
	
	

 

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, 28 Agustus 2017 
 

Samskriti, kata budaya adalah berasal dari kata samskara. Samskara adalah proses rangkap dua yaitu 
proses menghilangkan debu dan kotoran sifat buruk serta menanamkan kebaikan. Ketahuilah bahwa 
iri hati adalah kotoran yang paling lengket! Engkau harus senang ketika yang lainnya senang. Rama 
dikatakan bahagia ketika yang lainnya bahagia; dalam Ramayana mengatakan bahwa Sri Rama 
merasa bahagia seperti jika kejadian yang membuat orang lain bahagia telah terjadi pada-Nya. Itu 
adalah ujian yang sebenarnya. Sri Krishna berbicara tentang Arjuna sebagai tanpa iri hati (An-asuya). 
Betapa besar pujian itu! Maka dari itu, Sri Krishna bermaksud untuk mengajarkannya misteri dari 
disiplin spiritual. Sathyabama adalah terkenal karena nama buruk dalam banyak cerita karena 
kecemburuannya; dalam setiap peristiwa Sri Krishna berusaha untuk menurunkan sifat tidak baik ini 
dan mengajarkannya kerendahan hati. Miliki kasih pada Tuhan, namun jangan menjadi sedih dengan 
iri hati ketika yang lain juga mencintai Tuhan atau menjadi terikat kepada-Nya. 
 

( Divine Discourse, Oct 9, 1964) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 29 Agustus 2017 
	

Sama halnya dengan tubuh adalah rumah dimana engkau tinggal, dunia adalah tubuh dari Tuhan. 
Seekor semut yang sedang menggigit jari kelingking kakimu mampu untuk menarik seluruh perhatian 
pada titik sakit itu dan engkau bereaksi dengan segera. Sama halnya engkau harus merasakan rasa 
sakit, penderitaan, suka cita, atau kegembiraan, dimanapun itu terjadi; engkau harus melakukan 
sebuah usaha untuk melindungi negaramu dan saudara sebangsamu, bagaimanapun terpencilnya 
tempat itu dimana terjadi penderitaan. Jadilah baik kepada semua sanak keluargamu. Kembangkan 
empatimu; layani yang lain yang memerlukan sampai pada keahlian dan sumber daya yang engkau 
miliki. Jangan menyia-nyiakan bakatmu untuk hal yang tidak berguna sama sekali. Setiap orang 
mengonsumsi banyak makanan, namun tidak pernah menghitung apa yang seseorang dapat lakukan 
sebagai balasan kepada masyarakat yang telah membantunya untuk hidup! Makanan yang engkau 
makan harus dirubah menjadi pelayanan, untuk kepentingan terbaik seseorang atau untuk 
kepentingan yang lain. Engkau seharusnya tidak menjadi beban bagi yang lain atau menjadi musuh 
diri sendiri. 
 

(Divine Discourse, Feb 3, 1964) - BABA -  
 
	

Edisi : 163 (28 Agustus – 3 September 2017) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 30 Agustus 2017 
 

Kecerdasan duniawimu tidak bisa mengerti jalan dari Tuhan. Tuhan tidak bisa diketahui dengan 
kepintaran belaka yang merupakan kecerdasanmu! Engkau bisa mendapatkan keuntungan dari 
Tuhan namun engkau tidak bisa menjelaskan tentang Tuhan. Engkau bisa mendapatkan keuntungan 
dari listrik dan menggunakannya dengan ribuan cara, namun engkau tidak bisa mengeksplorasi dan 
menjelaskan misterinya. Paling banter, penjelasanmu hanyalah tebakan, berusaha untuk menutupi 
kebodohanmu dalam ekspresi sombong. Kesalahan sebenarnya adalah, engkau memberikan nilai 
lebih pada otak daripada yang seharusnya. Kebenaran yang tertinggi (Para-tattva) adalah melampaui 
otakmu. Berdiri diatas batu cadas, dapatkah engkau mengangkatnya? Berdiri dalam kebodohan 
(maya), engkau tidak bisa membuangnya! Bawa sesuatu dalam latihan harianmu sebagai bukti bahwa 
engkau telah mengetahui rahasia hidup yang lebih tinggi dari Aku. Tunjukkan bahwa engkau memiliki 
persaudaraan yang lebih besar, berbicara sedikit, berbicara lebih banyak dengan kelembutan dan 
pengendalian diri dan tunjukkan bahwa engkau dapat menahan kekalahan dan keberhasilan dengan 
berserah kepada Tuhan dengan tenang. 
 

( Divine Discourse, Oct 9, 1964)  - BABA - 
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 31 Agustus 2017 
 

Tanpa menghilangkan kemalasan, bagaimana kebenaran dapat diketahui? Tanpa melepaskan nafsu, 
bagaimana bhakti bisa berakar dengan kuat? Tetaplah tenang dalam tekanan dan badai – itu adalah 
jalan Satwik atau luhur untuk bisa mendapatkan Tuhan, yaitu kebenaran. Pikiran adalah sebuah 
keajaiban, kelakarnya bahkan lebih mengejutkan lagi. Pikiran tidak memiliki bentuk atau rupa yang 
nyata. Pikiran mengambil bentuk atau wujud pada apa yang dikaitkan padanya. Berkeliaran dari satu 
keinginan ke keinginan yang lainnya, berganti-ganti dari satu keinginan ke yang lainnya adalah sifat 
alami dari pikiran. Pikiran menyebabkan kehilangan dan kesedihan, kegembiraan, dan depresi. 
Memberikan dampak keduanya yaitu positif dan negatif. Pikiran akan mengumpulkan pengalaman 
dan menyimpannya dalam ingatan selamanya. Pikiran tidak mengetahui seni dalam melepaskan! 
Sebagai akibatnya, kesedihan, kecemasan, dan penderitaan terus membara di dalamnya. Penting 
untuk mengetahui karaktersitik pikiranmu dan cara untuk menguasainya, karena pada akhirnya 
engkau akan mendapatkan keuntungan! Ajarkan pikiran tentang pengorbanan (tyaga), dan engkau 
akan menjadi bijak secara spiritual (yogi)! 
  

(Divine Discourse, Jan 8,1983) - BABA - 
 
 

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

Banyak darimu telah membaca banyak buku yang bagus, termasuk di dalamnya Ramayana dan 
Bhagavatam berulang kali, karena buku-buku tersebut mudah untuk didapatkan dengan harga yang 
sangat murah. Namun apa bukti yang bisa engkau berikan setelah mendapatkan keuntungan dengan 
berjam-jam menghabiskan waktu dengan buku-buku itu? Untuk mencerna makanan yang telah 
engkau makan maka engkau harus menjalankan aktivitas fisik. Untuk mencerna pelajaran yang 
engkau terinspirasi, melalui pergaulan yang suci atau melalui mempelajari buku-buku yang bagus, 
tidakkah engkau harus menjalankan semuanya itu dalam kehidupan sehari-hari? Manana 
(perenungan mendalam) adalah praktik spiritual yang penting (Sadhana); tinggallah dalam 
keheningan untuk memahami pelajaran yang telah engkau dapatkan. Pertahankan semangat yang 
telah memberikanmu kesabaran untuk duduk dalam banyak satsang spiritual selama beberapa jam. 
Kembangkan hal ini dan carilah pergaulan dengan mereka yang baik, kuatkan kecenderungan dirimu 
yang bersifat satwik (suci dan murni), dan majulah dalam jalan spiritual. Engkau telah mendapatkan 
karunia-Ku. 
 

( Divine Discourse, Oct 9, 1964) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 2 September  2017 
 
Orang-orang menaruh keyakinan mereka pada tubuh yang bersifat lemah dan tidak kekal ini.  Tubuh 
ini adalah seperti wayang kulit dengan sembilan lubang di dalamnya, dan akan roboh kapan saja 
hanya dengan sekali bersin. Dengan menaruh keyakinan mereka pada tubuh yang mudah menjadi 
rusak, orang-orang melupakan perhiasan yang tidak ternilai harganya yang tersimpan di dalamnya. 
Itulah alasan mengapa engkau menderita pergolakan batin. Engkau pergi pada orang kaya dan 
bertanya, “Tuan! Engkau memiliki segalanya di dunia ini; namun apakah engkau memiliki kedamaian?” 
Orang kaya itu dengan segera menjawab, “aku memiliki segalanya namun tidak dengan kedamaian.” 
Kemanapun engkau melihat di dunia ini saat sekarang, hanya ada ‘kepingan saja’, dan bukan 
‘kedamaian’. Kedamaian sepenuhnya ada di dalam dirimu. Oleh karena itu carilah kedamaian itu 
dengan sarana perjalanan ke dalam diri. Itu adalah kewajibanmu. Namun sangat disayangkan engkau 
melupakan kewajiban yang suci ini dan menginginkan hal-hal yang remeh dan tidak berarti. Ketika 
engkau mampu mewujudkan kualitas mulia bawaan dalam dirimu, engkau dapat mengalami 
kedamaian yang sejati dan kekal. 
 
(Divine Discourse, Sep 5, 2006) - BABA -  
 
	

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

Maharaja Bali tidak diragukan lagi adalah seorang bhakta besar dengan kerendahan hati. 
Bagaimanapun juga, ada unsur ego di dalam dirinya. Tuhan akan memberikan toleransi pada apapun 
juga namun tidak pernah memberikan toleransi pada kemarahan dan ego. Tuhan tidak menghargai 
sifat-sifat ini. Apa ego ini? Untuk apa ego ini? Apakah untuk kecantikan fisik atau kekuatan dari indria 
atau ketajaman intelek atau kekayaan? Tidak ada satupun dari semuanya ini yang bersifat kekal. Ego 
juga mengembangkan beberapa sifat jahat yang lainnya! Tuhan telah memberkati setiap manusia 
dengan sifat yang suci dan luhur seperti kebenaran (Satya), Kebajikan (Dharma), kedamaian (Shanti), 
kasih sayang (Prema), dan tanpa kekerasan (Ahimsa). Kembangkan sifat-sifat ini. Sifat-sifat ini adalah 
kekuatan yang sangat vital (pancha-pranas) bagi setiap manusia. Kemarahan, cemburu, iri hati, dsb, 
adalah sifat-sifat jahat yang pantas bagi seekor binatang. Bagaimana bisa seseorang dengan sifat 
binatang seperti itu dapat disebut sebagai manusia? Manusia adalah seseorang yang memiliki sifat 
yang baik. Ikuti kebenaran karena kebenaran adalah Tuhan. Tingkatkan cinta kasih karena cinta kasih 
adalah Tuhan. Hiduplah dalam cinta kasih. 
  
(Divine Discourse, Sep 5, 2006) - 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)	


