
	

	
 

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, 26 Juni 2017 
 
Kita makan makanan setiap hari walaupun kita telah melakukannya sepanjang tahun. Kita 
memandang wajah yang sama setiap hari yang telah kita lihat sepanjang hari. Apakah kita 
menanyakan diri kita sendiri, mengapa kita melihat wajah yang sama berulang kali? Kita memberikan 
makan perut yang sama kemarin dan hari sebelumnya. Apakah kita pernah menanyakan mengapa kita 
harus memberikan makanan pada perut yang sama hari ini? Kita dengan mudah mengerti dan 
menerima kegiatan yang normal ini, namun mengapa kita berpikir dan menanyakan tradisi dan 
kebiasaan kita serta bahkan kegiatan ibadah kepada Tuhan setiap harinya? Naskah suci dan juga cerita 
suci kita dari masa lalu adalah untuk menuntun dan menyelamatkan kita. Waktu boleh berubah, dunia 
boleh berubah, zaman baru bisa datang, namun keillahian adalah satu dan sama dan tidak berubah. 
Kebanyakan darimu mencari hal yang selalu berubah. Mengapa engkau tidak mencari hal-hal yang 
kekal dan tidak berubah?  
 
 

(Summer Showers in Brindavan, 1977, Ch 1) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 27 Juni 2017 
	
Pertanyaan, "Dimana Tuhan berada," adalah sering ditanyakan oleh manusia pada saat sekarang. 
Dengan tanpa henti mengulang-ulang nama Tuhan, Prahlada mengetahui bahwa Tuhan ada dimana-
mana! Adalah tidak benar dengan menyatakan, "Tuhan hanya ada disini" atau "Tuhan tidak ada 
disana." Kesadaran akan kebenaran yang kekal ini dapat muncul dalam dirimu hanya setelah engkau 
menjalankan latihan spiritual (sadhana) dengan disiplin tinggi. Engkau bisa melihat begitu banyak 
barang yang menarik di dalam mall; semua barang itu tidak bisa menjadi milikmu hanya dengan 
berharap memilikinya atau memintanya kepada penjaga toko. Hanya barang-barang yang telah 
engkau bayar yang dapat menjadi milikmu. Sama halnya, engkau mungkin sangat tertarik dengan 
‘pencerahan’, namun untuk engkau bisa mendapatkannya, engkau harus membayar harganya. Miliki 
keberanian dan kalahkan musuh di dalam diri seperti nafsu, ketamakan, kebencian dan kesombongan 
maka pastinya engkau tidak diragukan lagi dapat menguasai dirimu sendiri dan mencapai tujuanmu! 
 

(Divine Discourse, Jan 1, 1967) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 28 Juni 2017 
 

Anak-anak muda, kekayaan yang engkau dapatkan, kesejahteraan yang engkau miliki, rumah yang 
engkau bangun semuanya adalah sementara dan tidak kekal. Jika engkau ingin menempuh hidup 
penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan di masa depan, itu tergantung dari jenis tindakan yang 
engkau lakukan saat sekarang. Tingkah lakumu adalah hal yang paling penting di dalam hidupmu; hal 
ini akan menjadikan sebagai pondasi bagi kehidupanmu di masa depan. Hanya ketika engkau 
membentuk tingkah lakumu sekarang pada jalan yang tepat maka masa depanmu akan penuh 
kedamaian dan kebahagiaan. Benih yang engkau tanam hari ini akan menentukan jenis pohon yang 
akan tumbuh. Jika engkau menghormati orang tuamu hari ini, anak-anakmu akan menghormatimu di 
masa yang akan datang. Jadi, jika engkau ingin dekat dengan Tuhan maka lihatlah yang baik, lakukan 
yang baik dan jadilah baik. Ini adalah jalan - jalan megah untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan, dan ini 
adalah kewajiban yang utama dari setiap manusia.  
 
(Summer Showers in Brindavan, 1977, Ch 2)  - BABA - 
	
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 29 Juni 2017 
	

Engkau membaca dalam jurnal dan surat kabar tentang kampanye, penaklukan, kemenangan, dsb. 
Namun semuanya itu adalah penaklukan material. Kampanye melawan godaan indriamu; 
menaklukkan musuh di dalam dirimu; menang atas egomu. Ini adalah kemenangan yang layak 
bagimu untuk dirayakan. Hari menjadi suci ketika engkau menyucikannya dengan sadhana (latihan 
spiritual), dan bukan sebaliknya. Sadhana dapat tumbuh hanya dalam ladang yang dipupuk dengan 
kasih. Kasih yang engkau miliki pada benda-benda material, nama, ketenaran, istri dan anak-anak 
seharusnya disucikan dengan kasih yang berkelimpahan untuk Tuhan. Tambahkan dua sendok air 
pada dua liter susu; maka air akan dihormati sebagai susu! Pada saat sekarang sadhanamu hanya 
dapat digambarkan sebagai mencampurkan dua liter air dengan dua sendok susu! Biarkan kasih untuk 
Tuhan mengisi dan menggetarkan hatimu; kemudian, engkau tidak bisa membenci siapapun juga, 
engkau tidak bisa melibatkan diri dalam persaingan yang tidak sehat dan engkau tidak akan 
menemukan kesalahan pada diri siapapun juga. Hidupmu akan menjadi lembut, indah dan lancar.  
  
(Divine Discourse, Jan 1, 1967) - BABA - 
 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 30 Juni 2017 
 

Engkau harus mengembangkan dorongan dan melibatkan diri dalam tugas yang mana akan 
membawamu semakin dekat dengan Tuhan. Semua usaha spiritual memiliki tujuannya untuk menarik 
karunia Tuhan pada dirinya. Itulah sebabnya mengapa ketika engkau pergi ke tempat suci dan berdiri 
di depan tempat suci itu, engkau membunyikan lonceng yang ada disana; suara lonceng itu akan 
menarik perhatian Tuhan pada pemohon yang baru saja tiba. Suara lonceng itu juga harus diikuti 
dengan doa yang tulus dari dalam hati. Usaha spiritual seharusnya tidak menjadi pengulangan yang 
tanpa perasaan dari sebuah bentuk doa atau pelaksanaan yang bersifat kering. Ini adalah maya 
(khayalan) yang membuatmu mengambil nama dan wujud sebagai hal yang nyata. Keterikatan 
muncul hanya dari khayalan ini. Hal ini bertindak seperti selubung untuk menyembunyikan kenyataan 
yang ada di belakang semua keragaman ini. Seseorang yang memakai maya sebagai pakaian adalah 
Madhava (Tuhan); seseorang yang mempercayainya sebagai kebenaran adalah Manava (manusia). 
Dengan melalui Sadhana, seseorang dapat melepaskan diri dari bujukan dari maya dan menyadari 
bahwa semuanya ini adalah salah, karena hal ini tidak bertahan sepanjang masa. 
 

(Divine Discourse, Jan 14, 1967) - BABA -  
 
	

	



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 1 Juli 2017 
 
Banyak orang yang datang kepada-Ku dengan putus asa dan memohon, “Swami, hamba tidak punya 
kedamaian. Tolong berkati hamba dengan kedamaian pikiran”. Ingatlah, kedamaian tidak bisa 
diperoleh dari dunia luar; kedamaian harus dicari di dalam hati! Keinginan yang jahat 
mengembangkan penderitaan; keinginan yang bermanfaat mendapatkan suka cita. Menghilangkan 
keinginan memastikan adanya kedamaian (Shanti). Ketika satu keinginan dan keinginan yang lainnya 
bertambah banyak di dalam pikiranmu, lantas bagaimana engkau bisa mendapatkan kedamaian? 
Setelah bhajan dan meditasi, engkau mengulang kata Shanti sebanyak tiga kali untuk kedamaian pada 
fisik, batin dan spiritual. Hanya ketika engkau menyadari bahwa jiwa yang sama ada di dalam 
semuanya maka engkau bisa mendapatkan kedamaian sebagai sebuah karunia. Kebanyakan waktu, 
pikiranmu cenderung mengarah pada kejahatan (durmathi). Engkau harus mengarahkan pikiran dan 
kecerdasanmu pada saluran yang tepat pada kedamaian dan kesejahteraan. Melalui latihan spiritual 
yang tanpa henti (Sadhana), perbaiki kesalahanmu dan bentuklah keunggulanmu untuk memastikan 
kedamaian bagi dirimu sendiri, bagi masyarakatmu dan bagi bangsamu. Berdoalah setiap hari untuk 
kesejahteraan alam semesta, “Samastha Loka Sukhino Bhavantu” (Semoga semua makhluk di dunia 
bahagia). 
 
(Divine Discourse, April 5, 1981) - BABA -  
 
	

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

Para pelajar dan pemuda, hatimu adalah lembut dan tidak ternoda. Kembangkanlah pikiran yang luas. 
Mulai dari setiap saat yang ada, engkau harus mengembangkan pikiran yang suci. Tanamlah benih 
kasih yang tidak mementingkan diri sendiri di dalam hatimu yang suci. Benih ini akan tumbuh dan dari 
pohon kasih ini engkau akan mendapatkan buah ketabahan hati, welas asih, dan kebaikan. Selalulah 
tetap tersenyum. Hadapi setiap situasi dalam hidupmu, termasuk kematian dengan sebuah senyuman. 
Sadarilah bahwa tidak ada yang lebih hebat daripada kebenaran. Kebenaran adalah Tuhan dan 
kebajikan hanyalah perhiasannya Tuhan. Junjung tinggi pada kedua hal ini sebagai sifat yang tertinggi 
di dalam hidupmu. Perkataanmu seharusnya tidak hanya kata-kata yang keluar dari bibirmu saja 
namun harus datang dari kedalaman hatimu. Harus ada kesatuan yang harmonis dalam pikiran, 
perkataan, dan perbuatanmu. Aku menginginkan bahwa semua darimu harus menyucikan hidupmu 
dengan memusatkan pikiran kepada Tuhan, menghargai pikiran yang baik dan melibatkan dirimu 
dalam pelayanan kepada sesama. Aku memberkatimu semuanya!  
  
(Divine Discourse, Jan 19, 1997) - 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)	


