
	
	

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, 31 Juli 2017 
 

Mempelajari teks mungkin dapat menghilangkan beberapa gagasan yang salah dan memunculkan 
pemecahan yang tepat. Namun hal ini tidak bisa memberikan pandangan pada kenyataan yang sejati. 
Meditasi adalah kunci untuk harta karun Atma yang merupakan kekayaanmu yang sejati. Egomu akan 
selalu mengganggu bahkan saat engkau meditasi. Ketika saudari Nivedita meminta nasehat pada 
Swami Vivekananda tentang bagaimana bisa mendapatkan pemusatan pikiran saat meditasi, beliau 
berkata, "Jangan ijinkan Margaret Noble untuk muncul diantara dirimu dan Tuhan!" Margaret Noble 
adalah dirinya sendiri. Nivedita berarti ‘persembahan’. Jadi Swami Vivekananda menasehati, 
"Persembahkan dirimu sendiri sepenuhnya kepada Tuhan." Persembahan yang total ini tidak bisa 
muncul dari kesarjanaan. Para sarjana dicemari dengan ego; ia menjadi sangat senang dalam 
menelaah pro dan kontra, menimbulkan keraguan, mengganggu keyakinan dan mencampur hal-hal 
duniawi dengan spiritual. Banyak yang memuja Tuhan untuk keuntungan duniawi. Doa kepada Tuhan 
harus untuk kemajuan spiritual. Maka dari itu, tingkatkan sifat mulia tanpa menunda lagi dan bebas 
dari kebiasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang jahat. Tumbuhlah dalam kasih. Ini adalah jalan 
menuju Ananda (kebahagiaan). 
 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 1 Agustus 2017 
	

Cari tahu kesulitan dan masalah yang membebani yang lain dan bantu mereka sejauh engkau bisa 
mengatasinya; dan juga menuntun hidup mereka sehingga hal itu tidak terulang kembali. Belajarlah 
untuk hidup dengan yang lain dalam berbagi suka dan duka; jadilah sabar, dan bukan suka 
memaksakan. Ketika engkau hidup bersama-sama dalam persahabatan, desa akan menjadi tentram 
dan aman; dan ketika desa-desa memiliki hubungan yang baik dan kuat, maka bangsa juga akan kuat 
dan tidak akan terkalahkan. Rasa cemburu, marah, benci, dan tamak akan memecah bangsa dan 
membuat bangsa itu jatuh ke dalam kekacauan dan penderitaan. Jauhkan kekuatan yang memecah 
belah yang membuat seseorang terpisah dari yang lainnya, dan jagalah kerjasama yang tulus dan 
saling membantu. Tingkatkan disiplin dalam bidang latihan spiritual juga (sadhana) dan memastikan 
mereka menjalankan kewajiban untuk diri mereka sendiri dan juga untuk takdir mereka. Bhakti adalah 
seperti kepala, kewajiban adalah badan, dan disiplin adalah kaki. Biarkan bhakti dikaitkan dengan 
kewajiban dan dipimpin oleh disiplin; kemudian keberhasilan sudah pasti bisa diraih.  
 

(Divine Discourse, Mar 16, 1973) - BABA -  

Edisi : 159 (31 Juli – 6 Agustus 2017) 
 



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

Sebuah hati yang diliputi dengan kasih pada Tuhan tidak akan pernah bisa memikirkan kekerasan. 
Merupakan kemunafikan semata dengan berlutut di hadapan Tuhan dan kemudian menekan yang 
lainnya untuk berlutut di hadapanmu. Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah kedamaian dan Tuhan 
adalah kekuatan. Bagaimana seseorang bisa terhubung dengan Tuhan namun masih merasa 
sombong dan keras? Gelisah dan marah? Lemah dan bimbang? Pernyataannya terkait terhubung 
dengan Tuhan hanyalah tipuan yang menggelikan; ini tidaklah benar. Sebuah pohon dinilai dari 
buahnya. Pemimpin harus mengembangkan kasih yang universal, tidak terbatas pada batas-batas 
politik yang akan berubah dari satu dekade ke dekade lainnya, atau label agama yang dipasang dan 
dihapus disesuaikan dengan keperluan yang sementara. Doa yang meningkat dari jutaan orang di 
negeri ini dan dari semua tempat sucinya, pinggir laut yang suci, dan altar selama berabad-abad 
adalah: Sarve janah sukhino bhavanthu – Semoga semua makhluk  di dunia bahagia dan sejahtera, 
dan Samastha lokaah sukhino bhavanthu – semoga semua dunia memiliki kedamaian dan 
kesejahteraan.  
 

(Divine Discourse, April 1973)  - BABA - 
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 3 Agustus 2017 
	

Hidupmu seharusnya tidak disia-siakan hanya untuk makan, minum, dan tidur; engkau memiliki Atma 
(jiwa) sebagai kenyataanmu, jadi belajarlah untuk menjadi sadar pada sumber kebahagiaan yang 
tidak ada habisnya. Dengan menggunakan kecerdasanmu dengan tepat, engkau dapat membuka 
sumber itu dan menjadi penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan dapat dicapai hanya dengan 
bergerak menuju ke arah Tuhan, dan tidak dengan mengikuti desakan dari indria.  Dari waktu yang 
ada 24 jam bagimu setiap harinya, Aku menasehatimu untuk menyediakan waktu yang singkat untuk 
meditasi atau doa atau membaca naskah suci atau mendengarkan kisah suci tentang kegiatan Tuhan. 
Pikirkan tentang Tuhan dan bersyukurlah atas semua yang Tuhan berikan untuk kehidupan manusia 
dan juga berbagai jenis materi, bakat moral dan bakat kecerdasan dimana Tuhan telah berikan 
kepadamu sebelum engkau melakukan tugas apapun. Engkau pastinya akan mengalami keuntungan 
yang luar biasa dan engkau akan memiliki kedamaian, suka cita dan keberhasilan dalam setiap 
usahamu melalui karunia Tuhan. 
  

(Divine Discourse, Mar 16, 1973) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 4 Agustus 2017 
 

Engkau memiliki semua sumber daya yang engkau perlukan dalam dirimu sendiri. Engkau dapat 
menggunakan semuanya itu dengan mengidentifikasi, mewujudkan, dan membaginya dengan yang 
lain. Engkau adalah Sath, Chith, dan Ananda (eksistensi, kesadaran, kebahagiaan yang absolut); 
engkau adalah Shiva-Shakti Swarupa (wujud dari energi Tuhan). Jangan meningkatkan keyakinan 
bahwa engkau hanya manusia biasa saja; yakinlah bahwa engkau ditakdirkan untuk keillahian. Ketika 
keillahian mengambil wujud manusia seperti yang dijelaskan dalam Ramayana, Mahabharata, dan 
Bhagavatha, engkau harus menerjemahkan tindakan itu sebagai pemberian contoh dan pelajaran, 
dan bukan sebagai cerita manusia yang berlaku sebagai hiburan! Kelima saudara dari Pandava adalah 
lima kualitas dalam karakter manusia, semuanya mengamati norma yang ditentukan oleh kakak yang 
tertua, yang paling mulia dan paling baik. Dalam Ramayana, Sri Rama adalah contoh yang cemerlang 
dari kepatuhan yang mutlak pada prinsip kebajikan, apapun bentuk godaannya! Sri Rama diliputi 
dengan kasih yang melampaui kasta, keyakinan, dan bahkan meluas sampai pada burung dan 
binatang. Kasih adalah kunci untuk membuka pintu yang dikunci oleh ego dan ketamakan. 
 

( Divine Discourse, April 1973) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 5 Agustus 2017 
 
Ravana memiliki pengetahuan yang luas tentang teks spiritual. Kepalanya yang berjumlah sepuluh 
melambangkan pelajaran yang telah ia dapatkan dari enam sastra (naskah suci) dan empat Weda. 
Namun Ravana tidak pernah menggunakan pengetahuan itu untuk kegunaan apapun juga. Ia hanya 
menginginkan memiliki Prakriti (objek-objek material); ia ingin menguasai dunia materi, dunia objektif 
ini. Namun ia tidak dijinakkan oleh jiwa. Ia membuang yang namanya Purusha, yaitu Tuhan; ia puas 
dengan kepemilikannya di Lanka, yaitu Prakriti (duniawi), dilambangkan oleh Ibu Sita. Itulah sebabnya 
mengapa Ravana terjatuh. Seperti halnya monyet yang tidak bisa mengeluarkan tangannya keluar 
dari botol yang berleher sempit, Karena tangannya penuh memegang kacang tanah yang ada di 
dalam botol, manusia juga sedang menderita saat sekarang, ketika mereka tidak ada keinginan untuk 
melepaskan genggaman penuh dari tangan mereka pada benda-benda yang menyenangkan yang 
mereka dapatkan dari dunia ini. Seseorang dibawa pada keyakinan yang salah bahwa mengumpulkan 
benda-benda material akan memberikan mereka suka cita dan ketenangan. Namun hanya kasih 
Tuhan yang dapat memberikan suka cita yang kekal.  
 
( Divine Discourse, Feb 28, 1964) - BABA -  
 
	

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

Untuk melepaskan diri dari semua kontak dengan yang lainnya, dan menapaki sebuah jalan sendiri 
adalah tanda dari sebuah kelemahan, ketakutan, dan ketidakberanian. Hidup dalam perkumpulan saja 
yang dapat menghasilkan moralitas, keadilan, welas asih, simpati, kasih, toleransi, ketenangan hati, 
dan banyak lagi kualitas yang dapat menguatkan dan melatih karakter, serta membentuk kepribadian 
seorang individu. Budaya adalah akibat dari saling mempengaruhi antara hati dan kepala. Satu 
kelompok yang dikuasai oleh kebencian atau penghinaan satu dengan yang lainnya, tidak akan bisa 
menghasilkan dampak yang berguna apapun di kelompok manapun; Sama-chintha, yaitu pandangan 
bersama atau introspeksi ke dalam diri adalah faktor yang mendasar. Kesamaan kepercayaan, 
pendapat, dan sikap adalah kunci. Sama-chintha ini harus menghasilkan sebuah luapan kebahagiaan 
illahi yang menyelimuti dan mencerahkan seluruh masyarakat. Kesadaran bahwa seseorang adalah 
illahi dan setiap orang adalah sama, adalah ikatan yang terbaik bagi sebuah masyarakat, kebahagiaan 
itu adalah suasana yang terbaik untuk memelihara dan menjaga masyarakat. 
  
(Divine Discourse, April 1973) - 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)	


