
	

	
 

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, 19 Juni 2017 
 
Manusia pada saat sekarang telah mengambil banyak jalan untuk mendapatkan kebijaksanaan. Semua 
pengetahuan yang seseorang dapatkan bukanlah pengetahuan yang sejati dalam arti yang 
sesungguhnya. Pengetahuan tentang jiwa, pengetahuan Atma adalah pengetahuan yang sejati. Itu 
adalah Brahma Jnana (pengetahuan Tuhan). Kerja, ibadah, dan kebijaksanaan – semua mulai dengan 
pelayanan. Tidak masalah jenis pelayanan, jika pelayanan dilakukan dengan kasih dan perasaan illahi 
maka pelayanan itu menjadi pemujaan (upasana). Apa itu kebijaksanaan? Semua perbuatan yang 
terkait dengan indria kita, pada objek duniawi yang cepat berlalu, berbicara tentang kebodohan kita. 
Kebijaksanaan muncul pada saat pikiran ditarik mundur. Keadaan tanpa pikiran diantara dua pikiran 
yang berurutan adalah Brahma Jnana. Engkau tidak mampu mengalami keadaan tanpa pikiran 
Brahman dan terbawa oleh benda-benda yang bersifat cepat berlalu, sementara, dan sebentar. 
Kebijaksanaan sejati muncul ketika pikiran dihilangkan. Filosofinya Bhagawan mengharuskanmu 
untuk menjalankan kesatuan dalam kerja, ibadah, dan kebijaksanaan.  
 
 

(Divine Discourse, Mar 14, 1999) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 20 Juni 2017 
	
Persembahkan kepada Tuhan pengendalian indria (indriya nigraha). Semua latihan spiritual akan 
menjadi sia-sia belaka jika engkau kurang dalam pengendalian indria. Kurangnya pengendalian indria 
adalah penyebab utama dari semua kegelisahan dan pergolakan yang engkau temui di dunia saat 
sekarang. Bagaimana engkau dapat mengendalikan indriamu? Pertama, engkau harus melatih 
pengendalian pada lidahmu. Engkau harus mengendalikan lidahmu karena lidah selalu mencari segala 
makanan yang bersifat lezat. Tanyakan pertanyaan ini, “O lidah, berapa banyak karung nasi, gandum, 
dan sayuran yang telah engkau telan? Berapa banyak makanan lezat yang telah engkau makan? 
Menjijikkan bagimu jika engkau belum puas juga!” Makan hanya untuk memuaskan rasa laparmu dan 
menopang tubuh. Jangan memberikan perhatian yang tidak pantas pada rasa. Sama halnya, katakan 
pada matamu untuk melihat Tuhan daripada menonton sesuatu yang tidak suci di televisi atau media. 
Ajarkan telingamu untuk mendengarkan cerita Tuhan daripada mendengarkan gosip yang tidak ada 
gunanya.  
 

(Divine Discourse, Aug 22, 2000) - BABA -  
 
 

Edisi : 153 (19 - 25 Juni 2017) 
 



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

Perwujudan kasih! Mengapa engkau harus mencari Tuhan ketika Tuhan ada dimana-mana? Engkau 
adalah Tuhan! Semua latihan spiritual (Sadhana) akan menjadi sia-sia jika engkau tidak tahu identitas 
sejatimu. Pertama ketahuilah siapa dirimu! Daripada menanyakan orang lain dengan, “Siapakah 
anda?” lebih baik tanyakan pada dirimu sendiri, “Siapakah aku?” Engkau mengatakan, “Ini adalah 
bukuku!” Siapakah ‘aku’ ini? Perasaan akan ‘aku’, ‘milikku’ adalah khayalan (maya). Semunya ini adalah 
materi saja. Semuanya ini adalah negatif. Engkau adalah penguasa dari dunia material ini. Kuasai 
pikiranmu dan jadilah penguasa pikiran. Engkau harus melakukan usaha untuk mengetahui identitas 
sejatimu. Untuk mengetahui jati dirimu, pertama lepaskan keterikatan. Ketika engkau berkata, “Ini 
adalah sapu tanganku,” ‘engkau’ adalah terpisah dari ‘sapu tangan’ mu. Sama halnya, ketika engkau 
berkata, “Ini adalah tubuhku, pikiranku”, bukankah engkau terpisah dari tubuh dan pikiran? 
Pertanyaan yang masih tetap ada adalah , “Siapakah aku?” selalulah menanyakan serta mencari tahu 
jawaban ini akan menuntunmu pada pencerahan diri.  
 
(Divine Discourse, Mar 14, 1999)  - BABA - 
	
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 22 Juni 2017 
	

Pikirkanlah sejenak, apa keuntungan yang akan engkau dapatkan dengan mendengarkan gosip dan 
membicarakan sesuatu yang tidak suci? Tidak ada sama sekali! Sesungguhnya, engkau akan 
mencemari hatimu dalam proses ini. Semua yang engkau lihat dan dengarkan akan terpatri di dalam 
hatimu. Sekali hatimu telah tercemar, hidupmu akan menjadi tidak ada gunanya. Di lain waktu, ketika 
sedang berbicara dengan para bhakta dari Visakhapatnam, Aku mengutip contoh ini: “Hati manusia 
adalah seperti sebuah pena. Warna-warni dari kata yang engkau tulis akan sama dengan warna tinta 
yang ada dalam pena.” Oleh karena itu, ajarkan telingamu untuk mendengarkan cerita Tuhan daripada 
mendengarkan gosip yang sia-sia. Hanya ketika engkau mengisi hatimu dengan kasih yang tidak 
mementingkan diri sendiri, maka semua yang engkau pikirkan, katakan dan lakukan akan diliputi 
dengan kasih. Ingatlah, Tuhan mengharapkan engkau mengisi hatimu dengan kasih dan menjalani 
hidup yang suci.  
  
(Divine Discourse, Aug 22, 2000) - BABA - 
 
 
 

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

Pada saat sekarang ilmu pengetahuan telah berkembang maju dalam skala yang sangat besar! 
Manusia melakukan perjalanan ke luar angkasa! Manusia ingin mengetahui apa yang ada di luar 
angkasa, manusia memiliki rasa ingin tahu apa yang ada di bulan dan bahkan berharap melakukan 
perjalanan ke matahari. Namun apa gunanya? Pertama ketahuilah keillahian yang ada di dalam dirimu 
sendiri. Bukalah pintu hatimu. Kembangkan cinta kasih semakin besar dan semakin besar. Pahamilah 
kebenaran, alami Tuhan. Disana ada kebahagiaan. Adalah sangat gampang untuk mengetahui Tuhan, 
namun hanya beberapa orang saja yang mengerti akan hal ini. Engkau harus melakukan setiap usaha 
untuk mengerti keillahian yang tetap ada. Keillahian yang ada di dalam diri ditutupi oleh ego dan 
kemarahan. Maka dari itu, dikatakan bahwa pengetahuan yang sejati muncul hanya ketika keterikatan 
dihancurkan (Moham hithva punar vidya). Darimana datangnya keterikatan ini muncul? Keinginan 
yang terlalu banyak menuntun pada keterikatan. Engkau akan mengalami keillahian dimana saja 
ketika engkau menyelidiki secara mendalam di dalam diri!  
 

(Divine Discourse Mar 14, 1999) - BABA -  
 
	

	

	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 24 Juni 2017 
 
Bunga ketiga yang Tuhan sangat sukai adalah bunga welas asih (daya) kepada semua makhluk hidup. 
Hiduplah dengan bersahabat baik dengan setiap orang, namun jangan terlalu banyak hubungan 
dengan orang-orang. Bunga yang keempat yang spesial dan penting yang Tuhan sangat sukai adalah 
ketabahan (Kshama). Para Pandawa mengalami banyak penderitaan di tangan para Kaurava. Namun 
Dharmaraja tidak pernah kehilangan akan ketabahan. Karena sifat mulia dari ketabahan yang selalu 
mendapatkan perlindungan dari Sri Krishna untuk para Pandava dan menjadikan mereka sebagai ideal 
bagi seluruh dunia. Tuhan mencintai persembahan bunga yang mekar yaitu tanpa kekerasan, 
pengendalian indria, welas asih, dan ketabahan (ahimsa, indriyanigraha, daya, dan kshama). Tuhan 
akan disenangkan olehmu dan memberkatimu dengan karunia hanya ketika engkau 
mempersembahkan kepada-Nya ‘bunga’ yang disenangi oleh-Nya. Tidak ada keuntungan yang di 
dapat dengan mempersembahkan bunga yang layu dan busuk setiap hari.  
 
(Divine Discourse, Aug 22, 2000) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 25 Juni 2017 
	

Islam berarti berserah diri kepada Tuhan. Hal ini mengajarkan bahwa rahmat Tuhan bisa didapatkan 
melalui keadilan dan hidup yang benar; dan bukan dengan kekayaan, kesarjanaan, atau kekuasaan. 
Semua yang ada dalam semangat berserah diri dan dedikasi, hidup dalam kedamaian dan kerukunan 
dalam masyarakat, sejatinya adalah pengikut Islam. Islam sangat menekankan sepenuhnya pada 
koordinasi diantara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Para orang-orang suci dalam Islam telah 
menekankan perlunya untuk menyelidiki kebenaran akan ‘aku’ yang merasa sebagai tubuh dan ‘aku’ 
yang merasa sebagai pikiran, dan mencapai kesimpulan bahwa ‘aku’ yang sejati adalah kerinduan 
dalam diri pada Tuhan yang ada dimana-mana. Selama bulan suci Ramadhan, puasa dan doa adalah 
untuk membangkitkan dan mewujudkan kesadaran ini. Tidak masalah agama yang engkau ikuti, 
ingatlah bahwa penekanannya harus pada kesatuan dan pandangan yang sama. Maka dari itu 
tingkatkan cinta kasih, toleransi, dan welas asih serta menjalankan kebenaran ini dalam kehidupan 
sehari-hari. Ini adalah pesan yang Aku berikan kepadamu dengan rahmat-Ku.  
  
( Divine Discourse, July 12, 1983) - 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)	


