
	
	

 

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, 18 Desember 2017 
 

Tasbih (japamala) adalah sangat berguna untuk para pemula dalam jalan spiritual, namun saat engkau 
melangkah maju, japa atau mengulang-ulang nama suci Tuhan harus terjadi dalam setiap tarikan nafas 
hidupmu, sehingga penggunaan japamala menjadi tidak berguna lagi. Latihan yang dilakukan seharusnya 
menuntunmu pada 'Sarvada sarva kaleshu sarvatra Hari chintanam', yang artinya bahwa seseorang 
seharusnya selalu memusatkan pikiran pada Tuhan, sepanjang waktu dan di semua tempat. Sama halnya 
saat engkau melepaskan baju pelampung setelah engkau belajar berenang, dan tongkat penolong saat 
engkau mulai bisa berjalan, japamala hanyalah sebuah alat untuk membantumu konsentrasi dan 
perenungan secara sistematis. Hal yang lebih penting adalah tidak memiliki duri kebencian di dalam 
pikiranmu, dan mengembangkan kasih Tuhan (prema) kepada semuanya. Keinginan adalah sebuah badai, 
ketamakan adalah sebuah pusaran air, kesombongan adalah sebuah tebing yang curam, keterikatan 
adalah sebuah tanah longsor, dan egoisme adalah sebuah gunung merapi. Jauhkan semua hal ini 
sehingga saat engkau menjalankan japa-dhyana (perenungan), semuanya itu tidak mengganggu 
ketenangan hati. Biarkan kasih bertahta di hatimu. Kemudian, akan ada cahaya mentari, angin sepoi-sepoi 
yang sejuk, dan gemericik air kepuasan hati menyirami akar keyakinan. 
 

( Divine Discourse, May 10, 1969) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 19 Desember 2017 
	

Apa gunanya jika engkau hanya memuja nama dan wujud suci Tuhan yang telah engkau pilih, tanpa 
berusaha untuk meningkatkan kasih yang sama kepada semuanya (samatwa) yang dimiliki Tuhan, 
ketenangan hati-Nya yang begitu tenang (shanti), kasih sayang-Nya (prema) yang melimpah, 
kesabaran, dan ketabahan-Nya (sahana), dan sifat sejati-Nya yang selalu bahagia (ananda)? Dalam 
ceramahmu engkau menguraikan kejadian yang menjelaskan yang disebut sebagai 'mukjizat' dalam 
buku yang ditulis tentang diri-Ku sebagai kekuatan yang unik dari Sai. Aku meminta kepadamu untuk 
tidak terlalu mementingkan pada mukjizat ini. Jangan membesar-besarkan makna dari mukjizat itu; 
kekuatan yang paling bermakna dan terpenting adalah kasih-Ku yang tidak mementingkan diri sendiri 
(prema). Aku bisa merubah langit jadi bumi, atau bumi jadi langit, namun itu bukanlah tanda dari 
kekuatan Tuhan. Kasih yang melimpah yang bersifat universal dan selalu ada - ini adalah tanda yang 
unik dari ke-Tuhanan. Jangan jatuh dalam kesalahan dengan menganggap beberapa orang layak 
untuk dihormati dan beberapa yang lainnya tidak layak dihormati. Sai ada dalam diri setiap orang, jadi 
semuanya layak mendapatkan penghormatan dan pelayananmu! 
 

( Divine Discourse, May 17, 1968) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 20 Desember 2017 
 

Tuhan tetap ada di dunia. Jadi perlakukan dunia dengan penuh kasih seperti halnya engkau akan 
memperlakukan tuanmu. Layani, apapun yang menjadi penghalang atau ejekan sinis yang engkau 
dapatkan. Siksaan yang diberikan oleh ayahnya untuk mengubah pikirannya agar menjauhi Tuhan telah 
membantu mewujudkan bhakti teguh dari Prahlada. Raksasa Ravana yang jahat telah mengungkapkan 
kekuatan busur dari Sri Rama. Mereka yang memfitnah seperti Shishupala, Dantavakra, Ravana, dan Kamsa 
adalah tidak dapat dielakkan dalam setiap inkarnasi. Ketika engkau berusaha untuk meningkatkan dan 
membagi kebajikan, kasih yang murni dan ketabahan, maka masalah dan kesusahan akan mengikuti 
secara alami. Engkau harus menerima semuanya itu, karena tanpa semuanya itu maka hal yang terbaik dari 
dalam dirimu tidak akan bisa dikeluarkan. Jika emas berlimpah seperti halnya debu atau permata sangat 
gampang didapat seperti halnya kelereng, tidak ada seorangpun yang peduli dengan emas dan permata 
itu. Ingatlah, logam mulia bisa didapat setelah menghabiskan banyak tenaga dan biaya, itulah sebabnya 
mengapa emas dan permata selalu dicari selamanya!  
 

(Divine Discourse, May 17, 1968)  - BABA - 
	
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 21 Desember 2017 
 

 Kita menemukan bahkan diantara orang-orang yang mengenyam Pendidikan tinggi, sangat sedikit sekali 
yang membantu orang tua mereka yang sudah tua dan sangat sedikit yang mencoba memberikan mereka 
setidaknya sedikit kenyamanan yang mereka sendiri nikmati. Setiap orang tenggelam dalam memastikan 
standar hidup mereka sendiri. Berapa lama engkau dapat hidup dalam standar hidup seperti itu? Suatu 
hari akan datang ketika engkau harus mengucapkan perpisahan pada semua yang telah engkau simpan 
dengan keahlian dan kepintaran, menimbulkan rasa sakit dan penderitaan, ketidakpuasan dan keadaan 
yang menyedihkan pada banyak orang. Pelayanan kepada orang tua, yang lebih tua dan yang menderita 
memberikan suka cita dan kepuasan yang tidak bisa dibandingkan. Kebaikan dan kebajikan - hal ini akan 
menjadi saksi pada hari penentuan terakhirmu; bukan rekening bank atau pengembalian pajak 
penghasilan yang akan berbicara untukmu. Sekarang prinsip Tuhan adalah diluar pengalamanmu, karena 
engkau tidak siap untuk memberikan yang terbaik dari dirimu bagi yang lain, dimana dalam diri mereka 
juga terkandung prinsip diri sejati yang sama. Ketika engkau siap untuk memberi, engkau berhak untuk 
mengambil Kasih dan kerja sama. Membantu dan melayani. 
  

(Divine Discourse, Nov 22, 1969) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 22 Desember 2017 
 

Dharmakshetra dan Kurukshethra bukanlah hanya sebuah tempat dekat kota Delhi atau Hastinapur dalam 
peta India. Bukan juga para Pandawa dan Kaurawa hanya para pangeran yang ada dalam kisah ini. Tubuh 
manusia disebut dengan kshetra (lapangan), dan begitu juga dengan Dharmakshetra, adalah ada dalam 
diri setiap orang. Ketika pemilik dari tubuh ini melepaskan semua keinginan, nafsu dan dorongan hati, 
maka tubuh menjadi Dharma-kshetra (lapangan kebajikan)! Seorang anak hanya memiliki Dharmakshetra 
di dalam hatinya, karena hatinya tidak mengembangkan keinginan sensual dan menerima apapun yang 
diberikan. Egonya belum bercabang pada berbagai bentuk keinginan duniawi. Namun selanjutnya, ketika 
ego ini menumbuhkan dahan dan daunnya, maka Dharmakshetra mengambil bentuk menjadi 
Kurukshetra – lapangan perang dimana pikiran berjuang keras diantara harapan dan putus asa, dan 
dipaksa untuk mengkonsumsi berbagai jenis buah, manis dan pahit, dan sebagai hasil dari pilihan dari 
perbuatan yang dilakukan. Perbuatan diterangi oleh Jnana atau kebijaksanaan akan membawa pada 
kesuksesan. Jnana itu sendiri yang bisa mendapatkan rahmat Tuhan! 
 
( Divine Discourse, May 12, 1969) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 23 Desember 2017 
 
Engkau hendaknya membiasakan untuk melakukan Japam atau mengulang-ulang nama Tuhan. Pada 
hari libur, ketika engkau tidak memikirkan pekerjaan kantor atau perusahaanmu, lakukanlah Japam 
sampai pagi. Lakukanlah dengan penuh cinta-kasih dan antusiasme. Ini hendaknya menjadi suatu 
kebiasaan engkau melakukannya. Berkat Guru sangat membantu; engkau bisa memenangkan 
anugerah-Nya dengan usahamu dan doa yang sungguh-sungguh. Vivekananda tergelincir ke ateisme 
dan agnostisisme ketika dia membaca berbagai macam buku, tetapi sentuhan tangan Sri Ramakrishna 
Paramahamsa, Gurunya, mengubahnya sepenuhnya. Engkau juga bisa memenangkan Berkat ini, 
dengan usahamu dan doa yang sungguh-sungguh. Sebelum engkau memulai meditasi, ucapkan 
Soham, ucapkan So pada saat menarik napas dan Ham pada saat menghembuskan napas. Soham 
berarti 'Dia adalah aku', ini mengidentifikasi engkau dengan Yang Tak Terbatas dan memperluas 
Kesadaranmu. Selaraskanlah napas dan pikiranmu. Bernapaslah dengan lembut dan alami; jangan 
dibuat-buat dan tidak wajar. Napas harus mengalir masuk dan keluar, lembut dan di dalam hati! 
 
(Divine Discourse, May 10, 1969) - BABA -  
 
	

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

Jauh lebih bermanfaat menerapkan cinta kasih pada orang yang mulia daripada hanya menghormati 
mereka. Pujian dan sanjungan akan mengangkat mereka ke posisi yang tidak terjangkau. Cinta-kasih 
mengikat pada satu hati menuju ke hati yang lainnya. Bersyukur atas inspirasi dan instruksi yang 
diterima harus mengikat hati dalam cinta-kasih. Perayaan Natal bukan sekedar menyanyikan lagu-lagu 
pujian, pertunjukan, pohon natal, dan Santa Claus. Natal seharusnya dimaknai dengan meresapi untuk 
menjalankan setidaknya beberapa pelajaran yang Yesus ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah 
keyakinan kepada Tuhan dan memahami Ketuhanan di dalam diri. Perasaan sukacita spiritual, 
apresiasi, dan penglihatan (Darshan) Tuhan harus menjadi nafas alami kehidupan dan tujuan 
keberadaanmu. Yesus mengajar dengan pedoman dan teladan kepada umat manusia prinsip Atma 
yang merupakan sumber kebahagiaan abadi. Apapun yang engkau lakukan, dimanapun engkau 
berada, apapun makananmu, yakinlah bahwa engkau ada di dalam Tuhan. Ketahuilah bahwa 
semuanya adalah Tuhan dan semua perbuatan adalah persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan 
cara ini membuat hidupmu menjadi bermanfaat.  
  
(Divine Discourse, Dec 25, 1982) - 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)	


