
	
	

 

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, 23 Oktober 2017 
 

Bunga penebusan dosa (Tapas pushpam) adalah yang paling disenangi oleh Tuhan. Penebusan dosa 
tidak perlu bagimu untuk melepaskan istri dan anak-anakmu, lantas pergi ke hutan, dan 
menengadahkan kepala dan menurunkan kaki – itu bukanlah penebusan dosa! Untuk menjalankan 
tapa yang sebenarnya, kita seharusnya membuang gagasan buruk dari pikiran kita secara langsung 
saat gagasan itu muncul! Koordinasi dari pikiran, perkataan, dan perbuatan adalah tapa. Apapun 
bentuk gagasan yang muncul di dalam pikiranmu, dan mengungkapkannya dalam perkataan dan 
menjalankannya dalam tindakan sebagai kerjamu adalah tapa yang sejati. Dalam konteks ini naskah 
suci mengungkapkan, “Manas Ekam, Vachas Ekam, Karmanyekam Mahatmanam – seseorang yang 
dapat mengkoordinasikan pikiran mereka dengan perkataan mereka dan perbuatan mereka adalah 
seseorang dengan jiwa yang besar (Mahatma)." Lepaskan gagasan buruk dari pikiranmu – itu adalah 
pengorbanan! Pengorbanan itu akan menjadi yoga (jalan spiritual). Ingatlah, melepaskan kekayaan 
dan istri dan pergi ke dalam hutan bukanlah yoga!  
 

(Divine Discourse, May 12, 1981) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 24 Oktober 2017 
	

Dengan duduk dalam postur tubuh seperti bunga teratai (padmasana) dan membuat Kundalini shakti 
(energi spiritual) muncul dari Mooladhara (susunan syaraf dasar) menuju pada Sahasrara (simpul di 
mahkota kepala) bukanlah sebuah dhyana (meditasi). Meditasi yang sejati terdapat pada menyadari 
kehadiran Tuhan dalam semua jenis pekerjaan yang engkau lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. 
Tuhan adalah yang bersemayam di dalam semuanya. Dengan berusaha untuk membatasi Tuhan pada 
satu tempat yang engkau pilih maka itu bukanlah meditasi! Menurut kebudayaan kita, kita pertama 
memberikan rasa hormat pada pekerjaan yang harus kita lakukan. Sebelum kita melakukan pekerjaan 
apapun, kita seharusnya melihat pekerjaan sebagai Tuhan. Itulah apa yang diajarkan Upanishad 
kepada kita, “Tasmai Namaha Karmane – saya menghormati pekerjaan yang harus saya kerjakan dan 
memuja Tuhan dalam wujud itu". Pernahkah engkau melihat seseorang yang bermain tabla atau 
harmonium? Sebelum mereka mulai memainkannya, mereka memberikan rasa hormat pada alat 
musik itu. Dengan menganggap bahwa seluruh ciptaan adalah sebagai wujud Tuhan dan 
menjalankan kewajibanmu dengan semangat itu, adalah meditasi yang sejati.  
 

( Divine Discourse, May 12, 1981) - BABA -  

Edisi : 171 (23 - 29 Oktober 2017) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 25 Oktober 2017 
 

Ada dua sifat di dalam diri setiap orang. Pertama adalah sifat binatang; yang kedua adalah sifat manusia. 
Namun sangat disayangkan manusia melupakan sifat manusia mereka dengan jatuh menjadi mangsa dari 
enam musuh dalam diri yaitu nafsu, amarah, tamak, iri hati, keterikatan, dan kesombongan, serta 
menyalahgunakan talenta pemberian Tuhan. Pada akhirnya manusia menjatuhkan kualitas diri mereka 
pada level binatang. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan pikiran, status, dan talentanya untuk 
menjadi berbudi luhur, menempuh jalan kebajikan dan berusaha untuk mengangkat dirinya dari manusia 
menuju Tuhan. Semua hal di dunia harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak 
menyalahgunakannya. Sebuah pisau dapat digunakan untuk memotong sayuran atau leher seseorang. 
Bagaimana sebuah pisau digunakan tergantung pada seseorang yang menggunakannya. Keadaan batin 
manusia harus dalam keadaan baik. Tingkah laku seseorang terkait dengan pikiran dan perasaannya. Hati 
sejatinya adalah suci. Namun pikiran seseorang dapat menjaga kesucian hati atau dapat mencemarinya. 
Seseorang dapat mencapai keberhasilan atau kehancuran total dengan pikiran dan perbuatannya.  
 

(Divine Discourse, Jul 16, 1997)  - BABA - 
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 26 Oktober 2017 
 

Tuhan akan mewujudkan diri Beliau ketika pilarnya terbelah dengan pedang kerinduan. 
Hiranyakashipu melakukannya dan dengan segera Tuhan muncul dari dalam pilar itu. Tuhan tidak 
bersembunyi dalam pilar mengantisipasi hal yang tidak terduga. Tuhan ada dimana-mana; dan Tuhan 
juga ada di dalam pilar itu. Hikmah yang didapat oleh Hiranyakashipu adalah bahwa deha-tatwa harus 
dibelah jika dehi-tatwa harus mengungkapkan kualitasnya sendiri. Itulah dikatakan, bahwa kesadaran 
‘aku adalah badan' harus hilang, jika kesadaran ‘aku adalah yang bersemayam dalam diri’, harus 
muncul. Selama engkau ada dalam kesadaran dehi (aku adalah yang bersemayam dalam diri), tidak 
ada rasa sakit atau duka cita, kesombongan atau egoisme yang dapat menodaimu. Sejumlah kecil air 
laut yang tersimpan secara terpisah dalam botol akan berbau dalam beberapa hari. Selama air itu 
tetap berada di dalam laut, tidak ada yang dapat mempengaruhinya. Tetaplah berada dalam lautan 
dan sebagai bagian dari lautan; jangan menjadi perseorangan dan memisahkan dirimu sendiri. 
Jangan merasa bahwa engkau adalah badan (deha), terpisah dari yang bersemayam dalam diri (dehi).  
  

(Divine Discourse, Jan 29, 1965) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 27 Oktober 2017 
 

Setiap orang memiliki sifat ke-Tuhanan yang melekat dalam diri mereka, sama halnya dengan 
kebenaran dan rasa manis. Satu-satunya isu yang setiap orang tidak ketahui adalah bagaimana 
mewujudkan ke-Tuhanan itu, bagaimana menyadari kebenaran itu, dan merasakan rasa manis itu. 
Jadi, seseorang membawa beban kembar yaitu suka dan duka cita yang terikat pada ujung satu galah 
yang melintang di bahunya. Keberanian adalah obat penguat untuk bisa mendapatkan keduanya 
yaitu kekuatan serta kesehatan pada fisik dan mental. Lepaskan keraguan dan ketakutan. Jangan 
memberikan kesempatan apapun bagi keduanya ini untuk mengganggu dasar dari pikiranmu. 
Dengan kekuatan dari ke-Tuhanan yang ada di dalam diri mereka, manusia dapat mencapai apapun; 
mereka bahkan dapat menjadi Tuhan. Untuk membantumu melepaskan rasa takut dan keraguan, 
tetap jaga nama Tuhan untuk selalu di lidah dan pikiranmu, dan tenggelam dalam wujud Tuhan yang 
tanpa akhir serta kemuliaan-Nya yang tanpa batas. Buatlah dirimu terikat pada Tuhan; kemudian 
keterikatanmu untuk benda-benda yang sepele akan jatuh dan rontok; atau setidaknya, engkau akan 
mulai melihat objek-objek yang sepele itu dengan proporsi yang tepat karena hanya memiliki 
kenyataan yang sementara.  
 

(Divine Discourse, Sep 02, 1958) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 28 Oktober 2017 
 
Deha atau badan adalah hanyalah sarana untuk menyadari Dehi atau yang bersemayam di dalam 
badan. Menyadari kesatuanmu dengan Dehi haruslah menjadi deeksha atau pencarianmu yang 
teguh. Dalam pencarian ini harus diungkapkan dalam praktik yang nyata dalam bentuk disiplin dan 
latihan dari indria (Nishtha dan Sikshana). Air dan api secara individual tidak bisa menggerakkan 
sebuah kereta api; keduanya harus bekerjasama untuk menghasilkan bahan yang ketiga yaitu uap. 
Uap ini yang menggerakkan mesin untuk bergerak. Minyak tanah dan udara keduanya harus bersatu 
untuk membentuk gas yang menyalakan cahaya pada lampu petromak. Yoga dijelaskan sebagai 
chitta vritti nirodha – mengekang dari gejolak batin. Hal ini juga berarti bahwa persatuan dapat 
dicapai ketika gejolak batin dapat dikendalikan dan ketenangan hati dapat diraih. Bhakti, 
kebijaksanaan, atau tindakan (Bhakti, Jnana, atau Karma), semuanya ini harus menuntun pada 
pencapaian pada ketenangan hati; jika kalau tidak maka semuanya itu hanyalah sebuah kepura-
puraan. Pengendalian pikiran akan membawamu pada tonggak keberhasilan.  
 
(Divine Discourse, Jan 29, 1965) - BABA -  
 
	

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

Atma-Rama, Sri Rama yang menganugrahkan suka cita yang kekal adalah bersemayam di dalam 
hatimu. Jadi, mengulang-ulang nama-Nya, ini adalah matahari  yang dapat membuat bunga teratai 
hatimu menjadi mekar. Rama bukanlah putra dari raja Dasaratha namun penguasa dari sepuluh 
indriamu (dasendriyas). Pengulangan nama Rama harus menjadi sebuah hal yang bersifat otomatis, 
sering, dan mendasar seperti halnya bernafas. Huruf dasar dari nama Rama berasal dari dua huruf dari 
mantra Shiva dan Narayana: Na-ra-yana dan Na-mah-sivaya. Nama Rama memberikanmu kekuatan 
dan semua modal spiritual yang engkau butuhkan. Nama suci ini juga memiliki wujud, dan engkau 
harus membayangkan wujud-Nya ketika engkau mengulang-ulang nama-Nya; kemudian nama 
menjadi kuat dan mengingatnya menjadi lebih mudah. Hiduplah selalu dalam kehadiran wujud yang 
diliputi dengan nama. Kemudian hidup menjadi pemujaan secara berkelanjutan pada Tuhan.  
  
(Divine Discourse, Sep 02, 1958) - 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)	


