
	
	

 

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, 11 Desember 2017 
 

Dalam memancing, pemancing menggunakan sebuah tongkat dan tali; tali itu memiliki sebuah 
pelampung dimana kail tajam dengan cacing ada di dalam air. Ikan menjadi tertarik pada cacing yang 
ada pada kail tersebut, pelampung tersebut menjadi bergoyang dan pemancing merasa ada tarikan 
ikan pada tali itu, dan pemancing menarik tali itu ke daratan, dimana ikan itu tidak berdaya dan tidak 
mampu bernafas. Tubuhmu adalah tongkat, kerinduanmu atau hasratmu adalah tali, kecerdasanmu 
adalah pelampung, kemampuan membedakan adalah kail dan pengetahuan adalah cacing; seorang 
pemancing yang pintar akan menangkap ikan yaitu Atma! Ketika engkau mendapatkan kebijaksanaan 
spiritual, engkau ditarik pada Tuhan (Kaivalyam). Kaivalyam adalah keadaan dimana engkau 
mengalami Tuhan sebagai yang meliputi semuanya, sebagai kehendak, sebagai aktifitas, sebagai 
kebahagiaan, sebagai kecerdasan, dan sebagai keberadaan. Untuk dapat berada dalam keadaan ilahi 
dengan mantap, engkau harus menekan kebodohanmu (tamas), menghaluskan nafsumu (rajas), dan 
dengan tekun menumbuhkan kesucian (sathwa).  
 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 12 Desember 2017 
	

Jutaan orang melantunkan nama Tuhan, namun hanya sedikit yang memiliki keyakinan yang teguh! 
Hanya sedikit yang mencari kebahagiaan (Ananda) dalam merenungkan kemuliaan Tuhan di dalam 
diri yaitu Atma. Beberapa orang mengeluh bahwa mengulang-ulang nama Tuhan (japam) belum 
menyembuhkan penderitaan, kesedihan, atau ketamakan yang mereka alami! Hal ini terjadi karena 
mereka melantunkan doa hanya bersifat mekanis saja dan bermeditasi karena kebiasaan atau untuk 
persesuaian sosial atau untuk mendapatkan reputasi religius! Ketika mereka yang telah belajar naskah 
suci yang berharga dalam mengungkapkan Atma-vidya (pengetahuan tentang diri sejati) tidak 
mempraktikkan apa yang mereka katakan secara lisan dan tidak memiliki keyakinan dalam pernyataan 
yang ada dalam naskah suci, apa keuntungan yang dapat mereka dapatkan dari hal ini? Kebusukan 
dari keraguan telah meruntuhkan sikap hormat mereka kepada naskah suci. Mereka menurunkan nilai 
dari naskah suci sebagai alat untuk menghasilkan uang atau ketenaran, saat mereka tidak 
mendapatkan uang atau ketenaran melalui naskah-naskah suci itu maka mereka menjadi kecewa. 
Mereka iri hati pada mereka yang mengikuti kegemaran duniawi. Namun hanya jika mereka 
mengembangkan keyakinan, naskah suci sendiri yang akan membantu perkembangan mereka dan 
memastikan mereka dengan sebuah hidup yang bahagia dan menyenangkan.  
 

(Divine Discourse, Feb 23, 1968) - BABA -  

Edisi : 178 (11 - 17 Desember 2017) 
 



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

Jangan bersedih hati, atau juga menjadi sebab dari kesedihan. Perwujudan dari Ananda (kebahagiaan) 
adalah ada di dalam dirimu, seperti halnya juga di dalam diri yang lain, dan juga dalam semua yang 
lainnya. Sekalipun ada berbagai jenis wadah yang ada namun isi di dalamnya adalah sama. Itu adalah 
prinsip dari Sat, Chit, dan Ananda (keberadaan, kesadaran, kebahagiaan). Atom yang paling kecil dan 
bintang yang paling kuat – keduanya pada dasarnya adalah satu. Semuanya adalah, dalam kebenaran 
adalah Brahman atau Tuhan. Engkau membaca dalam kitab suci bahwa Sri Wisnu memiliki burung Garuda 
sebagai wahana Beliau, sedangkan Dewa Shiva memiliki Nandi sebagai wahana Beliau, dan Dewa Brahma 
memiliki Hamsa (angsa), serta Dewa Subrahmanya berkeliling dengan merak, sedangkan Shani memiliki 
burung gagak sebagai wahana-Nya. Ganesha menunggangi tikus, walaupun Dewa Ganesha sangat 
perkasa dan memiliki kepala gajah! Ini tidak berarti bahwa Tuhan adalah tidak berdaya tanpa binatang dan 
burung ini sebagai wahana-Nya. Ini hanya untuk mengungkapkan bahwa tidak ada burung atau binatang 
yang layak untuk dipandang hina atau rendah, karena Tuhan menggunakan masing-masing dari binatang 
dan burung itu sebagai wahana-Nya. Dilihat sebagai deha (tubuh), semuanya  adalah berbeda; dilihat 
sebagai (yang bersemayam di dalamnya) yaitu Brahman maka semuanya adalah Satu. 
 

(Divine Discourse, Jan 13, 1969)  - BABA - 
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 14 Desember 2017 
 

 Pikiranmu sudah terlalu penuh dengan dunia dan perutmu meminta terlalu banyak untuk waktu dan 
energimu. Keinginan dan kebutuhan terus meningkat semakin cepat daripada kapasitasmu untuk 
memuaskan semuanya itu, dan impianmu adalah terlalu aneh, menuntunmu pada keberhasilan yang 
semu dan petualangan yang tidak masuk akal. Berminat pada analisa dunia material, engkau telah 
kehilangan semua rasa semangat, rasa manis, dan keagungan. Dibawah sistem baru ini, kebenaran adalah 
kata lain dalam kamus. Rasa welas asih menurun menjadi sebuah parodi yang tanpa makna. Manusia 
kurang memiliki rasa percaya diri. Bahkan hanya dengan sedikit hasutan maka engkau dengan cepat 
berubah menjadi seekor binatang buas yang kejam dan ganas. Sifat kerendahan hati, kesabaran, 
penghormatan – semuanya ini menjadi tidak berarti seperti halnya lampu yang tidak menyala di kejauhan. 
Satu-satunya harapan yang engkau miliki pada kegelapan yang sangat mengerikan pada saat sekarang 
adalah nama suci Tuhan. Itu adalah rakit yang akan membawamu menyebrangi lautan yang penuh badai 
ini yang digelapkan oleh kebencian dan ketakutan, dan dikacaukan oleh kecemasan dan terror. Ambillah 
nama Tuhan ini dengan penuh kesungguhan dan keyakinan yang teguh. 
  

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

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

Usaha Spiritual (sadhana) akan membukakan identitas yang sebenarnya dari diri sejati ilahi yang hadir 
dimana-mana. Namun berhati-hatilah; Sadhana bahkan dapat meningkatkan kesombongan dan iri hati 
sebagai hasil dari kemajuan. Engkau menghitung berapa banyak atau berapa lama engkau telah 
menjalankan latihan spiritual (Sadhana) dan tergoda untuk melihat rendah yang lainnya dimana catatan 
tentang sadhana yang dilakukan kurang dari dirimu. Engkau menjadi sombong bahwa engkau telah 
mengulang-ulang atau menuliskan nama suci Tuhan puluhan juta kali; engkau berbicara tentang hal ini 
kapanpun engkau mendapatkan kesempatan sehingga yang lain akan memuji keyakinan dan keuletanmu. 
Namun bukan jutaan kali itu yang dihitung; yang terpenting adalah kesucian pikiran yang didapat dari 
pemusatan pikiran yang benar pada nama suci Tuhan. Latihan spiritualmu seharusnya tidak seperti 
membawa air dengan keranjang dari rotan! Engkau tidak akan mendapatkan air bagaimanapun juga 
seringnya atau lamanya engkau berjalan. Setiap sifat buruk adalah sebuah lubang di keranjang rotan itu. 
Tetap jaga hati menjadi suci dan utuh. Engkau juga harus berhati-hati membersihkan hatimu dari 
kesombongan, ketamakan, kebencian, dan kemarahan.  
(Divine Discourse, Jan 13, 1969) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 16 Desember 2017 
 
Guru suci Patanjali menjelaskan Yoga sebagai pengendalian (nirodha) dari kegelisahan (vrittis) 
pikiranmu (chitta). Ketika pikiranmu tenang dan bebas dari gelombang yang dihasilkan oleh angin 
keinginan, kemudian engkau menjadi seorang Yogi! Sri Krishna disebut sebagai Yogeeshwara di 
dalam Gita, karena Sri Krishna sebagai Yogi yang tertinggi dimana Beliau adalah lautan yang tidak 
terpengaruh dengan gejolak yang ada di permukaan. Malahan, Sri Krishna waktu kecil menari di atas 
kepala ular berbisa Kaliya dan memaksa ular itu untuk memuntahkan racunnya! Makna yang ada di 
dalam kisah ini adalah Sri Krishna membuat bisa ular itu (keinginan sensual) menjadi tidak berbahaya! 
Yoga yang memungkinkan bagimu untuk melatih pengendalian indria dan tidak hanya pengendalian 
pernafasan, adalah jalan terbaik untuk mencapai Yogeeshwara. Berjalanlah untuk melampaui 
‘kesadaran yang beranekaragam’ (anekatwa bhava) dan tingkatkan ‘kesadaran akan kesatuan’ (ekatwa 
bhava)! Hal itu akan mengakhiri perselisihan, kesedihan, penderitaan, dan kesombongan. Lihatlah 
semuanya sebagai banyak ekspresi dari Tuhan yang satu, seperti halnya berbagai jenis warna dari 
tegangan bola lampu yang dialiri oleh arus listrik yang sama. 
 
(Divine Discourse, May 10, 1969) - BABA -  
 
	

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

Ide tentang merasa lebih hebat dan lebih rendah hanya muncul dalam hati yang jahat. Jika seseorang 
menyampaikan bahwa mereka lebih hebat dan jalan yang mereka tempuh adalah lebih suci maka ini 
menandakan bahwa mereka kehilangan inti yang paling mendasar dari keyakinan. Usaha spiritual 
(sadhana) harus mengungkapkan kesatuan di dalam semua ciptaan. Tanyakan pada dirimu sendiri hal 
ini: ketika engkau bangkit setelah bhajan atau meditasi, apakah engkau melihat setiap orang dalam 
cahaya yang lebih terang, sebagai yang diberkati oleh Tuhan? Apakah engkau lebih menyayangi, 
apakah engkau sedikit berbicara, apakah engkau melayani yang lain dengan lebih sungguh-sungguh? 
Semuanya ini adalah tanda dari latihan spiritual yang berhasil. Kemajuanmu harus disahkan oleh 
karakter dan tingkah lakumu. Bahkan sebuah batu besar yang mendapatkan perlakuan dari matahari, 
hujan, panas, dan dingin, akan hancur menjadi lumpur serta menjadi tempat tumbuh dari sebuah 
pohon. Sadhana harus mengubah sikapmu kepada makhluk hidup dan benda; sedangkan yang 
lainnya adalah tipuan dan membuang-buang waktumu! Ingatlah, bahkan hati yang paling keras 
sekalipun dapat dilembutkan dan kualitas ke-Tuhanan dapat tumbuh di dalamnya – jadi, jangan 
menyerah!  
  
(Divine Discourse, Jan 13, 1969) - 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)	


