
	

	
 

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, 10 April 2017 
 
Kasih dapat menaklukkan segalanya. Kasih yang suci dan murni menuntun manusia menuju Tuhan. 
Kasih yang mementingkan diri sendiri dan terbatas mengikat seseorang pada dunia. Ketidakmampuan 
dalam memahami kasih yang murni dan suci ini membuat manusia menjadi mangsa dari kecemasan 
yang tiada henti karena keterikatan mereka pada objek-objek duniawi. Kewajiban yang utama dan 
setiap makhluk adalah memahami kebenaran tentang prinsip kasih. Saat seseorang memahami sifat 
dari kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, seseorang tidak akan menyimpang dan tersesat. 
Pikiran, perkataan, dan pandangan seseorang seharusnya diisi dengan kasih yang tidak 
mementingkan diri sendiri. Inilah kasih illahi. Seseorang yang telah sepenuhnya diliputi dengan kasih 
ini tidak pernah bisa mendapatkan penderitaan. Manusia pada saat sekarang dipengaruhi dengan 
pujian dan celaan. Namun seseorang yang diliputi dengan kasih illahi melampaui pujian atau 
kecaman. Mereka tidak akan terpengaruh oleh kritikan atau sanjungan. Mereka akan memperlakukan 
sama antara suka cita dan penderitaan, keuntungan dan kerugian, kemenangan dan kekalahan.  
 
 

( Divine Discourse, Dec 25 1995) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 11 April 2017 
	
Jika engkau berharap untuk memahami sifat sejatimu maka engkau harus melakukan tiga hal: 
Bungkukkan badanmu, kendalikan inderamu, dan akhiri pikiran. ‘Bungkukkan badan’ artinya engkau 
seharusnya tidak mengijinkan ego untuk berkembang di dalam tubuhmu. Tingkatkan kerendahan hati 
dan lakukan kewajibanmu dengan tulus. ‘Kendalikan indera’ memerlukanmu untuk memeriksa 
bagaimana indera bertingkah dan memperbaikinya ketika indera cenderung untuk menyimpang dan 
juga mengendalikannya ketika diperlukan. ‘Akhiri pikiran’ memerlukanmu untuk menenangkan 
tingkah polah dari pikiran dengan mengarahkannya pada arah yang berbeda. Sebagai contoh, ada 
sebuah gembok dan kunci. Ketika engkau memutar kunci ke arah kiri, maka gembok itu terkunci dan 
ketika diarahkan ke kanan maka gembok itu terbuka. Sama halnya, hatimu adalah gembok dan pikiran 
adalah kuncinya. Ketika engkau memutar pikiran ke arah Tuhan maka ini mengembangkan tanpa 
keterikatan. Ketika pikiran diarahkan kepada dunia maka ini mengembangkan keterikatan. Oleh 
karena itu, putarlah pikiranmu ke arah Tuhan dan persembahkan setiap perbuatanmu kepada-Nya.  
 

(Divine Discourse, 6 May 1988) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 12 April 2017 
 
Adalah tidak mungkin untuk maju di alam semesta tanpa berkorban (yajna). Yajna menjaga 
keteraturan dari alam semesta. Pengorbanan menyenangkan Tuhan; Tuhan menurunkan hujan; hujan 
memberikan air pada tanaman; tanaman menghasilkan panen, panen menguatkan anggota badan 
dan memperluas pandangan; pengorbanan memperluas hati dan memperjelas pandangan sampai 
manusia mencapai tujuan, dimana tidak ada lagi perjuangan atau kematian. Pengorbanan yang paling 
tinggi dan menguntungkan adalah mengorbankan ego. Korbankan ego dan jadilah bebas. 
Persembahkan egomu kepada Tuhan dan jadilah kaya melampaui dari seluruh mimpimu. Persiapkan 
dirimu untuk status yang tertinggi, dengan terlibat dalam perbuatan yang suci (karma), yang berarti 
karma dibersihkan dalam wadah kebajikan (dharma), dan mencapai Tuhan (Brahman – Beliau yang 
mutlak dan tidak terlihat) sebagai hadiahmu! Miliki keyakinan kepada Tuhan; Beliau melihat 
semuanya; Beliau ada dimana-mana; Beliau adalah maha kuasa. Beliau bersemayam di dalam setiap 
hati.  
 
(Divine Discourse, Nov 1970)  - BABA - 
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 13 April 2017 
	
Rayakan sebuah perayaan dengan mengerti dan mengalami makna sejati yang terkandung di 
dalamnya. Mulai dari saat sekarang, memulai sebuah hidup baru dengan melepaskan pikiran yang 
buruk dan sifat yang tidak baik. Sucikan hatimu dan hidupmu akan menjadi penuh kebahagiaan. Tidak 
ada gunanya dalam membaca naskah suci atau mengunjungi jiwa-jiwa yang suci jika engkau tidak 
menyucikan hatimu. Jadikan pikiran, perkataan, dan perbuatanmu menjadi suci. Ini adalah makna 
yang sebenarnya dari merayakan tahun baru. Ketika engkau melakukan tugas apapun dengan 
kesucian hati maka engkau secara pasti akan mendapatkan keberhasilan. Engkau semua percaya 
bahwa engkau bhakta dari Sai, maka dari itu engkau harus menjunjung tinggi ajaran-Ku dengan 
seksama. Isilah hidupmu dengan kasih. Berhentilah mengkritik yang lainnya. Hormati bahkan mereka 
yang membencimu. Benci adalah sifat yang buruk dan ini akan menghancurkanmu. Oleh karena itu, 
buanglah sifat jahat ini. Kasihi setiap orang. Ketika engkau mengikuti ajaran-Ku, maka engkau dengan 
pasti mencapai hasil yang suci dan mendapatkan nama baik. Lepaskan sifat mementingkan diri sendiri 
dan persembahkan hidupmu untuk kesejahteraan yang lainnya.  
  
(Divine Discourse, Apr 13, 2002) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 14 April 2017 
 
 Jesus datang untuk mengajarkan kepada umat manusia kehebatan dari kasih Illahi. Setelah ayah-Nya 
meninggal dunia, dengan izin dari ibu-Nya, Beliau memulai untuk melayani orang-orang. Beliau 
memutuskan tiga tugas: (1) dipenuhi dengan kasih Illahi dan membaginya dengan yang lainnya (2) 
tidak mengalah pada pujian dan (3) menginspirasi yang lain tentang keyakinan bahwa Tuhan yang 
bersemayam di dalam diri adalah hadir dimana-mana. Jesus mempertimbangkan menyebarkan ajaran 
kasih sebagai tugasnya yang paling penting. Beliau menghadapi semua tantangan dan hambatan 
sepanjang jalan-Nya dengan penuh keberanian. Beliau dengan tekun untuk memperlakukan 
kesenangan dan penderitaan, rasa sakit dan kegagalan dengan ketenangan hati. Beliau tidak tahan 
melihat siapapun yang menderita. Beliau menentang pada perdagangan burung yang terjadi di 
Jerusalem. Mereka yang tersinggung berbalik melawan-Nya. Namun Jesus tidak menghiraukan 
permusuhan mereka dan pada akhir hidup-Nya, Beliau mengorbankan hidup-Nya sendiri untuk 
kepentingan yang lain dan itu muncul dari kasih-Nya bagi semua.  
 

(Divine Discourse, Dec 25, 1995) - BABA -  

 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 15 April 2017 
 
Pada perayaan tahun baru, orang-orang bangun pagi lebih awal, mandi untuk penyucian dan 
memakai pakaian baru. Mereka hanya tertarik pada kebersihan di luar diri saja dan tidak menaruh 
perhatian tentang kesucian hati mereka yang mana ternoda oleh pikiran dan perasaan yang jahat. 
Adalah lebih mudah untuk memiliki kebersihan di luar diri dan memakai baju baru namun itu bukan 
tujuan dari perayaan. Perayaan yang sebenarnya dari tahun baru terdapat pada melepaskan sifat yang 
jahat dan menyucikan hati. Hati manusia dalam keadaan murni dan sangat suci sekali serta kelahiran 
sebagai manusia adalah sulit untuk didapatkan. Dengan telah mendapatkan hidup yang begitu 
berharga, manusia tidak melakukan usaha untuk hidup seperti manusia yang sejati. Saat sekarang 
manusia telah menjadi sebuah kumpulan dari keinginan. Sepanjang waktu dan usaha dilakukan untuk 
memenuhi keinginan. Seseorang seharusnya menyadari bahwa hanya dengan menghilangkan 
keinginan akan menuntun pada kebahagiaan yang tertinggi. Kebahagiaan yang sejati terdapat pada 
tanpa keinginan. 
 
(Divine Discourse, Apr 13, 2002) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 16 April 2017 
	

Engkau memiliki kapasitas yang besar sekali di dalam dirimu, sedang menunggu untuk di buka dan 
digunakan. Engkau memiliki banyak talenta yang harus dibawa pada cahaya. Kadang-kadang, engkau 
semua merasakan ada dorongan untuk menyayangi semua makhluk, membagi suka dan duka citamu, 
untuk mengetahui lebih banyak lagi dan memuaskan kecerdasanmu, mengintip dengan perasaan 
terpesona dan kagum dimana kualitas itu berkembang di dalam dirimu. Engkau semua ahli dalam 
mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Izinkan Aku menanyakan 
kepadamu: Apakah engkau sadar dengan apa yang terjadi di dalam pikiranmu? Apakah engkau 
mengetahui jawaban dari pertanyaan sederhana, “Siapakah aku?” Mengapa engkau tidak merasakan 
adalah mendasar untuk menjawab pertanyaan yang penting ini? Tanpa mengetahui jawaban ini, 
lantas bagaimana engkau dapat dengan gegabah menilai, memberikan label dan bahkan memfitnah 
yang lain? Dengan sungguh-sungguh tanyakan hal ini pada dirimu sendiri dan cari jawabannya atas 
teka-teki ini dari dalam dirimu sendiri. Naskah suci kita menuntunmu dalam proses dimana engkau 
dapat menemukannya sendiri!  
  
(Divine Discourse, Feb 19, 1964) - 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)	


