
	

	
 

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, 17 Juli 2017 
 
Orang-orang melakukan banyak kejahatan baik disengaja maupun tidak disengaja, tidak hanya dalam 
hidup ini namun juga dalam kehidupan sebelumnya. Kesan dari perbuatan ini dibawa oleh ingatan 
bawah sadar (Chitta) dalam banyak kehidupan. Ketika cermin dari pikiran dikotori dengan 
peninggalan ini, maka pikiran tidak bisa menerima apapun dalam keadaannya yang sejati. Ini adalah 
alasan mengapa orang-orang tidak mampu memahami sifatnya yang sejati. Oleh karena itu adalah 
perlu untuk membersihkan cermin dari ketidakmurnian itu. Hal ini dilakukan dengan mengatur 
makananmu dan kebiasaan rekreasi! Engkau harus memastikan bahwa makanan yang engkau makan 
didapatkan melalui sarana yang benar. Banyak penderitaan hari ini disebabkan hanya karena manusia 
mengkonsumsi makanan yang didapat dari sarana yang tidak benar. Mungkin tidak selalu bisa 
memastikan kesucian yang tertinggi sepanjang waktu. Untuk mengatasi kesulitan ini, ada sebuah 
pemecahan yang gampang dan mudah! Sebelum makan, persembahkan makanan kepada Tuhan! 
Kemudian makanan ini menjadi sebuah karunia dari Tuhan (prasadam) dan semua ketidaksucian yang 
ada dalam makanan akan dihilangkan. Kegiatan ini membantu membersihkan pikiran. Lanjutkan 
bentuk praktik ini selalu!  
 
 

( Divine Discourse, May 25, 1990) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 18 Juli 2017 
	
Resi Narada, yang telah menguasai banyak pengetahuan dan seni, tidak bisa menjamin kebahagiaan 
yang datang dari kedamaian pikiran. Terganggu karena kurangnya kedamaian maka Resi Narada 
mendatangi Resi Sanatkumara dan menanyakan padanya apa penyebab dari keadaan ini. Resi 
Sanatkumara menanyakan Narada apa yang menjadi kepandaiannya. Narada mengatakan pada sang 
Resi bahwa ia adalah sangat mahir dalam semua Weda dan Wedanta dan telah menguasai 64 
pengetahuan yang berbeda termasuk melatih gajah dan merawat sapi. Tertawa di dalam hati, Resi 
Sanatkumara bertanya: “Apakah hanya ini saja kepandaianmu? Oh Narada, tanpa mengetahui siapa 
dirimu, apa gunanya mengetahui semua hal lainnya?” Orang-orang membuat berbagai usaha untuk 
memahami segala sesuatunya di dunia. Namun tidak ada seorangpun melakukan usaha apapun untuk 
memahami dirinya sendiri. Banyak waktu sudah dihabiskan dalam memahami hal lain, namun 
manusia tidak dapat menemukan waktu untuk mengetahui dirinya sendiri. Apapun kepintaran, 
kecerdasan atau jabatan seseorang maka orang itu tidak bisa memiliki kedamaian pikiran dan 
kebahagiaan jika seseorang tidak mengetahui dirinya yang sejati.  
 

( Divine Discourse, Sep 3, 1990) - BABA -  

Edisi : 157 (17 – 23 Juli 2017) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 19 Juli 2017 
 

Uap air yang dihasilkan oleh matahari menjadi awan dan menyembunyikan matahari itu sendiri. Sama 
halnya gagasan muncul dari dalam pikiran menyembunyikan sang Diri sejati (Atma). Ketika pikiran 
dihilangkan maka hanya Atma yang tersisa. Untuk menghilangkan pikiran dan melenyapkan khayalan 
darinya, maka keinginan harus dikendalikan. Para peminat spiritual hari ini tidak mengurangi 
keinginan mereka. Engkau harus menyadari bahwa sifat mementingkan diri sendiri harus dihilangkan. 
Sifat egoisme ini adalah akar penyebab dari semua penyakit penderitaan dari manusia. Jika dunia 
harus dirubah, permulaan yang terbaik adalah merubah dirimu sendiri. Sifat jahatmu harus 
dihilangkan. Engkau harus mengisi dirimu sendiri dengan gagasan atau ide yang suci. Tanpa engkau 
menyadari sifat sejatimu, maka semua pencapaianmu akan menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya! 
Engkau harus mengarahkan pikiran ke dalam diri. Mengarahkan pikiran ke dunia luar hanya 
membawakan penderitaan. Kebahagiaan yang kekal hanya dapat diraih dengan mengarahkan pikiran 
kepada Tuhan. Itu adalah sadhana (latihan spiritual) yang sejati dan benar. 
 
(Divine Discourse, July 7, 1990)  - BABA - 
	
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 20 Juli 2017 
	

Pengelompokkan akan tubuh, pikiran, dan indria mencegahmu untuk menyadari keillahian yang 
menjadi sifatmu. Engkau adalah penyebab dari perbudakanmu melalui tubuh dan pikiran. Ketika 
engkau mengerti sifat kompleks dari tubuh-pikiran, engkau akan menyadari intisari dari dirimu sendiri. 
Adalah cukup jika engkau mengembangkan keyakinan bahwa engkau dan Tuhan adalah satu. 
Tingkatkan keyakinan yang teguh dalam kesatuan dengan Tuhan melalui cinta kasih. Cinta kasih itu 
akan menuntunmu pada pencerahan diri. Dimanapun engkau berada dan apapun yang engkau 
lakukan, anggaplah dirimu sebagai alat dari Tuhan dan berbuatlah dengan dasar pemikiran seperti itu. 
Engkau tidak perlu menunggu sepanjang tahun untuk Gurupoornima. Perlakukan setiap saat dalam 
hidupmu sebagai dedikasi kepada Tuhan. Ini adalah jalan terbaik untuk mengalami keillahian 
sepanjang waktu dan tempat. Ini adalah Sakshatkara (pencerahan) yang sejati. Keyakinan yang 
mantap bahwa Tuhan bersemayam dalam diri setiap orang dan selalu berbuat sesuai dengan 
keyakinan itu. Sikap yang suci seperti itu akan tumbuh melalui praktik yang terus menerus.  
  
(Divine Discourse, Jul 7, 1990) - BABA - 
 
 
 

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

Setiap orang harus mengembangkan semangat tyaga (berkorban). Engkau harus melayani yang lain 
melalui tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Engkau harus hanya mengharapkan gagasan yang baik dan 
mulia di dalam pikiranmu. Engkau harus menggunakan kekayaanmu untuk mendukung institusi 
pendidikan dan yang lainnya untuk membantu orang-orang. Persembahkan makanan pada mereka 
yang memerlukan dan kelaparan. Ini adalah jalan yang menuntun pada hidup yang penuh arti dan 
luhur. Hidup telah diberikan kepadamu bukan untuk menggemukkan dirimu sendiri. Tubuh adalah 
alat yang mendasar untuk menjalankan Dharma (kewajiban). Dedikasikan seluruh waktumu untuk 
melayani dan pelaksanaan kewajibanmu. Sadhanamu (usaha spiritual) seharusnya tidak untuk tujuan 
akhir egoisme. Ini harus untuk meningkatkan kebaikan pada yang lainnya. Sucikan hidupmu dengan 
melepaskan sifat mementingkan diri sendiri dan meningkatkan kasih yang tidak mementingkan diri 
sendiri untuk yang lainnya. Hanya Tuhan yang dapat merubah latihan spiritualmu menjadi 
pengalaman rohani. Engkau telah memiliki pandangan akan keillahian (sakshatkara). Pandangan itu 
tidak datang dari luar. Ini ada di dalam dirimu karena Tuhan adalah ada dimana-mana.  
 

( Divine Discourse, Jul 7, 1990) - BABA -  
 
	

	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 22 Juli 2017 
 
Perwujudan pribadi yang illahi! Situasi di dunia saat sekarang adalah mengerikan dan menakutkan. 
Kemanapun engkau berpaling maka engkau akan bertemu dengan ketakutan. Apakah engkau ada di 
dalam rumah atau keluar ke jalanan, apakah engkau bepergian dengan kereta api atau jalan kaki, rasa 
takut selalu menghantuimu. Dunia diliputi dalam ketakutan. Jika engkau ingin menghilangkan rasa 
takut ini, engkau harus mengembangkan keyakinan yang mantap kepada Tuhan sebagai tempat 
perlindungan satu-satunya. Kemudian engkau akan bebas dari rasa takut. Jalankan pekerjaanmu 
tumpahkan semua rasa takut dan tanpa adanya lagi kecemasan akan masa yang akan datang. 
Terjunlah ke dalam kegiatan pelayanan dengan keberanian dan keteguhan hati. Jika engkau bertindak 
dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan ini, engkau akan mampu untuk melayani keluargamu, 
bangsa, dan alam semesta. Bukanlah kemampuan intelektualmu yang akan melindungi bangsa. Jika 
engkau menjunjung tinggi kebenaran dan kebajikan, maka kedua hal ini akan melindungimu, 
keluargamu, dan juga bangsa. Hiduplah sesuai dengan kebenaran dalam dirimu. Selalu bertindak 
dengan benar!  
 
(Divine Discourse, Nov 19, 1990) - BABA -  
 
	

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

Di rentang usia 16-30 tahun adalah bersifat krusial, karena di usia ini ketika kehidupan menambahkan 
rasa manis di dalamnya, ketika talenta, keahlian, dan sikap dikumpulkan, dihaluskan dan disucikan. 
Jika kekuatan pelayanan tanpa mementingkan diri sendiri (seva) diberikan pada pikiran pada rentang 
usia ini maka misi hidup terpenuhi, karena proses perubahan dan penyucian akan dipercepat dengan 
penguatan ini. Jangan melayani untuk kepentingan agar dihargai, mencari perhatian atau 
mendapatkan ucapan terima kasih, atau dari hasrat untuk berbangga atas kelebihan dari keahlianmu, 
kekayaan, status atau kekuasaan. Layanilah karena engkau didorong oleh kasih. Jika dan ketika engkau 
gagal, anggap kegagalan sebagai kekurangan, ketidaktulusan atau kebodohanmu. Periksa gerakan 
dari perbuatan; hapuskan perbuatan itu dari semua jejak ego. Jangan melemparkan kesalahan pada 
yang menerima pelayanan, atau pada rekan kerja atau pada Tuhan, ketika engkau berhasil, anggaplah 
keberhasilan itu datang dari karunia Tuhan yang mendorongmu sebagai kasih dari dalam dirimu.  
  
(Divine Discourse, May 19, 1969) - 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)	


