
	
	

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, 14 Agustus 2017 
 

Dari zaman dahulu Bharatiya (orang India) menganggap kebenaran sebagai Tuhan, mencintainya, 
mengembangkannya, melindunginya dan maka dari itu mencapai keillahian. Penduduk India 
mengabdi pada kebenaran, menyandingkannya dengan Dharma (kebajikan) dan menganggap 
moralitas dalam masyarakat sebagai kewajiban mereka yang utama. Pada saat sekarang karena orang-
orang telah melupakan kebenaran dan kebajikan maka mereka tidak mampu untuk mengatasi 
masalah nasional atau mengakhiri perbedaan yang terjadi. Kita memiliki teluk Bengal di timur dan 
lautan Arab di barat dan keduanya menyatu di lautan India. Sama halnya, Bharat menunjukkan 
kombinasi dari kesejahteraan duniawi dan kemajuan spiritual. Bharat adalah negara dimana kesatuan 
dari jiwa individu dan Tuhan ditegakkan. Ingatlah, istilah Bharat tidak terkait dengan individu atau 
bangsa tertentu saja. Bharatiya (orang India) yang sejati adalah mereka yang suka dalam pengetahuan 
diri. Oleh karena itu siapapun yang bersinar dengan kekuatan cahayanya sendiri adalah Bharatiya.  
 

(Divine Discourse, Nov 23,1990) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 15 Agustus 2017 
	

Hari ini adalah Gokulashtami, ulang tahun Sri Krishna. Merayakannya dengan hidangan spesial 
tidaklah begitu penting. Yang lebih penting adalah kepatuhan terhadap ajaran Sri Krishna. Dimanakah 
Sri Krishna lahir? Di dalam penjara! Apa miliknya? Tidak ada! Lahir di penjara, Dia dibawa ke rumah 
Nanda dan kemudian ke Mathura. Dia tidak memiliki apa-apa. Tapi dia menjadi pemimpin terbesar di 
dunia. Apa ini pertunjukan? Kepemilikan duniawi bukanlah rahasia untuk mencapai kebesaran. 
Kebesaran Krishna berada dalam keadaan kebahagiaannya yang tetap (Ananda). Krishna memberikan 
pesan abadi kepada dunia - Dia mencari dan menyimpan apa pun untuk diri-Nya sendiri, namun 
menyerahkan segalanya. Dia membunuh paman ibunya, Kamsa, tapi tidak mengingini kerajaan; Dia 
memasang takhta Kamsa ayah Ugrasena. Ia membantu Pandawa mengalahkan Kaurava dan 
menobatkan Dharmaja sebagai kaisar. Dia adalah raja yang memerintah hati jutaan orang! 
 

(Divine Discourse, Sep 4, 1996) - BABA -  
 
	

Edisi : 161 (14 - 20 Agustus 2017) 
 



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

Para Gopi mengetahui rahasia dari penyerahan diri secara spiritual. Ibadah mereka tidak dinodai oleh 
keinginan untuk tawar-menawar. Bagi mereka yang tawar-menawar dan menginginkan keuntungan, 
mereka menjual kehormatan begitu banyak untuk mendapatkan balasan kepuasan. Mereka dibayar 
seperti pelayan, berteriak minta upah, tunjangan lembur, bonus, dsb. Mereka menghitung berapa 
banyak mereka dapat ambil dari pelayanan yang diberikan. Sebaliknya, jadilah seperti anggota dalam 
keluarga, sanak keluarga, sahabat. Rasakan bahwa engkau adalah milik Tuhan sendiri. Kemudian kerja 
tidak akan melelahkanmu, ini akan dilakukan jauh lebih baik dan sejatinya akan memberikan lebih 
banyak kepuasan. Dan bagaimana dengan upahnya? Tuhan akan menjagamu dalam kebahagiaan. 
Apa lagi yang bisa diinginkan oleh seseorang? Tinggalkan sisanya kepada-Nya. Beliau mengetahui 
yang terbaik; Beliau adalah segalanya. Suka cita dengan memiliki-Nya adalah hadiah yang sudah 
cukup. Jalani hidupmu dalam alur ini dan engkau tidak akan pernah menderita kesedihan. “Na me 
bhaktah pranashyati – Bhakta-Ku tidak pernah menderita,” kata Sri Krishna.  
 

( Divine Discourse, Aug 19, 1965)  - BABA - 
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 17 Agustus 2017 
 

Seorang penumpang yang kehausan menanyakan penjinjing air di sebuah stasiun kereta api di negeri 
itu apakah tas kulitnya bersih. Jawaban yang ia dapatkan adalah, "mengenai kebersihan, semua yang 
dapat saya katakan adalah bahwa tas yang mempersiapkan dan melayani adalah lebih bersih 
daripada tas yang menerima dan makan (tas ini artinya tubuh dari orang yang haus itu)." Engkau 
harus lebih peduli pada kebersihan dari pikiranmu dan intelekmu sendiri. Daripada mengkritik yang 
lain serta mencari kesalahan dari perbuatan yang lain, bukalah dirimu pada penyelidikan yang cermat, 
pahami dirimu dengan baik, dan perbaiki kesalahanmu sendiri; jangan menjadi seperti penari yang 
menyalahkan pemain drum untuk langkahnya yang salah. Dunia yang obyektif ini adalah sama 
kekalnya dengan Tuhan; kita tidak bisa menentukan kapan hal ini terjadi namun kita dapat 
menentukan kapan ini akan berakhir, setidaknya untuk setiap orang dari kita. Ketika engkau melihat 
ke dalam sumur, bayanganmu akan selalu ada disana; sepanjang yang engkau tahu, bayanganmu 
dapat dihilangkan dari sumur pada saat engkau memutuskan engkau tidak akan lagi mencari sumur 
atau memberikan perhatian pada sumur itu lagi. 
  

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 18 Agustus 2017 
 

Lebah terbang melayang dekat di sekitar bunga teratai, kemudian hinggap di atas bunga itu dan 
menikmati nektar yang ada; ketika sedang menikmati nektar itu, lebah itu hening, tidak tergoyahkan, 
fokus dan lupa dengan dunia. Manusia juga seharusnya bertingkah laku seperti itu ketika mereka ada 
dalam kehadiran Tuhan. Suara dengung dari lebah berhenti dan keheningan terjadi saat mengisap 
nektar itu. Manusia juga masih tetap berdebat dan memaksakan pendapat mereka hanya sampai 
mereka menemukan rasa manis dari saripati Tuhan (rasa). Rasa itu adalah prema-rasa (saripati kasih 
sayang). Dimana ada kasih, disana tidak akan ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada keraguan 
dan tidak ada kegelisahan (ashanthi). Ketika engkau terkungkung dalam kegelisahan (ashanthi) maka 
itu dapat dipastikan bahwa kasihmu dinodai oleh sifat mementingkan diri sendiri dan kasihmu telah 
tercampur dengan ego di dalamnya. Seseorang yang mengalami kasih Tuhan adalah ‘Aku’ di dalam 
diri, yang merupakan pantulan dari ‘Aku’ yang sejati yaitu sang jiwa (Atma). Indria adalah musuhmu 
yang mematikan. Ketika indriamu tidak beraksi, kemudian ‘Aku’ akan bersinar dengan penuh 
kemuliannya. 
 

(Divine Discourse, Feb 26, 1968) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 19 Agustus 2017 
 
Banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya dengan mendiskusikan kehebatan satu jalan dengan 
jalan yang lainnya, khususnya diantara Karma, Bhakti, dan Jnana marga. Ketiga jalan ini - kerja, ibadah, 
dan kebijaksanaan – adalah saling melengkapi dan bukan bertentangan. Kerja adalah seperti kaki, 
ibadah adalah tangan, dan kebijaksanaan adalah kepala. Ketiganya harus saling bekerja sama. Bhakti 
marga adalah nama yang diberikan pada jalan berserah diri pada kehendak Tuhan (saranagathi), 
menyatunya kehendak individu dalam kehendak Tuhan. Lakshmana adalah teladan klasik dalam 
semangat berserah diri yang menyelamatkan. Suatu hari pada saat pengasingan di dalam hutan, 
Rama meminta Lakshmana untuk membangun pondok dari jerami di tempat sesuai pilihannya. 
Lakshmana menjadi terkejut dan menjadi sangat bersedih. Ia memohon kepada Rama: "Mengapa 
Engkau memintaku untuk memilih tempatnya? Tidakkah Engkau tahu bahwa aku tidak memiliki 
keinginanku sendiri. Engkau yang memutuskan dan aku yang akan mengikutinya; Engkau 
perintahkan, aku akan menjalankan perintah itu." Itu adalah berserah diri yang sejati, didapat dengan 
latihan secara terus menerus dari tanpa keterikatan. 
 
(Divine Discourse, Jan 11,1966) - BABA -  
 
	

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

Bagaimana menjalani hidup illahi? Tidak ada keanggotaan khusus yang memberikan hak padamu 
untuk itu. Setiap usaha untuk menyadari kesatuan dibalik semua keanekaragaman adalah sebuah 
langkah pada jalan hidup illahi. Hidup illahi tidak memungkinkan sedikitpun adanya sampah dalam 
karakter atau khayalan dalam intelek. Bersihkan akar penyebab dari kecemasan, ketakutan, dan 
kebodohan. Hanya demikian kepribadianmu yang sejati dapat bersinar seterusnya. Kecemasan 
dihilangkan dengan keyakinan kepada Tuhan; keyakinan yang mengatakan kepadamu bahwa apapun 
yang terjadi adalah untuk yang terbaik dan kehendak Tuhan akan terjadi. Penerimaan yang tenang 
adalah perisai terbaik melawan kecemasan. Penderitaan muncul dari egoisme, perasaan bahwa 
engkau tidak layak diperlakukan begitu buruk, bahwa engkau ditinggalkan tanpa harapan. Ketika ego 
itu pergi maka penderitaan akan menghilang. Kebodohan hanyalah sebuah kesalahan, kesalahan 
dengan menganggap tubuh adalah sebagai diri yang sejati! Sebenarnya, setiap orang darimu harus 
mencoba menjadi tanpa ego dan kemudian kehendak Tuhan akan menerimamu sebagai seruling-
Nya.  
  
(Divine Discourse, Venkatagiri, April 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)	


