
	

	
 

 

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) - Minggu, 1 Januari 2017 
 
Tetap menjadikan Tuhan sebagai penuntun dan penyelamatmu, apapun pekerjaan yang engkau 
lakukan pastinya akan mencapai keberhasilan. Tuhan adalah satu-satunya sahabatmu yang sejati. 
Sahabatmu mungkin akan tetap bersamamu hanya sampai engkau memiliki kekayaan, namun saat 
engkau kehilangan segalanya maka mereka akan meninggalkanmu. Tuhan adalah satu-satunya 
sahabat yang akan selalu bersamamu, disampingmu, dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Maka 
dari itu, satu-satunya cara untuk menjadi sejahtera adalah dengan mengembangkan persahabatan 
dengan Tuhan. Dengan menjadi manusia maka buatlah yang lainnya bahagia. Ini adalah kasih sayang. 
Hatimu adalah penuh dengan kasih. Di tahun baru ini, putuskan bahwa engkau akan memulai setiap 
hari dengan kasih, menghabiskan hari dengan kasih, mengisi hari dengan kasih dan mengakhiri hari 
dengan kasih. Bagilah kasih setidaknya pada lima orang setiap hari. Jalankan dan alami serta bagi 
kasih Tuhan dengan semuanya, tanpa ada perbedaan dalam kasta, keyakinan, warna kulit, agama, atau 
bangsa. Bangsa dan dunia akan menjadi sejahtera serta setiap orang akan menjadi senang.   
 
(Divine Discourse, Jan 1, 1994) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 2 Januari 2017 
	
Engkau sekarang melepaskan tahun lalu yaitu (2016) dan menyambut tahun baru (2017). Ada sebuah 
hubungan yang mendalam diantara keduanya. Kita mengucapkan selamat tinggal pada satu tahun 
dan menyambut pada tahun yang lainnya. Dalam semangat yang sama, engkau mengucapkan 
selamat tinggal pada sifat-sifat burukmu dan menyambut sifat-sifat baik dan keillahian. Persembahkan 
semua sifat burukmu kepada Tuhan; ini tidaklah salah. Hanya Tuhan yang dapat menerima sifat-sifat 
burukmu itu dan memberkatimu dengan rahmat-Nya untuk meningkatkan sifat-sifat yang baik. 
Sebagai contoh, jika engkau memiliki uang seratus ribu yang kotor, robek, dan rusak maka tidak ada 
seorangpun yang akan menerimanya. Namun, jika angkanya masih lengkap maka pihak Bank akan 
menerima dan menggantikannya dengan nilai yang sama. Sama halnya hanya Tuhan saja yang akan 
menerima sifat-sifat buruk yang dipersembahkan dengan bhakti yang tulus dan penyesalan dan 
kemudian Beliau akan memberikan rahmat-Nya kepadamu.  
 
( Divine Discourse, Jan 1, 1994) - BABA -  
 

Edisi : 129 (1 - 8 Januari 2017) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 3 Januari 2017 
 
Waktu adalah perwujudan dari Tuhan. Oleh karena itu, salah satu dari banyak nama Tuhan adalah 
Samvatsara. Karena waktu adalah prinsip yang sangat mendasar dari Tuhan maka Tuhan dikenal 
sebagai Kalatmaka. Tuhan juga disebut sebagai penguasa zaman (Yugadi-krit) karena Tuhan 
menciptakan dan meleburkan zaman seperti Krita, Dwapara, dan Kali Yuga. Karena Tuhan 
mengandung segala-galanya di dalam diri-Nya dan melindungi mereka maka Tuhan juga disebut 
dengan Kalagarbha (Beliau adalah rahim dari waktu). Perwujudan kasih! Milikilah keyakinan yang 
mantap pada nama Tuhan yang mana akan menangkal tanda atau isyarat yang ditunjukkan oleh 
gabungan planet di tahun baru. Kemungkinan ada berbagai jenis indikasi dari konflik, bahaya dan 
bencana selama tahun ini, namun banyak juga peristiwa yang menyenangkan juga terjadi. Tuhan 
selalu melindungi yang bijak dan berbudi luhur. Aku menasihati para bhakta untuk menjalankan 
kewajiban mereka dalam semangat dedikasi dengan keyakinan yang mantap kepada Tuhan.  
 
(Divine Discourse, Mar 27, 1990)  - BABA - 
	
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 4 Januari 2017 
	
Engkau semua mengumpulkan uang dengan penuh ketelitian, dengan ribuan tindakan penolakan; 
meniadakan dirimu dari kenyamanan, menyimpan dengan setiap cara yang memungkinkan, sedikit 
menghabiskan, dan banyak mendapatkan! Namun saat hari datang dimana engkau harus 
meninggalkan tumpukan ini dan pergi dengan tangan hampa. Daripada mengumpulkan uang dan 
menyimpannya di bank duniawi, bukalah tabungan hari ini dengan bank Tuhan. Bank Tuhan 
menerima simpanan dan menjaga rekening dengan ketat dan rahasia. Setiap bagian kecil dicatat dari - 
perbuatanmu, pikiran, dan perkataan apakah itu baik atau buruk atau acuh tak acuh. Tidak ada anak 
kita yang dapat menuntut kekayaan itu; tidak ada pengumpul pajak yang dapat menaruh tangan 
diatasnya. Tidak ada penjahat yang bisa transfer ke dompetnya. Bukalah sebuah rekening deposito di 
bank Tuhan untuk kesejahteraanmu disini dan di akhirat. Deposito itu akan berkembang dengan 
usaha spiritual, akan memberikanmu suka cita dan kedamaian. Sementara itu engkau 
mengembangkan kebiasaan menabung disini untuk kepentingan usia tua dan keperluan di masa 
depan, adalah perlu engkau mengembangkan ‘kebiasaan menabung itu’ untuk dunia akhirat sehingga 
engkau bisa terselamatkan.  
  
(Divine Discourse, July 14, 1966) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 5 Januari 2017 
 
Keinginan untuk objek-objek duniawi dapat mencelupkanmu ke dalam penderitaan yang tanpa akhir. 
Keinginan adalah seperti labu hijau yang akan tenggelam di dalam air. Seseorang yang tanpa 
keinginan adalah seperti labu kering yang mengapung di atas air; orang-orang yang seperti itu akan 
mampu mengatasi tarikan dari lumpur duniawi dan juga bercita-cita untuk kehidupan illahi. Mereka 
mungkin tidak khusus tentang pembebasan, namun mereka tidak akan pernah melepaskan 
pengabdian atau bhakti. Tuhan menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan orang tersebut, disini di 
dunia ini dan di akhirat, hanya karena mereka tidak memiliki keinginan dan tidak terikat, dengan 
pikiran mereka terpusat kepada Tuhan. Untuk menjamin rahmat Tuhan dengan cara ini sesungguhnya 
adalah latihan spiritual yang terbaik (yoga). Dengan mempertahankan rahmat yang sulit didapat ini 
adalah cara yang terbaik untuk memastikan kesejahteraanmu (kshemam). Hal ini hanya didapat 
melalui usaha manusia yang penuh rahmat. Beberapa latihan spiritual diperlukan untuk tujuan ini.  
 
(Divine Discourse, Jan 8, 1988) - BABA -  
 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 6 Januari 2017 
 

Dua ribu tahun yang lalu, ketika kesombongan yang sempit dan kebodohan yang tebal mengotori 
manusia, Jesus datang sebagai perwujudan dari cinta kasih dan hidup diantara manusia dengan 
menjunjung idealisme hidup yang tertinggi. Engkau harus memberikan perhatian pada pelajaran 
yang disampaikan melalui hidup Jesus. Pertama Jesus berkata, 'Aku adalah utusan Tuhan. Semua 
darimu juga harus menerima peran itu sebagai duta dan hidup sebagai teladan dari kasih illahi dan 
amal. Jesus mengetahui bahwa Tuhan yang berkehendak untuk semuanya. Jadi, bahkan saat disalib 
ketika Jesus menderita rasa sakit yang mendalam, beliau tidak memiliki kehendak buruk kepada 
siapapun juga dan beliau mendesak bagi mereka yang bersamanya untuk memperlakukan semuanya 
sebagai instrumen dari kehendak Tuhan. "Semua adalah satu; bersikap samalah kepada setiap orang" - 
jalankan sikap ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Saat engkau merayakan Natal, bawalah ke dalam 
pikiran dari perkataan yang Jesus katakan, nasehat yang Beliau berikan, peringatan yang Beliau 
sampaikan dan putuskanlah untuk mengarahkan hidupmu sehari-hari sepanjang jalan yang telah 
beliau tunjukkan. Perkataan Jesus harus terpatri di dalam hatimu dan engkau harus memutuskan 
untuk menjalankan semua yang Beliau ajarkan.  
 

(Divine Discourse 24-Dec-1980) - BABA -  
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 7 Januari 2017 
	

Ketika alam semesta ini didasari oleh tiga sifat atau Guna (Satwa, Rajas, dan Tamas) dan diresapi oleh 
ketiganya, tahap pertama dalam latihan spiritual adalah dengan mengakhiri Tamo Guna yang ditandai 
dengan sikap keras kepala yang bodoh (moorkatwa). Ketika diisi dengan sifat kelembaman ini, maka 
orang ini menunjukkan kecerdasan yang tumpul dan cenderung terlibat dalam perdebatan dan 
pertanyaan yang tidak bermakna. Sebagai gantinya, pelajarilah setiap isu dengan mendalam dan 
kemudian menarik kesimpulan. Hanya demikian pengalamanmu akan bermanfaat. Orang yang 
Tamasik adalah tidak mampu memahami kebenaran dan tidak bisa menyadari keillahian. Orang yang 
seperti itu akan terperangkap dalam siklus kelahiran dan kematian yang tanpa akhir. Hindarilah 
perdebatan lisan untuk setiap masalah yang sepele. Perdebatan yang seperti itu hanya menghasilkan 
serta meningkatkan kebencian dan bukannya keharmonisan. Hal ini tidak akan membawamu untuk 
menyadari kebenaran.  
 

(Divine Discourse, Jan 8, 1988) - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 8 Januari 2017 
	

Banyak bank di dunia ini memiliki brankas penyimpanan dimana para nasabah dapat menyimpan 
barang-barang berharganya seperti perhiasan, surat-surat berharga, dsb agar terhindar dari pencuri; 
sehingga para nasabah bebas dari kecemasan dan tidur dengan damai. Bank yang berkaitan dengan 
rekening spiritual juga harus memiliki brankas penyimpanan. Menyerahkan brankas tersebut dalam 
pengawasan Tuhan maka perhiasanmu seperti kecerdasan, kepintaran, kemampuan untuk melayani, 
dan permata yang sangat engkau hargai yaitu egomu. Kemudian engkau akan menjadi bahagia. 
Dalam Gita, Sri Krishna meminta, “Hanya berserah dirilah kepada-Ku saja (Maam Ekam Sharanam 
Vraja)”. Jika engkau melakukannya, Beliau pasti menjaminmu, “Engkau sama sekali tidak perlu 
bersedih (Ma Shuchah)”. Bank pada umumnya berkaitan dengan dhanam (uang) yang bisa didapatkan 
oleh siapapun juga; bahkan pedagang gelap dan perampok, penjahat dan bajak laut dapat 
mengumpulkan kekayaan ini. Namun Dhanam yang diterima di Bank spiritual hanya datang dari 
mereka yang berusaha untuk menjadi baik dan tidak terikat, rendah hati, dan suci.  
 

( Divine Discourse, July 14, 1966) - BABA - 
 

	
	 Persembahkan kebaikanmu seperti bunga.  

Kebaikan memancarkan keindahan dan keharuman 
dimana-mana 

	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)	


