
	

	
 

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, 12 Juni 2017 
 
Pada hari ini, kenyamanan fisik, kemajuan individual, dan perkembangan diri dianggap sebagai tujuan 
yang diinginkan. Walaupun setiap orang hanya peduli dengan dirinya sendiri, tidak ada seorangpun 
yang dapat hidup dalam pengasingan. Seandainya seseorang sedang duduk di meja makan dengan 
makanan mewah yang disajikan, namun jika pada saat itu ia mendapatkan berita bahwa anaknya 
mendapatkan kecelakaan di jalan raya, bukankah ia akan segera bergegas menuju ke jalan dan tanpa 
peduli lagi dengan rasa lapar dan makanan enak? Panggilan dari yang disayangi adalah lebih kuat dan 
keras daripada panggilan yang dari dalam diri. Meskipun dengan kenyataan ini, orang-orang tetap 
percaya pada ego mereka, yaitu individu yang bersifat ekslusif. Keluarga adalah mendasar untuk 
mekarnya kepribadian manusia. Rumah sebagai tempat untuk tumbuh dengan subur maka sebuah 
masyarakat diperlukan untuk tetap menjaganya aman dan senang. Ketika tindakan dalam usaha 
melindungi atau menopang masyarakat menjadi lemah maka keluarga cenderung menjadi hancur 
dan penderitaan dalam individu! Jadi engkau harus membagi pengetahuan, empati, dan cinta 
kasihmu dengan semuanya. 
 
 

( Divine Discourse, Feb 4, 1973) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 13 Juni 2017 
	
Ingatlah untuk menyimpan pedang cinta kasih dalam selubung kebijaksanaan dan kendalikan 
indriamu secara ketat dengan diskriminasi dan tanpa keterikatan. Diskriminasi (kemampuan 
membedakan) menuntunmu untuk memilih pencarian dan sahabatmu dengan bijak. Diskriminasi 
juga menjelaskan kepadamu kepentingan relatif dari objek-objek dan keinginan. Tanpa keterikatan 
menyelamatkanmu dari masalah yang disebabkan karena keterikatan dan menyuntikkan rasa lega 
pada saat gembira atau putus asa. Tanpa keterikatan dan diskriminasi memperlihatkan dihadapanmu 
ketidakkekalan dunia dan kekekalan dari kebahagiaan akan kenyataan yang sejati. Karunia Tuhan 
selalu mengalir seperti halnya bagaimana arus listrik mengalir melalui kabel. Pasanglah lampunya dan 
rumahmu akan diterangi. Lampu itu adalah latihan spiritual yang engkau jalankan; rumah adalah 
hatimu. Datanglah kepada-Ku dengan senang; menyelamlah ke dalam lautan dan temukan 
kedalamannya; tidak ada gunanya menyelam dekat pesisir pantai dan mengatakan bahwa laut itu 
adalah dangkal dan tidak memiliki mutiara. Menyelamlah ke dalam dan engkau akan mendapatkan 
keinginanmu. 
 

( Divine Discourse, Jul 22, 1958) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 14 Juni 2017 
 

Perlakukan orang lain sama halnya seperti engkau ingin mereka memperlakukan dirimu. Jangan 
pernah memikirkan hal-hal yang sudah berlalu. Ketika duka cita menyergapmu, jangan mengingat 
kejadian yang sama di masa lalumu dan menambahkan kesedihan; sebaliknya, ingatlah kejadian yang 
menyenangkan! Datangkan hiburan dan kekuatan dari ingatan-ingatan itu dan angkatlah dirimu 
untuk ada di atas gelombang air penderitaan. Selalu cari cahaya; jadilah penuh dengan kepercayaan 
dan semangat. Jangan menyerah pada keputusasaan, karena putus asa tidak akan pernah dapat 
menghasilkan. Rasa putus asa hanya memperburuk masalah karena rasa putus asa menggelapkan 
kecerdasan dan menenggelamkanmu dalam keraguan. Ambillah jalan spiritual dengan penuh 
semangat. Setengah hati, langkah yang terhenti-henti tidak akan memberikan hasil. Hal ini seperti 
membersihkan lumpur bersalju dengan aliran air. Jika aliran airnya pelan maka lumpur bersalju itu 
tidak akan bisa dibersihkan. Aliran airnya harus penuh dan cepat, membersihkan apapun yang ada di 
depannya, sehingga lumpur salju itu dapat dibersihkan.  
 
( Divine Discourse Aug 2, 1958)  - BABA - 
	
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 15 Juni 2017 
	

Penyakit yang paling buruk adalah tidak adanya kedamaian. Jadi setiap orang yang mencari kesehatan 
yang baik harus memberikan perhatian pada emosi, perasaan, dan niat yang menjiwaimu. Seperti 
halnya engkau memberikan pakaian untuk dicuci, engkau juga harus mencuci pikiran berulang kali 
agar bebas dari kotoran; kalau tidak kotoran tersebut akan terkumpul dan membentuk kebiasaan, 
kemudian menjadi sulit bagi tukang cuci-mencucinya dan juga dapat merusak pakaian. 
Membersihkan seharusnya menjadi proses harian; engkau harus melihat bahwa tidak ada kotoran 
yang menempel dalam pikiran. Hal ini mengharuskanmu untuk meninggalkan serta menghindari 
pergaulan yang diliputi kebohongan, ketidakadilan, ketidakdisiplinan, kejam, dan kebencian yang 
mana membentuk kotoran. Kebenaran, kebajikan, kedamaian, tanpa kekerasan, dan cinta kasih – 
semuanya ini membentuk unsur-unsur yang bersih. Jika engkau menghirup udara yang bersih dari 
unsur-unsur ini, maka pikiranmu akan bebas dari basil yang jahat dan mental serta fisikmu juga akan 
kuat.  
  
( Divine Discourse, Sep 21, 1960) - BABA - 
 
 
 

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

Kadang-kadang engkau merasa lemah karena engkau menyerah kepada kemarahan dan penderitaan 
jauh lebih gampang daripada yang lainnya. Aku memintamu untuk mengambil usaha lebih banyak 
untuk bisa mengatasi kedua hal ini. Namasmaranam adalah penangkal racun yang terbaik untuk hal 
ini, dan jika hanya semua darimu mau melakukannya maka Tuhan akan dengan segera datang untuk 
menyelamatkanmu. Jangan pernah benci atau merasa iri hati kepada siapapun juga. Maafkanlah 
kesalahan yang lainnya namun perbaiki kesalahanmu dengan keras! Nama Tuhan akan menanamkan 
keyakinan bahwa segala sesuatunya adalah kehendak Tuhan dan mengajarkan bahwa engkau tidak 
memiliki hak untuk bersuka ria atau putus asa. Ketika engkau pergi ke dokter, engkau harus menebus 
obat dari resep dokter dan mengikuti nasihat dan perintahnya. Tidak ada gunanya untuk menyalahkan 
dokter jika engkau gagal. Bagaimana dokter bisa menyembuhkanmu jika engkau tidak minum 
obatnya atau ikut dalam diet yang telah diatur? Lakukan apa yang Aku katakan, ikuti nasihat-Ku dan 
kemudian perhatikan hasilnya.  
 

(Divine Discourse, Aug 2, 1958) - BABA -  
 
	

	

	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 17 Juni 2017 
 
Dunia adalah satu masyarakat yang luas. Setiap individu yang ada di dalamnya adalah bagian dari 
masyarakat, terikat padanya dengan kasih yang menarik seorang individu dengan yang lainnya, 
menjadi sanak keluarga. Cinta kasih ini ada di kedalaman hati dari setiap individu. Hanya saja, kasih ini 
belum disadari, diabaikan, diragukan, disangkal, dan dibantah. Kasih ini adalah sumber rahasia dari 
semua empati dan pelayanan; kasih ini juga menciptakan dorongan untuk hidup dalam dan untuk 
masyarakat. Kasih ini adalah kasih yang bersifat universal (Vishwa-Prema) yang mengalir dari satu 
percikan cahaya illahi kepada semua percikan yang lainnya. Ketika mata diterangi oleh cahaya 
kebijaksanaan yang tertinggi (jnana), maka mereka akan melihat semuanya sebagai Brahmamayam 
Jagahth (semua diresapi oleh keillahian dalam dunia yang rupanya berubah dan berganti). Untuk 
dapat mengalami yang Esa menampakkan dalam semuanya maka sepanjang waktu engkau harus 
mengembangkan keyakinan dan disiplin di dalam pikiranmu. Pikiranmu harus melepaskan khayalan 
dan kelemahannya; kemudian engkau akan mengetahui dan mengalami kebenaran. 
 
( Divine Discourse, Feb 4, 1973) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 18 Juni 2017 
	

Perwujudan Kasih! Tuhan tidak mengharapkanmu untuk melaksanakan ritual atau mempelajari 
naskah suci. Semua yang Tuhan inginkan darimu adalah delapan jenis ‘bunga’. Bunga ahimsa (tanpa 
kekerasan) adalah bunga pertama yang harus engkau persembahkan kepada Tuhan. Tanpa kekerasan 
berarti tidak menyebabkan rasa sakit pada makhluk hidup apapun dalam pikiran, perkataan, dan 
perbuatan. Dokter melakukan pembedahan pada pasien untuk menyembuhkan mereka dari penyakit. 
Saat operasi, dokter membedah tubuh dengan pisau. Engkau tidak dapat menyebut hal ini sebagai 
tindakan kekerasan karena ini adalah berguna bagi pasien. Beberapa orang mendebat bahkan 
memotong sayuran adalah tindakan kekerasan karena sayuran dan pohon memiliki kehidupan di 
dalamnya. Tidak diragukan, sayuran dan pohon memiliki kehidupan, namun keduanya tidak memiliki 
pikiran. Akibatnya, mereka tidak merasakan rasa sakit. Apapun yang memiliki pikiran mengalami rasa 
sakit dan kesenangan. Manusia, binatang, burung, dan serangga diberkati dengan pikiran dan bukan 
pohon dan sayuran.   
  
(Divine Discourse, Aug 22, 2000) - 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)	


