan, benar dan salah, kemenangan dan kekalahan. Dalam dunia yang penuh dengan 
pertentangan, engkau harus secara terus menerus membuat pilihan diantara apa yang benar dan 
layak, dan apa yang salah dan tidak diinginkan. Engkau seharusnya tidak dituntun oleh pikiranmu, 
namun dengarkan dan ikuti arahan dari kecerdasanmu  atau Buddhi. Selama engkau mengikuti 
pikiranmu maka engkau tidak akan mampu mencapai keillahian.  
 

(Divine Discourse, Jan 16 1988) - BABA -  
 
 
	

	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 22 April 2017 
 
Khayalan menghantui manusia sebagai keinginan (trishna atau kama). Dibisikkan oleh keinginan, 
engkau mengejar suara yang merdu yang memuaskan telingamu, dan hal yang lembut dan ringan 
yang memberikan kesenangan bagi kulitmu! Engkau mengejar bentuk dari keindahan yang menarik 
matamu dan memuaskan bara yang ada di dalam dirimu, mendambakan makanan dan minuman 
yang enak untuk meredakan unsur air di dalam dirimu, dan menikmati aroma parfum dan 
menyenangkan penciuman untuk menyenangkan keinginan dalam diri dari unsur tanah! Design 
keinginan yang membahayakan membuatmu kehilangan kebahagiaan yang abadi. Panas mentari 
yang tidak tertahankan dikendalikan dan dikurangi oleh tubuhmu untuk mempertahankan suhu yang 
menyenangkan yaitu 98.4 derajat. Begitu juga, engkau harus menahan kekuatan yang merusak dari 
hasrat unsur yang muncul dari deru suara, sentuhan, bentuk, rasa dan bau (shabda, sparsha, rupa, rasa, 
gandha) dengan ketat dan menurunkannya sampai pada tingkat yang ditoleransi. Kemudian engkau 
dapat menjalani hidup yang sehat dan menyenangkan.  
 
(Divine Discourse, Feb 19, 1964) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 23 April 2017 
	

Perhatikan makna dari nama, Sai Baba. Sa berarti 'illahi;' ayi berarti 'ibu' dan Baba berarti 'ayah'. Orang 
tua fisikmu memberikan kasih dengan dosis mementingkan diri sendiri; namun Sai, orang tua illahimu, 
mencurahkan kasih atau teguran hanya untuk menuntunmu menuju kemenangan dalam perjuangan 
untuk mencapai kesadaran diri. Engkau tidak bisa menyadari Tuhan dalam dunia objektif di luar; 
Tuhan bersemayam di kedalaman hati setiap makhluk. Batu permata harus dicari di kedalaman bawah 
tanah; batu permata tidak mengambang di udara. Carilah Tuhan di dalam dirimu sendiri, bukan di 
dunia yang menggoda. Kelahiran sebagai manusia diberikan kepadamu untuk tujuan yang tinggi; 
namun engkau menyalahgunakannya, seperti seseorang yang memasak untuk setiap harinya dalam 
bejana yang dilapisi emas batu permata yang ada di tangannya sebagai pusaka. Aku menginginkan 
engkau mungkin mendapatkan inspirasi untuk mengikuti disiplin yang Aku berikan dan maju menuju 
tujuan kesadaran diri, kesadaran akan Sai yang bersinar di dalam hatimu.  
  
(Divine Discourse, June 19, 1974) - BABA - 
 
 

 

	
	

Pakailah kalung permata bhakti di lehermu,  
penuhi pikiran, perkataan, dan perbuatanmu  

dengan kasih Tuhan  
	

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)	


