
	

	
 

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, 22 Mei 2017 
 
Banyak dari dirimu yang bersedih : “Dikatakan bahwa bergaul dengan orang-orang yang suci adalah 
menghancurkan dosa (darshanam papa nashanam). Saya telah mendapatkan tidak hanya sekali 
namun banyak sekali darshan, namun kualitas buruk dalam diri saya tidak hilang dalam diri saya dan 
saya sedang mengalami penderitaan bahkan lebih dari sebelumnya!” Benar, engkau mungkin telah 
datang dan mendapatkan darshan, dan menabur benih segar dari tempat suci — benih-benih kasih, 
keyakinan, bhakti, pergaulan yang baik, pikiran yang baik, mengingat nama Tuhan, dsb. Dan engkau 
mungkin telah belajar seni budidaya yang intensif dan persiapan lahan. Sekarang engkau harus hati-
hati menabur benih-benih itu pada lahan hati yang telah dipersiapkan dengan baik. Sampai panen 
baru terjadi, ketika hasil bumi baru masuk, bukankah engkau harus menikmati beras yang telah 
disimpan dari hasil panen sebelumnya? Masalah dan kecemasan yang engkau alami sekarang adalah 
panen yang dikumpulkan dari produksi sebelumnya, jadi jangan bersedih hati dan kehilangan 
harapan! () 
 
 

( Shivaratri Discourse, Mar 1963) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 23 Mei 2017 
	
Penyakit yang paling berbahaya adalah tidak adanya kedamaian. Ketika pikiran penuh kedamaian, 
tubuhmu akan sehat. Jadi, setiap orang yang mencari kesehatan yang baik harus memperhatikan 
emosi, perasaan dan niat yang menjiwai mereka. Sama halnya engkau mencuci baju maka engkau 
harus mencuci pikiranmu bebas dari kotoran setiap harinya. Untuk membersihkan pikiranmu, engkau 
harus bergaul dalam pergaulan yang baik dan menjauhi unsur-unsur kotoran seperti kebohongan, 
tanpa disiplin, ketidakadilan, kekejaman, kebencian, dsb. Kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih – ini 
bentuk unsur-unsur yang bersih. Jika engkau menghirup nafas dari unsur yang bersih, pikiranmu akan 
bebas dari virus dan bakteri jahat, dan engkau akan memiliki mental dan fisik yang kuat. Seperti yang 
Swami Vivekananda katakan, engkau seharusnya memiliki syaraf baja dan otot besi. Engkau harus 
penuh dengan harapan dan suka cita sebagai ketetapan hatimu yang mantap, tidak memperlihatkan 
rasa putus asa dan keputusasaan. 
 

(Divine Discourse, Sep 21, 1960) - BABA -  
 
 
	

Edisi : 149 (22 - 28 Mei 2017) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 24 Mei 2017 
 
Jangan bersedih hati ketika Tuhan mengujimu dan menempatkanmu dalam percobaan untuk 
menjalani ujian, karena hanya ketika engkau diuji maka engkau dapat memastikan dirimu sendiri pada 
keberhasilan atau menjadi sadar akan keterbatasanmu. Engkau kemudian dapat berkonsentrasi pada 
bagian dimana engkau kurang dan memberikan perhatian lebih sehingga engkau dapat lulus dari 
ujian ketika engkau diuji kembali. Jangan belajar untuk ujian pada saat-saat terakhir; belajarlah 
dengan baik di awal dan jadilah siap dengan pengetahun penting yang diperlukan dan dengan 
keberanian dan keyakinan lahir dari pengetahuan dan keahlian yang dipersiapkan dengan baik. Apa 
yang engkau pelajari dengan baik sebelumnya harus terus dingat dalam pikiran, sesaat sebelum ujian; 
itulah yang seharusnya dilakukan. Ini adalah jalan menuju kemenangan.  
 
(Shivaratri Discourse, Mar 1963)  - BABA - 
	
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 25 Mei 2017 
	
Kekuatan yang penuh gairah dan kedunguan (Rajasik dan Tamasik) mengepung hatimu akan 
membawa pada kejatuhanmu. Sama seperti mereka memberikan tablet kalsium dan vitamin untuk 
menyembuhkan anemia, ambillah tablet pengulangan nama Tuhan untuk menghilangkan anemia 
batin dan penyakit lainnya. Nama Tuhan adalah Narasimha bagi Hiranyakasipu dari pikiran (Avatar 
Narasimha menghancurkan Hiranyakasipu yang jahat). Ada beberapa permen pelega tenggorokan 
yang harus engkau simpan di dalam mulutmu dan menelannya secara perlahan-lahan untuk 
meredakan batuk; sama halnya, jaga nama Tuhan agar tetap di lidahmu dan rasakan rasanya secara 
perlahan untuk menghilangkan gangguan gairah nafsu dan emosi. Tetap jaga nama Tuhan menerangi 
lidah dan cahayanya akan menerangi di dalam batin dan juga luar dirimu. Ini akan membersihkan 
pikiranmu sama halnya dengan pikiran mereka yang mendengarkan nama Tuhan ketika engkau 
mengulang-ulang-Nya. Dengan tetap menjaga nama Tuhan di lidah adalah seperti halnya tetap 
menjaga cahaya lampu di pintu masuk rumahmu.  
  
(Divine Discourse, Apr 29, 1963) - BABA - 
 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 26 Mei 2017 
 
Prahlada tenggelam dalam memikirkan Tuhan yang disayanginya, ketika ia dilempar dari atas bukit, 
diinjak-injak oleh gajah dan disiksa atas perintah ayahnya. Prahlada tidak memperdulikannya karena ia 
hanya peduli pada Tuhannya, ia hanya memerlukan Tuhannya saja. Para gadis pengembala sapi 
kehilangan semua keterikatannya pada duniawi serta pada indria ketika mereka mendengarkan 
alunan seruling Krishna; mereka merindukan untuk menyatu dalam spiritual yang luhur dengan Tuhan 
yang tidak terbatas. Dengan pemurnian dari dorongan hati, seseorang bisa masuk pada tahap yang 
lebih tinggi ketika misteri Tuhan dipahami — ini adalah tahap alam spiritual (salokya). Kemudian 
dengan kontemplasi pada Tuhan, dilanjutkan dengan tahap kedekatan pada Tuhan (Sameepyam) dan 
persamaan wujud Tuhan (Sarupyam), dapat diraih. Banyak pujangga yang hebat seperti Jayadeva 
mencapai ketinggian ini dan bernyanyi dalam alunan itu. Namun jika engkau melantunkan lagu itu 
dengan cara yang sama, Krishna tidak akan muncul. Karena Krishna menginginkan ketulusan dan 
bukan imitasi. 
 
(Divine Discourse, March 1963) - BABA -  
 
 
	

	



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 27 Mei 2017 
 
Seseorang yang menyimpang dari kebajikan (dharma) menemui bahaya yang lebih besar daripada 
bahkan dengan perbudakan fisik. Ada rona ketakutan dan tangisan sekarang tentang invansi dan 
perbudakan pada musuh jika engkau tidak cukup waspada dan bersatu. Namun kehilangan dharma 
adalah sebuah bencana yang lebih besar lagi, karena apakah hidup seseorang menjadi berguna jika 
seseorang tidak bisa hidup sesuai dengan bakat yang diberikan kepadanya? Prinsip-prinsip dharma ini 
disebut abadi (sanatana) karena asal usulnya adalah tidak ada tanggalnya, penyusunnya tidak dapat 
diidentifikasi; prinsip dharma ini adalah wahyu yang dibuat dalam kecerdasan yang jelas dan bersifat 
tidak memihak dari para guru suci. Prinsip dharma ini adalah mendasar dan kekal serta tidak mewakili 
tingkah laku yang aneh yang bersifat sementara. Dharma bukan soal ruang dan waktu, untuk bisa 
dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tekanan pada waktu itu. Dharma berarti 
sejumlah prinsip mendasar yang seharusnya menuntun manusia dalam kemajuannya menuju pada 
keharmonisan batin dan kedamaian di luar.  
 
(Divine Discourse, Apr 1, 1963) - BABA -  
 
	

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

Sadhana (latihan spiritual) dari pelayanan tanpa mementingkan diri sendiri untuk keadaan yang lebih 
baik bagi orang lain adalah lebih unggul daripada Sadhana yang bertujuan untuk kebebasan diri 
sendiri. Memuja Tuhan dalam manifestasi-Nya sebagai umat manusia. Setiap orang adalah seorang 
anak Tuhan, apapun warna kulitnya, kastanya, keyakinannya, dan bahasanya. Rasa akan kesatuan ini 
harus dikembangkan. Melayani sesama sejatinya adalah memuja Tuhan! Engkau memiliki keduanya 
yaitu bakat dan keinginan untuk mengangkat sesamamu. Bangsa membutuhkan pelayananmu 
dengan sangat mendesak pada hari ini. Dalam bahasa sederhana, membujuk sesamamu untuk 
melepaskan kebiasaan yang merusak kesehatan dan kedamaian mereka, dan meningkatkan dalam diri 
mereka kualitas untuk saling membantu, penuh kebenaran dan tanpa kekerasan! Tuhan menyambut 
baik keinginan untuk mewujudkan kosmos. “Ekoham Bahusyam (Aku adalah satu; Aku akan menjadi 
banyak)”, Beliau berkata pada diri-Nya sendiri. Engkau juga harus merasakan kebutuhan untuk mekar 
dan berkembang. Dapatkan kebahagiaan dalam prosesnya, miliki dan bagilah kebahagiaan dalam 
upaya untuk bisa meningkatkannya. ().  
  
(Divine Discourse, Jan 4, 1987) - 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)	


