
	

	
 

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, 10 Juli 2017 
 
Pikiran sempit yang tidak memiliki keyakinan mungkin mendebat bahwa Tuhan tidak bisa hadir dalam 
wujud manusia. Manusia tidak pernah dapat menjabarkan atau melukiskan Tuhan yang tanpa wujud, 
tanpa sifat dan melampaui kualitas yang ada. Hanya dengan sarana berupa wujud dan sifat maka 
Tuhan bisa dipuja, disembah, atau bahkan dirasakan kehadiran-Nya. Sejatinya, Tuhan hanya dapat 
dikenali oleh manusia sebagai manusia dan hal ini dijelaskan dalam naskah suci yaitu “Daivam 
manusha rupena, Tuhan mengungkapkan diri-Nya dalam wujud manusia”. Oleh karena itu dari sejak 
zaman dahulu, Tuhan dipuja, disembah, dan bahkan dibayangkan atau digambarkan oleh manusia 
hanya dalam wujud manusia, sepanjang masih ada kesadaran manusia. Manusia lebih mudah 
membayangkan Tuhan dalam wujud manusia, dengan kekuatan manusia super, kebijaksanaan, kasih 
dan welas asih. Karunia Tuhan dapat membuat yang buta bisa melihat, yang pincang bisa berjalan dan 
yang bisu bisa bicara. Hanya dengan sentuhan, Tuhan dapat menghancurkan dosa masa lalu dan 
menanamkan dasar kedamaian dan suka cita.  
 
 

(Divine Discourse, Jul 27, 1980) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 11 Juli 2017 
	
Menutup dirimu dalam kamar dan mempersembahkan dupa dan bunga pada gambar atau wujud 
Tuhan, serta melantunkan atau mengulang-ulang kemuliaan-Nya adalah pengganti yang sangat 
rendah bagi disiplin yang akan membebaskanmu dari kebodohan. Semua makhluk adalah wujud dari 
Tuhan; semua manusia adalah semua gambaran-Nya, mengapa engkau harus menutup dirimu? 
Semua ciptaan sedang melangkah menuju ke arah-Nya, lantas mengapa engkau berpikir bahwa 
engkau sedang melakukan perjalanan seorang diri? Engkau percaya bahwa waktu yang dihabiskan di 
tempat suci dalam pemujaan dan ritual persembahan kepada Tuhan dan sisa waktunya dihabiskan 
untuk tujuan yang lainnya. Namun engkau tidak akan bisa membatasi jangkauan Tuhan atau manusia 
yang seperti itu. Tuhan adalah selalu bersamamu dimana saja. Vasudheva sarvamidham – semuanya 
adalah Tuhan. Masyarakat adalah sekolah dimana pelajaran ini diajarkan bagi mereka yang benar-
benar mencarinya.   
 

( Divine Discourse, Apr 1973) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 12 Juli 2017 
 

Dalam mitologi India, ada seorang akuntan di pengadilan Yama (raja kematian) yang bernama 
Chitragupta (namanya berarti ‘gambar rahasia’). Chitragupta mencatat kebaikan dan keburukan yang 
dilakukan oleh setiap manusia dan saat kematian orang itu, Chitragupta akan membawa buku ke 
pengadilan dan menentukan keseimbangan diantara debit dan kredit. Yama sang raja kematian 
kemudian menentukan hukuman yang dapat menebus dan mendidik. Kantor Chitragupta sejatinya 
ada di dalam pikiran setiap manusia, sepanjang waktu selalu sadar dan waspada! Apa yang 
Chitragupta lakukan adalah ‘mengambil gambar’ semua bisikan rahasia dari dorongan dalam diri yang 
berkembang menjadi perbuatan; Chitragupta mencatat tanda peringatan dan juga kejadian ketika 
tanda-tanda itu diabaikan atau secara sembarangan dikesampingkan. Waspadalah! Engkau harus 
melihat bahwa peringatan dari Tuhan pada manusia, bahkan kecenderungan binatang buas adalah 
selalu diperhatikan.  
 
(Divine Discourse, Feb 24, 1971)  - BABA - 
	
	
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 13 Juli 2017 
	

Sekarang engkau semua akan diberikan Prasadam (makanan yang telah disucikan) pada penutupan 
dari bhajan. Prasadam juga berarti karunia yang mengalir dari Tuhan ketika Beliau hati-Nya dapat 
diambil. Ketika prasadam diberikan, engkau hanya perlu melakukan satu tindakan kecil, sehingga 
engkau bisa memperolehnya – engkau harus membuka lebar-lebar tanganmu dan baru menerima 
prasadam itu! Namun karunia-Ku adalah selalu denganmu; karunia ini bukan sesuatu yang diberikan 
dan diambil; karunia juga selalu diterima oleh kesadaran yang sadar akan artinya. Engkau harus 
mendapatkan karunia dari hati kecilmu sendiri sehingga bisa mendapatkan karunia dari Tuhan yang 
selalu ada. Engkau bisa mendapatkannya dengan mengajarkannya nilai dari karunia-Ku. Karunia-Ku 
diberikan dimanapun engkau berada melalui kasih-Ku yang tidak terbatas, bahkan tanpa menghitung 
atau mengukur kesiapan dari hati kecilmu untuk menerimanya dan mendapatkan keuntungan 
darinya. Ketika engkau menerima karunia-Ku maka ini juga akan memberikanmu keyakinan dan 
kekuatan, kebijaksanaan dan suka cita.  
  
(Divine Discourse, Feb 24, 1971) - BABA - 
 
 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 14 Juli 2017 
 

Tujuan dari seorang peminat spiritual seharusnya secara batin siap untuk realisasi akan keillahian 
kapanpun juga. Artinya, hati harus dibersihkan dari rasa putus asa, bebas dari keragu-raguan dan 
terbuka pada gelombang kebahagiaan yang didorong dari semua sisi alam semesta Tuhan. Cinta kasih 
membawa ombak ke dalam dan selalu meluap-luap seperti sifat aslinya! Jalan yang engkau tempuh 
tergantung dari prinsip yang engkau yakini! Ikuti prinsip-prinsip yang baik, engkau akan dituntun 
untuk menuai hasil yang baik. Patuhi arahan dari Tuhan dengan keyakinan dan ketulusan. Hal itu akan 
membantumu untuk menyadari tujuan dari hidupmu. Karena setiap tindakan memiliki reaksi yang 
sesuai, waspadalah terhadap niat yang jahat, perkataan yang jahat, perbuatan yang menyakiti yang 
lain dan oleh karena itu merugikan dirimu. Aku menginginkan bahwa engkau harus selalu menapaki 
jalan kebaikan dan mencapai hasil yang baik dalam hidup. Hiduplah dengan baik, sehingga engkau 
dapat menghormati setiap makhluk sebagai tempat suci Tuhan yang bergerak.  
 

(Divine Discourse, Apr 18, 1971) - BABA -  

 
	

	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 15 Juli 2017 
 
Apa yang dapat dilakukan oleh kanvas dan cat jika seorang pelukis yang memiliki imajinasi tidak ada 
hasrat untuk melukis? Apa yang dapat dilakukan oleh pahat dan bongkahan dari marmer jika tidak ada 
bentuk wujud yang tercipta dalam hati seorang pemahat yang setia? Imajinasi dan wujud adalah 
percikan illahi. Engkau semua adalah 'illahi' dikemas dalam kulit dan tulang manusia; Engkau adalah 
Atma yang terbungkus dalam daging yang cepat berlalu dari ingatan. Kenali ini dan engkau menjadi 
tidak kenal takut, bahagia tanpa batas. Singkirkan ego yang mana engkau sekarang merasa terjebak di 
dalamnya; maka engkau dibebaskan dari 'penjara' yang tidak ada yang sekarang membungkusmu 
sekuat mungkin! Bagaimana seseorang bisa hidup agar tidak merendahkan status manusia? Kita harus 
sadar sepanjang waktu bahwa tubuh dan peralatan ini adalah tempat tinggal sementara; Yang satu 
adalah Ilahi yang abadi, Atma nampaknya terbungkus dalam fisik, seperti bulan dalam panci air. 
Pengetahuan tentang jiwa ini adalah kebijaksanaan yang lebih tinggi.  
 
(Divine Discourse, Jul 8, 1971) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 16 Juli 2017 
	

Sekali ketika Aku menanyakan sejumlah orang tentang seperti apa yang mereka inginkan berada di 
tangan Tuhan, Aku mendapatkan berbagai jenis jawaban. Ada beberapa yang mengatakan menjadi 
teratai, yang lainnya jadi gada, cakra, dan sebagainya, namun tidak ada seorangpun yang 
menyebutkan menjadi seruling! Aku menyarankanmu untuk menjadi seruling, sehingga Tuhan akan 
datang kepadamu, menjemputmu, menaruhmu di bibir-Nya, dan bernafas melaluimu. Dari kesucian 
hatimu yang berasal dari tanpa adanya ego, Beliau akan menciptakan musik yang menawan untuk 
dinikmati semua ciptaan. Jadilah lurus, tanpa kehendak dari dirimu sendiri. Hidup yang engkau jalani 
dari sekarang harus direndam dengan kebahagiaan illahi. Gabungkan kehendakmu dalam kehendak 
Tuhan. Tarik nafas hanya nafas Tuhan. Itu adalah kehidupan illahi yang harus engkau capai. Kehidupan 
illahi seperti itu memang merupakan misi dimana setiap individu dilahirkan – untuk menyatukan 
individu dalam Universal.  
  
(Divine Discourse, Venkatagiri, Apr 1957) - 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)	


