
	

	
 

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, 29 Mei 2017 
 
Meskipun manusia telah mencapai kemajuan yang tidak terhitung dalam pengetahuan serta 
teknologi, pikiran setiap individu masih tercemar dengan ketamakan, kebencian, dan egoisme yang 
kotor. Egoisme telah mengakar begitu mendalam di dalam hati dan telah tumbuh berkembang ke 
arah iblis. Manusia telah menjadi boneka dengan menyerah pada setiap tarikan senar. Manusia 
mendambakan semua hal yang memberikan kesenangan sementara dan mengumpulkan hal-hal yang 
memenuhi rasa kekuasaan mereka. Mereka memeriksa setiap item dari sudut pandang egoisme 
mereka sendiri. Maka dari itu mereka diperbudak oleh monster seperti – iri hati, kesombongan, 
ketakutan, dan berprasangka. Hanya pengetahuan yang sejati yang dapat menyelamatkan manusia 
dari kejatuhan yang menghancurkan. Sai telah mengulang empat tujuan yang dinyatakan dalam 
Weda. Keempatnya itu adalah kebenaran, kebajikan, kedamaian, dan kasih. Manusia harus memahami 
pentingnya keempat tujuan ini sebagai pilar dasar, menerimanya, memuliakannya, dan 
menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan demikian keillahian yang tersembunyi di 
dalam diri dapat bersinar dalam segala kemuliaannya. 
 
 

(Divine Discourse, Mar 8, 1981) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 30 Mei 2017 
	
Inti dari alam semesta ini adalah pribadi yang tertinggi (Paramatma). Kita dapat menjelaskan alam 
semesta namun pribadi yang tertinggi melampaui segala penjelasan. Keduanya yaitu yang 
teridentifikasi dan tidak bisa teridentifikasi muncul dari Satu kesadaran yang tidak nampak. Masing-
masing adalah sempurna dan lengkap dalam dirinya sendiri. Kesadaran individu adalah perwujudan 
dari kesadaran kosmik. Ketika lapisan material lepas maka akan menyatu dengan sumbernya. Weda 
menyatakan, “Ini adalah sempurna, itu adalah sempurna. Dari yang sempurna muncul yang sempurna. 
Ketika yang sempurna diambil dari yang sempurna, maka yang sempurna tetap sempurna”. Begitu 
juga dengan kosmos, dunia, Individual – semuanya adalah perwujudan dari yang sempurna. Tidak ada 
terpecah atau tidak lengkap. Oleh karena itu semuanya sejatinya adalah illahi. Namun kesadaran yang 
universal ini dapat engkau alami ketika kesadaran ‘aku’ dilupakan. Ketika ‘aku’ dalam dirimu 
menghilang maka secara otomatis engkau menjadi layak untuk mengetahui ‘yang bukan aku’.  
 

( Divine Discourse, Apr 5, 1981) - BABA -  
 

Edisi : 150 (29 Mei – 4 Juni 2017) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 31 Mei 2017 
 
Manusia yang diberkati dengan kecerdasan untuk mengambil dan memilih, mendapatkan 
keuntungan dari masa lalu dan mempersiapkan untuk masa depan, harus menggunakan setiap Karma 
yang dilakukan untuk menyucikan pikiran dari kotoran keinginan rendahan. Karma adalah sebuah 
aktifitas, tindakan atau perbuatan. Weda menegaskan pada upacara, ritual, dan yang lainnya, namun 
bukan hanya sebagai tindakan yang berorientasi pada hasilnya. Tindakan yang mementingkan diri 
sendiri seperti itu dijalankan oleh unggas dan binatang buas. Karma harus menjadi tindakan 
pemujaan, sebuah persembahan kepada Tuhan, pemenuhan pada kewajiban. Satu-satunya hasil yang 
dicari adalah kemenangan atas sifat mementingkan diri sendiri yang dicapai dengan 
mengembangkan tanpa keterikatan. Keinginan yang mementingkan diri sendiri yang menyesuaikan 
diri dengan diri sendiri melahirkan kesombongan, ketamakan, dan kebencian. Karma diarahkan 
dengan kewajiban dan dorongan yang lebih tinggi adalah langkah dasar dalam perjalanan pada 
kenyataan diri yang sejati.  
 
(Divine Discourse Feb 8, 1987)  - BABA - 
	
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 1 Juni 2017 
	
Kita harus membentuk diri kita sendiri untuk bisa menjadi alat yang tepat dalam perziarahan spiritual. 
Ada empat kategori manusia : Pertama dan kategori yang terbaik adalah mereka yang memberikan 
perhatian pada kesalahannya sendiri dan kelebihan dalam diri orang lain. Kategori yang kedua terdiri 
dari mereka yang menyampaikan kelebihan dirinya dan juga kelebihan yang lainnya (manusia biasa). 
Kategori yang ketiga (jenis yang lebih buruk) adalah mereka yang memberikan perhatian pada 
kelebihannya sendiri dan hanya memperhatikan kesalahan pada diri orang lain, dan kategori yang 
keempat (paling buruk) adalah mereka yang memperlihatkan kesalahan mereka sendiri sebagai 
kelebihan dan memperlihatkan kelebihan orang lain sebagai kesalahan. Setiap orang darimu dapat 
menilai dirimu sendiri di kategori mana engkau berada. Ingatlah akan hal ini : Jika engkau berhasrat 
untuk menyadari yang sempurna, yang suci, kasih Tuhan, jiwa yang kekal, Tuhan (Bhagawan), engkau 
harus mempersiapkan dirimu sendiri untuk menjadi bagian dari kategori bagian pertama dan yang 
terbaik. Temukan kesalahanmu sendiri dan amati kelebihan yang lainnya. Ini adalah latihan spiritual 
yang paling diinginkan.  
  
(Divine Discourse, Apr 5, 1981) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 2 Juni 2017 
 

Pendidikan saat sekarang hanya menjadi sarana untuk mencari nafkah sebagai tujuannya. Ini adalah 
berorientasi pada pekerjaan dan bukan berorientasi pada kebenaran dan Tuhan. Hidup harus hidup 
dalam kasih, kedamaian dan kebahagiaan. Maka dari itu, bahkan ketika masih di sekolah atau kampus, 
para pelajar baik putra dan putri harus mengetahui jiwa yang kekal (atma) yang selalu penuh 
kedamaian, penuh kebahagiaan dan penuh kasih. Tubuh, indria, pikiran, akal budi, dan kecerdasan 
semuanya adalah tidak nyata dalam arti keberadaan yang sementara. Meningkatkan standar hidup 
adalah tidak sepenting dalam meningkatkan tingkat kesadaran. Pendidikan saat sekarang hanya 
menyoroti akumulasi dari benda-benda duniawi. Sejatinya, ketidakterikatan pada benda-benda 
duniawi adalah sama-sama mendasar. Tanpa keterikatan adalah bukan kehilangan; ini adalah benar-
benar menguntungkan, karena engkau akan mendapatkan suka cita. Tanpa keterikatan berarti 
kebebasan; ini adalah berserah diri kepada Tuhan, cinta kasih, dan kebebasan. Tuhan dapat disadari 
hanya melalui perluasan cinta kasih. Para pelajar dan pemuda harus menjalani hidup yang berlabuh 
pada kebajikan dan kebijaksanaan, dan menjadi contoh yang bersinar dalam kesederhanaan, 
kerendahan hati, dan saling melayani. 
 

(Divine Discourse, Feb 8 1987) - BABA -  
 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 3 Juni 2017 
 
Pendidikan harus mengambil tanggung jawab penuh dan memberikan pengaruh yang kuat dalam 
kehidupan moral dan spiritual murid. Hanya menyampaikan keahlian bersifat teknis dan informasi 
duniawi tidaklah cukup; moral dan pendidikan spiritual harus ditambahkan pada mereka. Manusia 
memberikan perhatian yang sangat besar hari ini pada kepentingan mereka sendiri. Hal ini harus 
dirubah. Sikapmu seharusnya tidaklah seperti apa yang bisa engkau dapatkan dari orang lain, namun 
apa yang dapat engkau berikan pada orang lain – buatlah itu yang menjadi fokusmu! Ide tentang 
bungalo (rumah peristirahatan di luar kota) yang mewah dengan perabotan yang mahal, meja makan 
yang sangat indah atau paket pembayaran yang berat dari luar negeri adalah ideal yang harus 
dihilangkan. Ideal ini mengembangkan kejahatan. Berikan inspirasi untuk para pemuda untuk 
menentukan ideal mereka – dimana tangan didedikasikan untuk bekerja keras, kepala didedikasikan 
untuk melayani dan hati didedikasikan untuk mengasihi. Tujuanmu seharusnya bahwa tidak ada 
seorangpun yang menderita atau sakit hati karena perkataan dan perbuatanmu. Karena ketika yang 
lain disakiti oleh kita, apa yang sebenarnya yang terjadi adalah menghina dan melukai sifat 
kemanusiaanmu yang sejati.  
 
(Divine Discourse, Mar 8, 1981) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 4 Juni 2017 
	

Ketika engkau menyebut dirimu sendiri sebagai anggota dari Sri Sathya Sai Seva Dal, engkau harus 
selalu mengingat bahwa engkau sedang melayani Tuhan. Ingatlah bagaimana semangat dari 
Hanuman melayani Sri Rama. Engkau seharusnya tidak membayangkan bahwa Hanuman adalah 
seekor kera yang kurang memiliki kecerdasan atau kualitas yang lainnya. Hanuman telah dijelaskan 
sebagai ‘yang tenang, berbudi luhur dan kuat.’ Ketika Hanuman ditanyakan oleh para raksasa di 
Ashokavana di Lanka terkait siapa dirinya dan darimana ia berasal, Hanuman menjawab, “Aku adalah 
pelayan dari Sri Rama”. Hanuman tidak membanggakan keberanian atau pengetahuannya namun 
dengan penuh rasa syukur menyebut dirinya sendiri sebagai bhakta yang rendah hati dan pelayan 
yang berbhakti pada Sri Rama. Tetap ingat dalam pikiran peribahasa, “Tanpa pernah menjadi seorang 
kinkara (seseorang yang siap untuk menjalankan perintah Tuhan) engkau tidak bisa menjadi Sankara 
(illahi).” Ubahlah hidupmu melalui pelayanan, tanpa memberikan ruang sedikitpun pada arogansi atau 
kepentingan diri sendiri. Dengan mantap tanamkan di dalam hatimu perasaan bahwa dimanapun dan 
kapanpun engkau melayani, engkau hanyalah melayani Tuhan. Hanya dengan demikian, melayani 
sesama menjadi sama dengan melayani Tuhan!  
  
(Divine Discourse, Mar 23, 1989) - 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)	


