
	

	
 

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, 3 Juli 2017 
 
Seseorang mungkin menginginkan sesuatu yang baik. Itu disebabkan karena ada dorongan dari dalam 
diri yaitu Iccha shakti, namun seseorang tidak dapat memenuhi keinginannya itu, kecuali orang itu 
meneruskannya sesuai dengan rencana yang mana dapat memastikan keberhasilan itu. Keinginan 
harus dikembangkan menjadi sebuah tindakan. Hal ini memerlukan Kriya shakti atau kekuatan 
tindakan. Diatas semuanya, kesadaran itu tergantung dari Jnana shakti atau kekuatan dan kejernihan 
kebijaksanaan, kepercayaan diri yang mengalir dari penguasaan situasi. Hadiah dari karunia ini adalah 
dari Tuhan yang bersemayam di dalam hati. Apapun yang seseorang rencanakan dan lakukan harus 
dihaluskan sebagai persembahan kepada Tuhan. Atau kalau tidak maka semuanya itu akan merosot 
menjadi latihan yang kering. Tidak ada seorangpun yang dapat menyangkal atau mengabaikan-Nya. 
Ketika seseorang menyangkal Tuhan maka itu berarti ia sedang menyangkal dirinya sendiri. Engkau 
harus mengembangkan keyakinan pada Tuhan dan mengetahui bahwa Tuhan ada di dalam 
semuanya. Keyakinan itu akan menumbuhkan dalam dirimu yaitu kerendahan hati, keberanian, dan 
rasa hormat.  
 
 

( Divine Discourse, Feb 8, 1987) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 4 Juli 2017 
	
Matahari adalah sumber cahaya dari alam. Hidup manusia adalah tidak mungkin tanpa adanya cahaya 
matahari. Cahaya matahari adalah penyebab dari adanya hujan yang memungkinkan tumbuhan 
untuk bisa tumbuh. Matahari juga adalah sumber dari kesehatan dan kebahagiaan. Sama halnya, 
kebajikan (Dharma) adalah cahaya mentari yang menyinari seluruh alam semesta. Kata Dharma berarti 
‘yang menjunjung tinggi’. Adalah Dharma yang mengajarkan hubungan yang benar diantara dua 
individu dan diantara masyarakat. Dharma mengungkapkan setiap makhluk melalui hati mereka 
tentang apa yang benar dan salah, apa yang tepat dan tidak tepat. Adalah kebajikan yang 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adalah dharma yang menjadi pelindung dari kesejahteraan 
alam semesta. Alam semesta tidak dapat ditopang tanpa dharma. Manusia yang bijaksana adalah 
lebih kuat daripada manusia yang kuat secara fisik, seperti halnya seorang pawang muda yang bisa 
mengendalikan seekor gajah. Adalah tidak cukup bagi manusia hanya mengandalkan kekuatan fisik 
saja.  
 

(Divine Discourse, Jan 23, 1997) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 5 Juli 2017 
 

Untuk memahami sifat sejatimu, engkau harus melakukan tiga hal: Bungkukkan badan, membenahi 
indria, dan tenangkan pikiran. ‘Bungkukkan badan’ adalah tidak mengizinkan ego berkembang di 
dalam dirimu. Lakukan semua kewajiban dengan tulus dan kerendahan hati. ‘Membenahi indria’ 
mewajibkanmu untuk memeriksa bagaimana tingkah laku indria; apakah indria cenderung tersesat, 
dan memperbaiki dan mengendalikannya dengan benar ketika indria menjadi liar. ‘Tenangkan pikiran’ 
mewajibkanmu untuk menenangkan tingkah polah dari pikiranmu. Bagaimana? Sebagai contoh, ada 
gembok dan kuncinya. Ketika kunci diputar ke arah kiri maka gemboknya terkunci. Jika kunci diputar 
ke arah kanan maka gemboknya terbuka. Kuncinya adalah sama cuma perbedaannya adalah arah 
putaran yang menyebabkan terbuka dan terkunci. Dalam dirimu, hatimu adalah gemboknya dan 
pikiran adalah kuncinya. Bawalah pikiranmu mengarah kepada Tuhan, hatimu akan mengembangkan 
tanpa keterikatan. Putarlah pikiranmu ke arah dunia maka pikiran akan menjadi terikat. Tenangkan 
pikiran berarti mengarahkan pikiranmu ke jalan Tuhan!  
 
(Divine Discourse, May 6, 1988)  - BABA - 
	
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 6 Juli 2017 
	

Bhakti yang sejati tidak hanya terkait melantunkan nama Rama (Tuhan) namun memberikan bantuan 
kepada masyarakat dan melayani yang memerlukan. Hanya dengan demikian engkau akan layak 
untuk mendapatkan karunia Tuhan. Hanuman memberikan teladan yang ideal tentang kepatuhan 
yang sepenuhnya pada perintah Tuhan. Bhakta yang sejati seharusnya tidak memberikan ruang untuk 
keraguan. Mereka harus bertindak penuh keyakinan kepada Tuhan. Mereka harus menyadari bahwa 
segala sesuatunya adalah milik Tuhan dan seharusnya melepaskan semua perasaan tentang ‘aku’ dan 
‘milikku’. Ada perbedaaan yang mendasar diantara sikap dari para Gopika (pengembala wanita yang 
sederhana) kepada Krishna dengan para Yadawa di Dwaraka (kerabat Krishna). Para Gopika merasa: 
"Krishna! Kami adalah milik-Mu ". sedangkan para Yadawa merasakan: "Krishna! Engkau adalah milik 
kita." Sikap mereka didasarkan pada Ahamkara (ego). Itu yang bertanggung jawab untuk kehancuran 
mereka yang terakhir.  
  
(Divine Discourse, Jan 23, 1997) - BABA - 
 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 7 Juli 2017 
 

Satu-satunya kekayaan yang engkau dapat bawa setelah kematian adalah kasih kepada Tuhan. Jadi 
berusahalah keras untuk mendapatkan kekayaan ini selama hidupmu yang sementara dengan 
sungguh-sungguh. Engkau dapat dengan mudah mendapatkannya dengan bhakti suci yang penuh 
kasih. Untuk mendapatkan kekayaan ini, engkau harus mendedikasikan waktu, tubuh dan 
perbuatanmu untuk melayani Tuhan. Ini yang Arjuna pahami setelah mendengarkan Gita dari Sri 
Krishna. Arjuna adalah orang yang benar-benar cerdas, setelah semua argumentasinya dengan Sri 
Krishna, pada akhirnya mengambil kesimpulan dan menyampaikan, “Karishye vachanam tava (hamba 
akan melakukan apapun yang Engkau katakan)”. Manusia seharusnya tidak tergantung pada kekuatan 
fisik atau kekuatan kecerdasannya, namun tergantung pada kekuatan Tuhan. Hanya seseorang yang 
benar-benar tergantung pada kekuatan Tuhan dapat mengalami kedamaian dan kebahagiaan yang 
sejati. Orang yang seperti itu tidak mempermasalahkan kritikan yang disampaikan oleh yang lainnya. 
Mereka dapat tahan menghadapi pendapat dari banyak orang dan memegang apa yang mereka 
anggap benar. Tidak menghiraukan pujian atau celaan, engkau harus meningkatkan keyakinan yang 
teguh kepada Tuhan.  
 

(Divine Discourse, Apr 7, 1989) - BABA -  
 
	



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 8 Juli 2017 
 
Setiap makhluk harus mencapai pemenuhannya; itu adalah takdirnya, bagaimanapun juga keras dan 
lamanya perjalanan. Kapan dan bagaimana ditentukan oleh tumpukan akibat dari banyak kehidupan. 
Jangan lupa, akibat itu tidak hanya dibentuk oleh perbuatanmu namun bahkan lebih banyak oleh niat 
yang ada di belakang tindakan. Setiap orang membangun keberuntungan dan kemalangannya 
sendiri. Keadaanmu sekarang adalah akibat dari perbuatan dan niatmu di masa lalu. Meskipun 
demikian, dapatkah engkau menyatakan itu dalam perjalanan ini bahwa orang lain adalah tidak 
berguna, bahwa seseorang tidak perlu dan tidak harus meminta pertolongan dari yang lainnya? Tidak! 
Dalam upaya untuk mencapai pemenuhan dalam spiritual, tuntunan dari mereka yang telah 
menguasai jalan ini adalah bersifat mendasar. Logika hanya dapat mengembangkan keahlian dan 
kepintaran. Pengalaman yang hanya didapat melalui intuisi adalah bersifat valid. Dari intuisi untuk 
mencapai penerangan, lapisan ego dan kejahatannya harus ditembus dan dihancurkan. Ia yang telah 
mencapai tujuannya saja yang dapat menuntun para peziarah untuk itu. Seorang Guru akan 
memberikan bantuan yang sangat besar dalam perjalanan ini!  
 
(Divine Discourse, Jul 27, 1980) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 9 Juli 2017 
	

Beberapa Guru memberikan inisiasi kepada murid dengan sebuah mantra dan menyuruh untuk 
mengulangi mantra itu. Namun Guru-guru tersebut tidak memberikan penekanan pada kualitas 
keillahian yang menjadi sifat bawaan dari murid yang mana mereka tidak bisa abaikan walaupun 
dalam sejenak saja, dan juga tidak meminta dengan tegas dalam pembaharuan moral yang mana 
diperlukan untuk memperjelas kemampuan di dalam dirinya. Mantra yang diberikan oleh guru adalah 
Deeksha Guru (guru yang menginisiasi); Guru yang membina kepribadian adalah Siksha Guru (guru 
penuntun). Inilah guru terakhir yang dihormati dalam ribuan cara dalam naskah-naskah suci; karena 
guru ini melenyapkan kesalahan dalam pandangan dan menghancurkan kegelapan dari kebodohan. 
Guru ini mengungkapkan Atma pada individu dan membuatnya menjadi bebas. Guru Poornima 
didedikasikan untuk guru yang seperti itu. Bulan (Dewa yang memimpin pikiran) adalah penuh, jelas, 
sejuk, dan bersinar pada hari ini! Tidak ada cacat atau kusam yang mengurangi cahayanya. Guru juga 
digambarkan dan dihormati pada hari ini sebagai tidak ada cela, bercahaya, dan penuh welas asih. 
Pada perayaan Guru Poornima ini, engkau harus memutuskan untuk menguasai indria dan 
kecerdasanmu, emosi, dan hasrat, dan pikiran dan perasaan, melalui sadhana yang terus menerus.  
  
(Divine Discourse, Jul 27, 1980) - 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)	


