
	
	

 

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, 4 September 2017 
 

Orang-orang dari Kerala mengikuti perintah dari Maharaja Bali yang baik hati bahkan sampai saat 
sekarang. Itulah sebabnya mengapa negara bagian tersebut telah berkembang dalam beberapa cara. 
Tidak ada kekurangan makanan dan kenyamanan untuk hidup bahagia di Kerala. Tentu saja, 
perubahan pada cita-cita dan gaya hidup sedang terjadi akhir-akhir ini pada masyarakat di Kerala 
karena dampak dari Kali Yuga (zaman sekarang). Namun inti dari hati dan perasaan mereka tetaplah 
sama. Mereka masih mengikuti perintah dalam Weda yaitu “Berbicara yang benar dan mengikuti 
kebajikan (Sathyam vada, dharmam chara).” Mereka menghormati yang lebih tua dan melayani 
mereka dengan cinta dan welas asih. Apa yang menjadi alasan dari hal ini? Cinta kasih pada Tuhan! 
Kerala adalah tanah dimana kasih untuk Tuhan tetap ada sampai sekarang. Bagi mereka yang memiliki 
kasih untuk Tuhan secara alami akan takut pada dosa. Akibatnya, orang-orang seperti itu akan 
memiliki derajat moralitas yang tinggi dalam masyarakat, yang mana sangat penting untuk 
pelaksanaanya berjalan dengan teratur. Adalah tidak cukup dengan merayakan Onam dengan 
semangat dan bhakti keagamaan. Engkau harus dapat memenuhi harapan dari Maharaha Bali yang 
mulia. 

(Divine Discourse, Sep 2, 2009) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 5 September 2017 
	

Ada sebuah ikatan kasih kekal yang murni diantara guru dan murid. Murid dapat memikat hati guru 
manapun dan seorang guru dapat juga memikat hati murid.  Untuk bisa dicintai, engkau pertama 
harus menyanyangi yang lain. Dasar dari kebudayaan India adalah, “Berbicara kebenaran, jalankan 
kebajikan.” Jadilah rendah hati. Engkau tidak bisa selalu membantu, namun engkau dapat selalu 
berbicara dengan sepenuh hati! Terkadang, guru mungkin perlu bertindak tegas. Jadilah. Ingatlah, 
Tuhan dapat lebih keras daripada sebuah permata ketika situasi menuntut. Jika tidak, Tuhan adalah 
lebih lembut daripada mentega. Guru sangat paham dengan sifat alami dari Tuhan ini dan harus juga 
mencontohkannya dalam tingkah laku mereka. Untuk bisa membimbing murid untuk percaya diri, 
guru harus mendekati murid dengan kasih dan tanpa takut untuk menunjukkan kesalahan mereka 
dan menuntun mereka di jalan yang benar. Hanya dengan demikian murid akan mengikuti jalan 
kebajikan dan memperbaiki kesalahan mereka. Untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa, setiap 
guru harus menyayangi murid-muridnya dan membentuk karakter mereka. 
 

(Divine Discourse, Nov 21, 2001) - BABA -  

Edisi : 164 (4 - 10 September 2017) 
 



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

Tuhan dijelaskan dalam naskah suci sebagai, Raso vai sah - "Tuhan adalah intisari dari rasa manis." 
Bagaimana bisa rasa manis menjadi pahit? Keillahian adalah sebuah cermin yang bersih tidak ternoda; 
engkau dapat melihat bayanganmu sendiri pada cermin itu. Ketika engkau memiliki kecenderungan 
untuk menyerang, maka bayangan yang engkau lihat akan menyerang dirimu. Ketika engkau memiliki 
kecenderungan yang lembut dan tidak berbahaya, maka bayangan yang engkau lihat akan lembut. 
Jangan menyalahkan Tuhan, seperti yang sering engkau mudah lakukan! Ketika segala sesuatunya 
berjalan dengan baik, engkau berkata bahwa Tuhan datang dekat denganmu; ketika sesuatu berjalan 
salah, engkau mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkanmu dan pergi jauh! Tuhan tidak 
bergerak menjauh atau mendekat. Jarak yang ada dari Tuhan kepadamu adalah sama seperti jarak 
dari dirimu kepada Tuhan. Tuhan ada dimana-mana. Tuhan selalu ada di dalam hatimu. Ketahui Tuhan 
disana; sadari Tuhan sebagai yang terdekat secara fisik dan batin bagi dirimu. Tuhan adalah dirimu 
sendiri, tidak mengerikan dan tidak juga lembut, namun sesederhana itu. 
 

(Divine Discourse, May 30, 1974)  - BABA - 
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 7 September 2017 
 

 Pikiranmu akan goyah dari yang benar ke salah, dari rasa sakit ke suka cita, hanya ketika engkau 
mendesak dan mendorongnya. Berhenti dalam memutar pikiran karena ini akan menghentikan 
kelakarnya. Jangan menghitung tetesan air mata penderitaan atau mencurahkan kesulitanmu. Biarkan 
semuanya itu melewati pikiranmu, seperti halnya burung terbang melewati langit, tidak 
meninggalkan jejak di belakang; atau seperti halnya nyala api dan banjir yang muncul di layar 
bioskop, tanpa merusak layar. Jangan pernah kehilangan hati ketika engkau kecewa. Mungkin 
keinginanmu sendiri adalah salah, atau realisasinya telah menempatkanmu pada situasi yang lebih 
buruk. Bagaimanapun juga, ini adalah kehendak Tuhan dan Tuhan mengetahui yang terbaik. 
Kekecewaan dan kesusahan adalah seperti kulit pisang raja; kulit itu berfungsi sebagai pelindung rasa 
dan membiarkan rasa manis itu untuk mengisi buah itu. Dalam keadaan yang mengerikan itu, 
bawalah pikiranmu untuk memikirkan kemuliaan dari jati diri yang sejati (Atma) dan kebesarannya; 
hal ini akan tetap membuatmu menjadi waspada dan berani.  
  

(Divine Discourse, Jan 22, 1967) - BABA - 
 
 

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

Bangunlah setiap hari seperti halnya jika engkau sedang bangkit dari kematian. Lantunkanlah doa, 
“Jadi saya lahir. Buatlah hamba berbicara dengan lembut, dengan perkataan yang manis, dan buatlah 
hamba bersikap dengan tenang dan menghibur kepada semuanya; jadikan hamba melakukan 
perbuatan yang mencurahkan kebahagiaan pada semuanya dan membentuk gagasan dalam pikiran 
hamba yang bermanfaat bagi semuanya. Semoga hari ini menjadi berguna dengan melayani-Mu". 
Berdoalah dengan cara ini dengan duduk di tempat tidur sebelum engkau memulai daftar rencana 
untuk hari itu. Ingatlah dengan janji ini sepanjang hari. Ketika engkau beristirahat di malam hari, 
duduk dengan tegak dan memeriksa dengan cepat semua pengalaman hari itu; lihatlah apakah 
engkau telah menyebabkan penderitaan atau menyinggung siapapun dengan perkataan atau 
perbuatan. Kemudian berdoalah, "Hamba sekarang ‘tertidur’ dan jatuh di pangkuan-Mu. Maafkan 
hamba dari segala penyelewengan; bawalah hamba berada di bawah perlindungan-Mu yang penuh 
kasih." Setelah semuanya, tidur adalah sebuah kematian pendek dan kematian adalah sebuah tidur 
yang panjang! 
 

(Divine Discourse, Jan 22, 1967) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 9 September  2017 
 
Kecerdasan adalah sebuah pedang bermata dua. Pedang ini dapat memotong rantai dan 
membebaskanmu; namun pedang ini juga dapat menyebabkan luka yang fatal dan membunuh. Oleh 
karena itu mantra Gayatri yang sungguh luar biasa berdoa kepada Tuhan untuk memimpin 
kecerdasan dan membuatnya bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Pendidikan emosi dan 
pengendalian nafsu keduanya adalah bagian dari Yoga, disiplin spiritual yang memurnikan 
kecerdasan. Untuk dapat menembus kabut tebal kebodohan yang meliputi kenyataan, maka 
kecerdasan harus dibangun di atas dasar kebaikan. Ketika perbuatan (Karma) dilakukan sebagai 
sebuah dedikasi dan Upasana (pemujaan) dilakukan sebagai dasar dari setiap kehidupan, maka kabut 
kebodohan akan lenyap dan menghilang dan mengungkapkan kebenaran. Karma yang dilakukan 
sebagai dedikasi kepada Tuhan maka karma itu akan kehilangan pengaruh jahatnya karena sang 
pelaku menyerahkan hasilnya kepada Tuhan! Selain itu, karena setiap perbuatan dianggap sebagai 
sebuah tindakan pemujaan, maka hal ini dilakukan dengan yang terbaik dari kemampuan seseorang 
dan mengubah karma biasa menjadi sebuah ibadah. 
 
(Divine Discourse, Apr 3, 1967) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 10 September 2017 
	

Semua yang menginginkan menjadi bhakta harus menjauhkan diri dari keterikatan dan antipati. 
Jangan menjadi bangga jika engkau mampu menyanyi lebih baik atau jika kamar sucimu dihias 
dengan lebih baik. Harus ada peningkatan yang mantap dalam kebiasaan dan sikapmu; jika tidak, 
disiplin spiritual adalah sebuah hiburan yang sia-sia. Rumahmu harus terbenam dalam kedamaian 
yang tertinggi, tidak diganggu oleh gangguan apapun dari kebencian atau kedengkian, 
kesombongan atau iri hati. Saat engkau memutuskan bahwa kebun buah dalam pikiranmu adalah 
milik-Nya, maka semua buahnya pasti manis; pencarianmu pada perlindungan dan pertolongan 
(Saranagathi) akan memberikan semua buahnya dapat diterima oleh Tuhan, jadi buah itu tidak akan 
pahit. Dan, untuk air, apa yang lebih suci dan lebih berharga daripada air matamu  — jangan berduka 
cita, namun dengan rasa bahagia akan kesempatan untuk melayani Tuhan dan berjalan sepanjang 
jalan yang dituntun kepada-Nya! Tidak ada pemujaan atau tapa brata yang dapat sama dengan 
keampuhan dari kepatuhan-kepatuhan pada perintah yang diberikan untuk kebebasanmu!  
  
(Divine Discourse, Feb 08, 1963) - 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)	


