
	

	
 

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, 24 April 2017 
 
Karena Aku bergerak dengan bebas diantara orang-orang, berbicara dan bernyanyi dengan mereka, 
bahkan para intelektual tidak mampu mendapatkan kebenaran-Ku, kekuatan-Ku, kemuliaan-Ku atau 
tugas-Ku sebagai Avatara.  Aku dapat menyelesaikan masalah apapun yang engkau berikan 
betapapun rumitnya. Aku melampaui jangkauan penyelidikan yang paling intensif dan pengukuran 
yang paling teliti. Hanya mereka yang telah menyadari kasih-Ku dan mengalaminya maka dapat 
menegaskan bahwa mereka telah melihat sekilas kenyataan-Ku. Jangan mencoba untuk mengetahui-
Ku melalui mata fisik. Ketika engkau pergi ke tempat suci dan berdiri di depan wujud Tuhan, engkau 
berdoa dengan memejamkan mata, bukan? Mengapa? karena engkau merasa bahwa hanya mata 
batin dari kebijaksanaan dapat mengungkapkan Beliau kepadamu. Maka dari itu, jangan 
mendambakan dari-Ku benda-benda material yang bersifat sepele; namun, mendambakan Aku dari 
dalam diri dan engkau akan mendapatkannya. Jalan kasih adalah jalan besar yang menuntun manusia 
kepada-Ku. Rahmat-Ku adalah selalu ada bagi bhakta yang memiliki kasih dan keyakinan yang 
mantap.  
 

(Divine Discourse, June 19, 1974) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 25 April 2017 
	
Perwujudan Kasih illahi! Dimanapun engkau berada, jangan pernah memberikan ruang untuk 
perbedaan apapun juga. Setiap orang harus melepaskan sifat mementingkan diri sendiri, kepentingan 
diri dan terpusat pada diri saja. Saling menghormati (Mamatha), keseimbangan (Samatha) dan 
ketabahan (kshamatha) adalah sifat dasar yang diperlukan bagi setiap manusia. Oleh karena itu 
kembangkan cinta kasih, ketabahan dan welas asih. Sadarilah bahwa cinta kasih adalah ada di dalam 
setiap orang. Singkirkan semua perbedaan dan junjung tinggi keyakinan dan tradisimu. Belajarlah 
untuk hidup dalam kasih dan harmonis dengan semua anggota dari masyarakatmu. Ketika perbedaan 
dilepaskan maka kasih akan tumbuh di dalam dirimu dan engkau bisa mendapatkan pandangan 
langsung Tuhan. Tanpa kasih. Berdoa secara verbal adalah sia-sia. Kasih Tuhan adalah satu-satunya 
penyatuan, yang memberikan motivasi dan pertanda suka cita bagi setiap orang. Tuhan adalah kasih 
dan Tuhan dapat disadari hanya melalui kasih. Semua orang suci dan agama telah menekankan 
keutamaan dari kasih, kebenaran, pengorbanan dan kesatuan. Maka dari itu kembangkanlah kasih.  
 

(Divine Discourse, Dec 24, 1980) - BABA -  
 

Edisi : 145 (24 - 30 April 2017) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 26 April 2017 
 

Tanpa mengendalikan indriamu, latihan spiritualmu (Sadhana) akan menjadi tidak efektif; ini adalah 
seperti menyimpan air di dalam wadah yang bocor! Ketika lidah sangat menginginkan makanan yang 
lezat, tegaskan bahwa engkau tidak akan memenuhi keinginannya. Jika engkau bertahan memberikan 
dirimu dengan makanan yang sederhana yang tidak gurih atau pedas, namun tetap bertahan, lidah 
mungkin menggeliat selama beberapa hari, namun lidah segera akan menerimanya. Itulah caranya 
untuk menundukkannya dan mengatasi kecenderungan jahat darinya saat menjadi majikanmu. 
Karena lidah secara terus menerus terlibat dalam pembicaraan tentang skandal dan omong kosong, 
maka engkau harus mengekang kecenderungan ini juga. Berbicaralah sedikit dan hanya berbicara 
ketika sangat diperlukan. Berbicaralah pada mereka yang harus engkau ajak bicara, dan jangan 
membentak atau menaikkan suaramu dalam amarah dan suka cita. Pengendalian seperti itu akan 
meningkatkan kesehatan dan kedamaian batin. Ini akan menuntun pada hubungan masyarakat yang 
lebih baik dan mengurangi terlibat dalam kontak dan konflik dengan yang lain.  
 
(Divine Discourse, Nov 23, 1968)  - BABA - 
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 27 April 2017 
	
Engkau telah mendengar berjam-jam wejangan spiritual dan engkau menghabiskan siang dan malam 
dalam latihan spiritual. Sudahkah engkau melakukan usaha yang nyata dalam menghaluskan 
hidupmu? Berupaya untuk menjalankan sebuah hidup yang ideal. Jika tidak ada perubahan yang lebih 
baik pada tindakanmu sehari-hari, ingatlah bahwa semua yang engkau sebut dengan latihan spiritual 
akan menjadi sia-sia belaka! Orang-orang menyatakan telah menghabiskan berjam-jam dalam doa 
dan meditasi. Namun apakah gunanya jika tidak ada konsentrasi dalam pikiran? Adalah lebih baik jika 
engkau melibatkan dirimu dalam menjalankan kewajiban harian atau melakukan pelayanan sosial 
atau terlibat dalam bhajan. Dengan sarana ini cobalah untuk mengendalikan pikiranmu. Kemudian 
pekerjaanmu akan dirubah menjadi ibadah. Dedikasikan semua pikiran dan perbuatanmu kepada 
Tuhan. Engkau dapat menyucikan perbuatanmu ketika engkau melakukan segalanya hanya dengan 
tujuan untuk menyenangkan Tuhan (Sarva Karma Bhagavad preethyartham). Jika engkau ingin 
mengalami Tuhan, engkau harus melakukannya melalui kewajiban dan perbuatanmu. Hal ini tidaklah 
gampang!  
  

(Divine Discourse, Jan 01, 1991) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 28 April 2017 
 
 Engkau mungkin berkata bahwa karma dari kelahiran terdahulu harus dijalani pada kelahiran saat 
sekarang dan tidak ada karunia yang dapat menyelamatkan manusia dari hal itu. Dengan jelas, 
seseorang telah mengajarkanmu untuk mempercayainya. Namun Aku pastikan kepadamu, engkau 
tidak perlu menderita karena karma seperti itu. Ketika rasa sakit yang begitu mendalam menyiksamu, 
dokter memberikanmu suntikan morfin dan engkau tidak merasakan rasa sakit itu, walaupun rasa sakit 
itu masih ada di dalam tubuh. Karunia dapat diibaratkan seperti halnya morfine; dimana rasa sakit itu 
menjadi tidak terasa, walaupun engkau mengalaminya! Karunia menghilangkan penderitaan dari 
karma yang engkau harus alami. Ada juga tanggal kadaluwarsa pada sebuah obat, yang mana obat 
menjadi tidak berkhasiat lagi pada waktu tertentu. Begitu juga dengan karunia, pengaruh dari karma 
dibuat menjadi tidak ada, walaupun engkau melalui pengalaman tersebut. Oleh karena itu, adalah 
salah dengan mengatakan ‘Lalaata likhitam’ (takdir ditulis diatas dahi) tidak dapat dibuat menjadi 
tidak berguna. Karunia dapat melewati apapun juga; tidak ada apapun yang dapat mengahalanginya. 
Ingatlah, ini adalah karunia dari Tuhan!  
 

(Divine Discourse, Nov 23, 1964) - BABA -  
 
 
	



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 29 April 2017 
 
Kasih adalah Tuhan. Kasihi semuanya, berikan kasihmu bahkan pada mereka yang kekurangan kasih. 
Kasih adalah seperti kompas para pelaut. Kemanapun engkau membawanya maka hanya 
menunjukkan jalan menuju Tuhan. Dalam setiap perbuatan dalam kehidupan sehari-hari wujudkanlah 
cinta kasihmu. Keillahian akan muncul dari kasih itu. Ini adalah jalan yang paling gampang untuk 
kesadaran Tuhan. Namun manusia tidak mengambil jalan ini? Hal ini dikarenakan mereka memiliki 
pandangan yang salah tentang mengalami Tuhan. Mereka menganggap Tuhan sebagai wujud yang 
sangat jauh dan hanya bisa dicapai melalui latihan spiritual yang sulit. Tuhan ada dimana-mana. Tidak 
perlu mencari Tuhan. Semua yang engkau lihat adalah manifestasi dari Tuhan. Semua manusia yang 
engkau lihat adalah wujud dari illahi. Perbaiki pandanganmu yang tidak sempurna dan engkau akan 
mengalami Tuhan dalam segala sesuatu. Berbicaralah dengan kasih, berbuatlah dengan kasih, 
berpikirlah dengan kasih dan lakukan setiap perbuatan dengan hati diliputi dengan kasih.  
 
(Divine Discourse, Jul 5, 1996) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 30 April 2017 
	

Perwujudan kasih! Kehidupan manusia adalah yang paling berharga, mulia dan luhur. Adalah sangat 
kasihan dimana manusia tidak menyadari hal ini atau sering melupakannya. Tujuan keseluruhan dari 
hidup manusia adalah untuk mengetahui kenyataan dirinya yang sejati. Dengan melupakan sifat sejati 
sebagai manusia, engkau terperangkap dalam urusan duniawi dan jatuh dalam penderitaan. Para guru 
suci jaman dahulu telah menunjukkan jalan untuk ditempuh untuk menyalamtkan umat manusia. 
Mereka menganjurkan sembilan jenis pemujaan (Nava-Vidha Bhakti), yang mana saja dari sembilan itu 
dapat memberikan kebahagiaan dan menyelamatkan hidup seseorang. Untuk mengalami kedekatan 
dengan Tuhan maka jalan yang paling gampang adalah dengan Namasmarana yaitu mengingat 
secara terus menerus nama Tuhan. Guru suci Veda Vyasa menyatakan bahwa di jalam kali ini tidak ada 
yang lebih hebat daripada melantunkan nama Hari untuk menyadari Tuhan. Ini adalah jalan yang 
paling gampang bagi semuanya, apakah itu sarjana atau yang buta huruf, yang kaya atau miskin.  
  
(Divine Discourse, Oct 3, 1996) - 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)	


