
	

	
 

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, 27 Maret 2017 
 

Kontak dari indera dengan objek membangkitkan keinginan dan keterikatan; hal ini mengarahkan 
pada usaha dan akibatnya, apakah itu adalah kegembiraan atau rasa putus asa! Kemudian, akan 
muncul rasa takut akan kehilangan atau kesedihana pada kegagalan dan rentetan reaksi akan 
berkepanjangan. Pribadi yang melihat seharusnya tidak terikat pada apa yang dilihatnya; itu adalah 
rahasia dari hidup yang bahagia. Dengan banyak pintu dan jendela yang terbuka untuk angin 
berhembus ke dalam, maka bagaimana nyala api yang ada di dalam bisa bertahan? Lampu itu adalah 
pikiranmu yang seharusnya menyala dengan mantap dan tidak terpengaruh oleh tuntutan dari dunia 
di luar. Berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan (saranagathi) adalah satu cara dalam menutup pintu 
dan jendela. Karena, ketika engkau berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka engkau kehilangan 
ego dan engkau tidak akan dihantam oleh suka cita dan duka cita. Saranagathi akan 
memungkinkanmu untuk mendapatkan karunia Tuhan untuk bisa menghadapi semua krisis yang 
muncul dalam hidupmu dan memberikanmu persiapan yang gagah berani, tabah, dan lebih baik 
untuk menghadapi tantangan hidup.  
 
 

(Divine Discourse, Jan 13, 1965) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 28 Maret 2017 
	

Tahun yang lama telah berlalu dan tahun baru telah datang, orang-orang dengan suka cita merayakan 
kedatangan dari tahun baru. Apakah engkau tahu berapa abad telah berlalu sejak dalam sejarah 
manusia? Tidak ada gunanya melihat ke belakang dan memperhatikan jalan yang dilintasi – 
kewajibanmu adalah untuk menatap jalan yang ada di depan dan melangkah dengan tabah untuk 
menggapai tujuanmu. Karena kurangnya keyakinan yang menyebabkan dirimu menjadi marah dan 
benar-benar menjadi marah sepenuhnya; adalah kurangnya keyakinan pada dirimu sendiri dan juga 
pada yang lainnya. Jika engkau melihat pada dirimu sendiri sebagai pribadi illahi seutuhnya dan setiap 
orang di sekelilingmu sebagai pantulan dari dirimu, seperti halnya yang dijelaskan dalam kitab suci, 
engkau tidak akan tersulut emosi untuk menjadi marah. Apa yang harus diputuskan hari ini dalam 
tahun baru yang suci ini adalah untuk melangkah maju dengan mantap dalam jalan spiritual untuk 
mewujudkan keillahianmu. Putuskan untuk melakukan satu hal - pertama jalankan dan kemudian 
sebarkan!  
 

(Divine Discourse, May 23, 1965) - BABA -  
 
	

Edisi : 141 (27 Maret – 2 April 2017) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 29 Maret 2017 
 
Untuk merubah kecenderungan dan karakter seseorang sebenarnya adalah tugas yang berat. 
Seseorang mungkin mempelajari semua naskah spiritual, dan juga membaca semua naskah suci, dan 
bahkan mungkin memberikan ceramah selama berjam-jam tentang naskah suci itu; namun seseorang 
tergelincir masuk pada kesalahan ketika dihadapkan dengan godaan. Seperti halnya tanah yang 
kering, hati mungkin kelihatan bebas dari berbagai jenis tumbuhan kejahatan, namun ketika curahan 
hujan pertama jatuh maka benih dan akar yang ada di bawah tanah merubah tanah yang kering 
menjadi bentangan karpet hijau. Engkau mungkin memiliki sayuran yang terbaik, engkau mungkin 
memiliki tukang masak yang terbaik di dunia, namun jika kuali yang dipakai untuk memasak supnya 
tidak dilapisi dengan timah maka makanan yang engkau masak akan sangat beracun. Sama halnya, 
engkau harus “melapisi” hatimu dengan kebenaran, kebajikan, kedamaian dan kasih illahi. Hanya 
dengan demikian maka hati menjadi wadah yang tepat untuk mengulang-ulang nama suci, 
menjalankan meditasi, menjalankan tirakat agama, melakukan pemujaan ritual, dan sebagainya.  
 
(Divine Discourse, 13 Jan 1965)  - BABA - 
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 30 Maret 2017 
	
Di zaman dahulu, inkarnasi Tuhan melenyapkan kejahatan yang ada di dunia dengan menghancurkan 
beberapa orang yang fanatik dan juga raksasa yang menyebabkan terjadinya kegelisahan. Namun di 
saat sekarang, kefanatikan dan kejahatan ada di dalam setiap hati. Manusia yang jahat sangat banyak 
sekali, tidak ada seorangpun yang bebas dari noda itu, dan semuanya adalah jahat untuk sampai pada 
taraf tertentu. Maka dari itu, setiap orang memerlukan perbaikan. Setiap orang harus dididik dan 
dituntun pada jalan yang benar. Setiap orang melakukan perziarahan yang tujuannya adalah kembali 
pada Tuhan dan menyatu dengan-Nya. Namun kebanyakan orang telah melupakan jalan itu, mereka 
menggeluyur seperti anak-anak yang tersesat, menyia-nyiakan waktunya yang berharga di jalan 
duniawi. Manusia adalah yang terbaik diantara ciptaan yang mana dapat merasakan, berpikir, dan 
mengalami perjalanan mereka sendiri melewati waktu! Dipersenjatai dengan pedang kemampuan 
membedakan (Viveka) dan baju pelindung berupa melepaskan kehidupan duniawi (Vairagya), engkau 
harus menggunakan kesempatan yang berharga ini untuk merubah dirimu sendiri menjadi illahi  - itu 
adalah takdirmu, rencana, dan tujuan dari dirimu sendiri.  
  
(Divine Discourse, Jan 25, 1963) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 31 Maret 2017 
 
Sekali, seseorang dengan keadaan yang begitu menyedihkan berteriak dengan keras di loket 
penjualan karcis di stasiun kereta api, namun si penjual karcis tidak berdaya karena orang itu tidak 
mengetahui tempat tujuannya. Sedangkan orang itu sangat ingin sekali untuk meninggalkan tempat 
itu dan ia merasa sangat lelah dengan tempat itu. Bagaimana seseorang dapat membantu orang itu? 
Semuanya, cepat atau lambat bertingkah laku seperti ini. Hidup tidak bercampur baik. Tidak ada 
seorangpun yang senang dengan tenggelam dalam kehidupan duniawi. Setiap individu diguncang 
oleh gelombang suka dan duka cita; diterpa keberuntungan, apakah itu baik atau buruk; menjadi 
sasaran dari kecaman yang pedas dan kalungan bunga. Kejahatan yang ada di sekitar mempengaruhi 
kedamaian dan kecemasan seseorang serta merampas tidur dan ketenangan seseorang. Maka dari itu 
seseorang mencoba untuk melepaskan diri dari semuanya ini, namun seseorang tidak tahu pasti mau 
kemana! Guru spiritual dapat menuntunmu kemana harus pergi, tempat yang harus engkau cari; 
namun, bahkan seorang Guru tidak bisa membuatmu mencapai tempat itu. Engkau harus menapaki 
sendiri di sepanjang jalan itu.  
 

(Divine Discourse, 14 Jan 1965) - BABA -  
 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 1 April 2017 
 
Ini adalah memang sangat disayangkan bahwa orang-orang lebih memilih untuk tidak mengkonsumsi 
buah yang paling bergizi dari kebun alam. Orang-orang sedang memanjat pada pohon yang salah dan 
mencoba untuk memetik buah yang salah, sehingga selera mereka rusak, cita rasa mereka rendah dan 
kesehatan mereka hancur. Hanya kemuliaan Tuhan dapat memuaskan rasa lapar seseorang, karena 
orang itu adalah bagian dari kemuliaan. Engkau dapat memenangkan rahmat Tuhan hanya dengan 
menjalankan kebajikan. Kebajikan secara alami mempengaruhi semangat berserah diri dan dengan 
tekun meningkatkannya. Dengan latihan menjalankan kebajikan (dharma) memberikan ke inderamu, 
perasaanmu, dan emosi, engkau bisa memiliki keyakinan yang mantap dan tanpa keterikatan yang 
teguh. Tuhan adalah Dharma dipahami sebagai sebuah kepribadian. Sri Rama sejatinya dikenal 
sebagai ‘Vigrahavan Dharma’, perwujudan kebajikan. Jika engkau melangkah keluar melewati batas 
kebajikan dan bermain curang maka engkau tidak akan pernah memenangkan permainan hidup!  
 
(Divine Discourse, Jan 25, 1963) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 2 April 2017 
	

Tidak seorangpun yang siap untuk melakukan usaha dalam kemenangan spiritual. Jika engkau 
menginginkan pekerjaan sebagai pegawai pemungut pajak untuk langsung diberikan padamu, 
bagaimana itu bisa terjadi? Ada kualifikasi tertentu yang diperlukan – kesarjanaan, efisiensi, bakat, 
pengalaman, dsb. Bunga harus menjadi buah, buah harus matang dan kematangan buah ditunjukkan 
dalam rasa manis. Jadi segala sesuatu membutuhkan waktunya  sendiri! Oleh karena itu mulai dari hari 
ini, putuskan untuk hanya terlibat dalam perbuatan yang baik, pikiran yang baik dan pergaulan yang 
baik. Jangan menyia-nyiakan waktu dalam gosip bermalas-malasan atau menyombongkan diri atau 
rekreasi yang merendahkan diri. Lakukan hanya hal yang baik, berbicara dengan lembut dan manis, 
jangan pernah menyakiti atau menghina yang lain, layani mereka yang memerlukan dan tetap 
bayangkan bentuk Tuhan selalu di pikiranmu. Tempatkan Tuhan dengan mantap di dalam hatimu. 
Kemudian, engkau akan melihat Tuhan dimana saja, bahkan di dunia objektif ini! Karena segala 
sesuatu di alam semesta ini sejatinya adalah illahi (Sarvam Brahmamayam)!  
  
(Divine Discourse, 14 Jan, 1964) - 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)	


