
	
	

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, 7 Agustus 2017 
 

Seorang jutawan membayar pajak penghasilan dengan tetesan air mata; seorang kepala sekolah 
penuh suka cita melepaskan semua perabotan dan perlengkapan laboratorium yang ada di 
sekolahnya ketika ia dipindahkan ke tempat yang lainnya. Mengapa? Karena kepala sekolah 
mengetahui bahwa ia hanya seorang pengurus saja dan bukan pemiliknya. Ia tidak terikat dengan 
barang-barang ini, ia mengetahui bahwa barang-barang itu milik pemerintah. Begitu juga, rasakan 
bahwa keluarga, rumah, kekayaan, mobil, dsb semuanya adalah milik Tuhan dan engkau hanya 
sebagai penjaganya saja; bersiaplah melepaskan semuanya itu tanpa mengeluh pada saat 
pemberitahuan itu. Naskah suci mengandung obat untuk menyembuhkan keterikatan dan 
memberikanmu kekuatan untuk tidak terikat. Pengorbanan (Tyaga) tidak berarti bahwa engkau tidak 
menghargai benda-benda itu; engkau mungkin peduli dengan benda-benda itu. Namun selalu ingat 
bahwa semua benda-benda itu adalah bersifat sementara, bahwa suka cita yang diberikan oleh 
benda-benda itu juga adalah sementara. Ketahuilah manfaatnya yang sebenarnya; jangan terlalu 
memperhatikan semuanya itu. Jangan mengembangkan keterikatan (Moha) kepada semuanya itu.  
 

(Divine Discourse - August 19, 1964) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 8 Agustus 2017 
	

Dhana (uang) adalah mata uang dari dunia; Sadhana (latihan spiritual) adalah mata uang dari jiwa. 
Ketika bhakta gadungan datang padamu dengan daftar dan buku untuk meminta sumbangan, jangan 
memberikan mereka uang. Mengapa engkau memerlukan sebuah aula untuk melakukan meditasi 
atau mengulang-ulang nama Tuhan (dhyana atau namasmarana)? Kehadiran orang lain dengan 
tujuan yang berlawanan lebih banyak menjadi penghalang daripada membantu; sebaliknya buatlah 
rumahmu menjadi tempat suci, meditasi di ruang pujamu sendiri. Lantunkan bhajan dengan penuh 
bhakti di rumahmu sendiri! Diatas semuanya, jadilah teladan bagi yang lainnya melalui tingkah 
lakumu – ucapkan perkataan yang lembut dan penuh kebenaran, rendah hati, dan perlihatkan rasa 
hormat kepada yang lebih tua. Hiduplah dengan keyakinan, ketabahan dan penuh kebenaran. 
Caramu ini akan membawa banyak orang pada jalan keTuhanan daripada dengan membangun 
masyarakat, mengumpulkan sumbangan dan menjalankan tempat suci. Ingatlah, Tuhan benar-benar 
peduli pada ketulusan, kesederhanaan dan suka cita yang mantap dalam perenungan akan Nama dan 
wujud-Nya; tidak ada yang lainnya!  
 

(Divine Discourse - August 19, 1964) - BABA -  

Edisi : 160 (7 - 13 Agustus 2017) 
 



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

 Kesimpulan dari Saptah (wacana tujuh hari) disebut dengan Samapti. Namun istilah Samapti memiliki 
makna yang mendalam untuk hal ini juga. Artinya, pencapaian (Aapti) dari Samam (Brahman atau 
keillahian). Itu adalah hasil terakhir dari mendengarkan, merenungkan isinya dan tahap meresapi 
isinya (sravana, manana dan nididhyasana) dari pelajaran spiritual dan wejangan yang disampaikan. 
Dalam arti duniawi, ini berarti kesimpulan dari serangkain seri tujuh hari ini; dalam makna spiritual, ini 
berarti melampaui waktu! Apa yang menjadi hal yang utama dari semua usaha spiritual? Ini adalah 
engkau harus melepaskan pengejaran objek-objek indria dalam pencarianmu pada kedamaian dan 
suka cita yang kekal. Kekayaan material membawa serta tidak hanya suka cita tapi juga duka cita. 
Timbunan kekayaan dan bertambahnya keinginan menuntun hanya pada pergantian diantara suka 
cita dan duka cita. Keterikatan adalah akar dari suka dan duka cita; tanpa keterikatan adalah sebagai 
juru selamat.  
 

(Divine Discourse - August 19, 1964)  - BABA - 
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 10 Agustus 2017 
	

Jika engkau pergi melakukan perziarahan seperti halnya piknik tanpa adanya persiapan mental yang 
diperlukan untuk mendapatkan rahmat Tuhan maka perjalananmu hanyalah tamasya saja dan bukan 
untuk menguatkan kecendrungan spiritual! Perjalananmu adalah seperti barang-barang pos yang 
pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, mengumpulkan kesan bungkusan luar saja, namun bukan 
untuk inti batin di dalam dirimu. Orang yang mengalami gangguan penglihatan tidak cemas akan 
siang dan malam. Begitu juga, engkau tidak bisa membedakan satu tempat dengan yang lainnya, jika 
engkau tidak mengijinkan kesucian  dari tempat itu memberikan dampak dalam pikiranmu. Sebagai 
hasil dari perziarahan, kebiasaanmu harus berubah untuk yang lebih baik; pandanganmu harus lebih 
luas; pandanganmu ke dalam harus menjadi lebih mendalam dan mantap. Engkau harus menyadari 
kehadiran Tuhan dimana saja dan kesatuan dalam kemanusiaan. Engkau harus belajar toleransi dan 
kesabaran, derma dan pelayanan. Setelah perziarahanmu, duduklah di dalam rumahmu, 
merenungkan kembali semua pengalaman yang menyenangkan dan bertekad untuk berusaha 
mencapai pengalaman yang lebih tinggi dan kaya dalam kesadaran Tuhan.  
  

(Divine Discourse, Feb 28, 1964) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 11 Agustus 2017 
 

Jika engkau terjaga selama 12 jam pada saat Shivaratri disebabkan karena sakit maka berjaga-jaga 
saat itu tidak akan bisa mendapatkan rahmat-Nya. Jika engkau bertengkar dengan pasanganmu dan 
menolak makan dalam satu hari penuh maka hal ini tidak akan dicatat sebagai puasa oleh Tuhan. Jika 
engkau kehilangan kesadaranmu karena banyak minum-minuman keras, engkau tidak akan disebut 
sebagai seseorang yang telah mencapai samadhi (keadaan tidak sadarkan diri dalam spiritual). Tidak 
ada bhokta (penikmat) dapat menjadi seorang bhakta; itulah dikatakan bahwa seseorang yang 
memiliki pandangan mencari keuntungan yang bisa didapatkan dari pelayanan kepada Tuhan, tidak 
bisa menjadi bhakta yang sejati. Orang-orang seperti itu memuji Tuhan sampai ke langit di satu hari 
dan mengutuk Tuhan saat keberuntungannya menjadi kering. Harta karun di dalam hatimu yaitu 
Amrita Vakya (pemberian pesan keabadian) yang telah engkau dengar dalam wacana spiritual; 
renungkanlah semuanya itu dalam keheningan meditasimu dan berusaha untuk menyadari tujuan 
yang berharga dari kelahiran manusia yang tidak terhingga nilainya.  
 

(Divine Discourse, Aug 19, 1964) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 12 Agustus 2017 
 
Hidup adalah pohon khayalan dengan seluruh cabang, daun dan bunganya adalah maya. Engkau 
dapat menyadari hal ini pada hakekatnya ketika engkau melakukan semua perbuatan sebagai 
dedikasi persembahan untuk menyenangkan Tuhan. Tanpa mengetahui rahasia ini untuk mengubah 
setiap perbuatanmu ke dalam ibadah yang suci, engkau menderita dari kekecewaan dan duka cita. 
Lihatlah Tuhan sebagai getah yang melalui setiap sel seperti halnya matahari menghangatkan dan 
membangunnya dalam setiap bagian. Lihatlah Beliau dalam semuanya, pujalah Beliau melalui 
semuanya karena Beliau adalah segalanya! Libatkan diri dalam berbagai kegiatan yang baik, dan isilah 
dengan bhakti; ingatlah bahwa hanya bhakti yang dapat menyucikan perbuatan! Sehelai kertas 
hampir menjadi sebuah sampah namun jika kertas itu ditulis dengan penghargaan sebagai sertifikat 
maka engkau menghargainya; ini menjadi sebuah bagian untuk dapat mempromosikan dirimu dalam 
kehidupan. Ini adalah sebuah bhava (perasaan) yang ada dibalik hal itu, dan bukan bahya (kemegahan 
di luar); adalah perasaan yang penting dan bukan kegiatan.  
 
(Divine Discourse, Jan 11, 1966) - BABA -  
 
	

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

Kembangkan kemampuan membedakan dan mengevaluasi bahkan untuk kebutuhan dan 
keinginanmu sendiri. Periksa setiap keinginan itu pada batu uji nilai yang mendasar. Ketika engkau 
menumpuk barang di dalam apartemenmu, engkau hanya menjadikan ruangan itu gelap dan 
berdebu; begitu juga, jangan mengumpulkan dan menyimpan begitu banyak hal di dalam pikiranmu. 
Lakukan perjalanan dengan ringan! Miliki cukup hanya untuk menopang hidup dan menjaga 
kesehatan. Pappu (makanan lentil) harus hanya diberikan cukup uppu (garam) untuk membuatnya 
menjadi makanan yang enak. Jangan merusak makanan itu dengan menambahkan terlalu banyak 
garam. Sama halnya, hidup menjadi terlalu sulit untuk dijalani jika engkau menaruh ke dalamnya 
terlalu banyak keinginan. Batasi keinginanmu sampai pada kapasitasmu dan bahkan diantara 
keinginan itu, miliki hanya keinginan yang akan memberikanmu suka cita yang kekal. Jangan 
mengejar mode dan pengakuan umum dan menggunakan sumber dayamu sampai tidak dapat 
dipulihkan kembali. Hiduplah sesuai dengan pedoman yang mengatur kehidupan atau tahapan yang 
telah engkau capai.  
  
(Divine Discourse, Aug 19, 1964) - 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)	


