
	

	
 

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, 15 Mei 2017 
 
Setiap orang pasti tertarik untuk mengetahui pengalaman seseorang yang ideal yang berjuang untuk 
sampai pada kebenaran; karena semuanya harus memiliki ideal yang harus diperjuangkan, sebuah 
tujuan yang diraih. Untuk tunas pohon bisa tumbuh maka tanah adalah mendasar; untuk ideal bisa 
ditanam, pengetahuan dalam perjuangan dan keberhasilan guru suci adalah mendasar. Pengalaman-
pengalaman mereka tidaklah sama; setiap peminat spiritual memiliki cerita berbeda yang diceritakan, 
tergantung pada perlengkapan dan semangat mereka. Jadi visi dan kemuliaannya adalah berbeda, 
walaupun semuanya adalah illahi. Ambillah contoh Rishi Agastya. Beliau dikisahkan pernah meminum 
lautan dalam sekali tegukan. Makna yang sejati dari hal ini adalah, beliau mengeringkan lautan dunia 
objektif (samsara), dengan gelombangnya adalah kesedihan dan suka cita, kesejahteraan dan 
kemalangan, keberhasilan dan kegagalan. ‘Meminum lautan’ bukanlah sebuah perbuatan yang 
spesial; ini adalah sebuah perumpamaan menjelaskan bahwa walaupun beliau adalah berumah 
tangga dengan seorang putra, beliau dapat menaklukkan semua keterikatan pada dunia.  
 

(Divine Discourse, Feb 8, 1963) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 16 Mei 2017 
	
Kata berserah diri telah disalahartikan dan orang-orang meningkatkan kemalasan atas nama berserah 
diri. Kita berpikir bahwa kita telah menyerahkan pikiran dan tubuh kita kepada Tuhan. Pikiranmu tidak 
ada dibawah kendalimu, lantas bagaimana engkau dapat memegangnya dan mempersembahkannya 
kepada Tuhan? Engkau tidak memiliki pengendalian atas tubuhmu juga. Jadi dengan mengatakan 
bahwa engkau telah menyerahkan pikiran dan tubuhmu kepada Tuhan adalah tidak benar! Seruling 
adalah contoh yang sangat bagus sebagai sebuah alat yang dekat dengan Tuhan dan salah satu 
kualitas yang hebat dari seruling adalah berserah diri sepenuhnya. Tidak ada yang tersisa di dalam 
seruling – tidak ada keinginan yang ditinggalkan dan sepenuhnya berlubang. Seperti halnya seruling 
dengan sembilan lubang, tubuh kita juga memiliki sembilan lubang. Jika kita dengan berhasil 
menghilangkan ampas keinginan dari tubuh kita, maka kemudian tidak ada keraguan lagi bahwa 
seruling tubuh kita juga akan menjadi dekat dan disayang oleh Tuhan.  
 

(Summer Showers in Brindavan 1974, Vol 1, Ch 3) - BABA -  
 
 
	

Edisi : 148 (15 - 21 Mei 2017) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 17 Mei 2017 
 

Ketidakpercayaan adalah penyakit yang berbahaya dan merajalela di kalangan manusia. 
Ketidakpercayaan ini memantik api pada tunas kecil keyakinan dan menjadikannya bara api dan abu. 
Engkau tidak memiliki standar untuk menilai namun engkau berpura-pura menilai. Keraguan, 
kemarahan, racun, penyakit — semuanya ini harus dihancurkan sebelum semuanya ini tumbuh. 
Lakukan pengulangan nama Rama, apakah engkau memiliki keyakinan atau tidak. Hal itu sendiri akan 
meningkatkan dan menciptakan petunjuk tentang keyakinan yang mana yang dapat dibangun. 
Sebagai tambahan, jika engkau berminat menjadi seorang bhakta, engkau harus menjauhkan diri dari 
keterikatan dan kebencian. Engkau seharusnya tidak merasa bangga jika engkau menyanyi dengan 
bagus atau menghias ruang pujamu dengan indah. Harus ada peningkatan yang teratur dalam 
kebiasaan dan sikapmu; jika tidak, disiplin spiritual adalah sebuah hiburan yang sia-sia. Rumahmu 
harus diliputi dengan kedamaian (shanti) yang tertinggi  — tidak diganggu oleh berbagai unsur 
kebencian, kedengkian, kesombongan atau iri hati. Tidak ada pemujaan atau penebusan dosa yang 
sama dengan keampuhan dari ketaatan pada perintah yang diberikan untuk kebebasanmu.  
 
(Divine Discourse, Feb 8,1963)  - BABA - 
	
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 18 Mei 2017 
	
 Baik dan buruk, kekayaan dan kemiskinan, pujian dan celaan berjalan bersama di dunia ini. Engkau 
tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari kebahagiaan (na sukhat labhate sukham). Kebahagiaan 
hanya datang dari penderitaan. Seseorang yang kaya hari ini mungkin menjadi miskin esok hari. Sama 
halnya, seseorang yang miskin mungkin menjadi orang kaya suatu hari nanti. Hari ini engkau sedang 
dipuji, namun besok engkau mungkin dikritik. Menganggap pujian dan celaan, kebahagiaan dan 
penderitaan, kesejahteraan dan kemalangan dengan pikiran yang seimbang adalah tanda dari 
manusia yang sejati. Bhagavad Gita menyatakan, “Dengan tetap tenang dalam kebahagiaan dan 
penderitaan, keuntungan dan kehilangan, kemenangan dan kekalahan (sukha dukhe same kritva 
labhalabhau jayajayau). Engkau sejatinya dapat menikmati hidupmu sebagai manusia hanya ketika 
engkau menganggap keduanya yaitu penderitaan dan kebahagiaan, keuntungan dan kerugian 
dengan ketenangan hati. Tidak ada nilai dari kebahagiaan tanpa adanya penderitaan. Maka dari itu, 
sambutlah penderitaan jika engkau ingin mengalami kebahagiaan yang sejati. 
  

(Divine Discourse, Jul 9, 1996) - BABA - 
 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 19 Mei 2017 
 
Semua kelima unsur telah diciptakan oleh kehendak yang Maha Agung. Kelima unsur itu harus 
digunakan dengan hormat dan diskriminasi yang teliti. Penggunaan secara sembarangan dari kelima 
unsur ini hanya akan memantul kepadamu dengan kerusakan yang sangat hebat sekali. Alam yang 
ada di luar harus diperlakukan dengan kebijaksanaan, hati-hati dan perasaan takjub. Adalah sama 
dengan alam batin dan juga sarana batin! Dalam keduanya ini, ada dua yang bisa memberikan 
penderitaan yang besar – lidah dan nafsu seseorang. Karena nafsu dibangkitkan oleh makanan serta 
minuman yang dikonsumsi, lidah memerlukan perhatian yang lebih besar. Ketika mata, telinga dan 
hidungmu hanya memiliki satu kegunaan saja, lidah menjadikan dirinya memiliki dua tujuan: untuk 
menilai rasa dan mengucapkan kata-kata – simbol komunikasi. Engkau harus mengendalikan lidah 
dengan perhatian ganda, karena lidah dapat menyakitimu dengan dua cara. Reshi Patanjali, penyusun 
dari Yoga Sutra telah menyatakan bahwa ketika lidah ditaklukkan maka kemenangan adalah millikmu!  
 

( Divine Discourse, Nov 23, 1968) - BABA -  
 
 
	



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 20 Mei 2017 
 
Engkau terikat serta mementingkan pada jumlah (kuantitas), namun Tuhan hanya 
mempertimbangkan kualitas. Tuhan tidak menghitung serta mengukur berapa banyak ‘nasi manis’ 
yang engkau berikan namun berapa banyak perkataan manis yang engkau ucapkan dan berapa 
banyak rasa manis yang engkau tambahkan dalam pikiranmu. Persembahkan kepada Tuhan daun 
yang harum dari bhaktimu, bunga dari emosi dan dorongan hati, yang bebas dari hama nafsu, amarah, 
dsb. Berikan kepada Tuhan buah yang tumbuh di kebun buah pikiranmu, masam atau manis, banyak 
air atau kering, pahit atau manis. Sekali engkau memutuskan bahwa kebun bunga di dalam pikiranmu 
adalah milik-Nya, semua buah yang ada secara alami akan menjadi manis! Setiap tindakanmu dalam 
mencari perlindungan (sharanagati) akan dapat diterima oleh Tuhan, jadi tindakanmu itu tidak akan 
menjadi pahit. Dan untuk air, apa yang bisa lebih murni dan lebih berharga daripada air matamu yang 
tercurah bukan dalam kesedihan, namun dalam mengambil kesempatan untuk melayani Tuhan dan 
berjalan sepanjang jalan yang menuntun kepada-Nya!  
 
( Divine Discourse, Feb 8, 1963) - BABA -  
 
	

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

Hidup tidak diberikan kepadamu untuk menikmati makanan dan menjadi gemuk. Tubuh adalah alat 
atau sarana yang mendasar untuk menjalankan kebajikan (Dharma). Memberikan makanan pada yang 
kelaparan. Dedikasikan seluruh waktumu untuk melayani dan menjalankan kewajibanmu dengan 
benar. Tuhan bersifat ada dimana-mana; Tuhan ada dimana saja dan di dalam dirimu. Engkau adalah 
illahi! Engkau harus mengembangkan semangat pengorbanan (tyaga). Engkau harus melayani yang 
lain dengan tubuhmu dan menghargai gagasan yang baik dan mulia di dalam pikiranmu. Engkau 
harus menggunakan kekayaanmu untuk mendukung institusi pendidikan dan pelayanan untuk 
membantu manusia. Ini adalah cara untuk menjalani hidup yang berguna dan luhur. Hanya Tuhan 
yang dapat merubah usaha spiritualmu menjadi pengalaman transsendental. Pastikan latihan 
spiritualmu (Sadhana) bukan untuk kepentingan diri sendiri. Namun harus meningkatkan kebaikan 
yang lainnya. Lepaskan sifat mementingkan diri sendiri, tingkatkan kasih yang tulus untuk yang 
lainnya dan sucikan hidupmu. Kemudian engkau akan mengalami Sakshatkara, pandangan illahi dari 
dalam dirimu.  
  
(Divine Discourse, Jul 7, 1990) - 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)	


