
	
	

 

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, 9 Oktober 2017 
 

Perluas hatimu dan buatlah menjadi semakin besar dan semakin besar, engkau seharusnya membuat 
hatimu sebesar Tuhan itu sendiri. Sebuah balon pada awalnya adalah sangat kecil. Jika engkau 
meniupkan udara ke dalam balon itu maka balon itu akan menjadi semakin besar dan semakin besar 
dan akhirnya meletus. Walaupun dimulai dengan pemikiran 'aku' dan 'milikku', jika engkau pada 
akhirnya bergerak pada tujuan yaitu, "semua adalah milikku dan semuanya adalah satu”, secara 
perlahan engkau akan memiliki pandangan yang lebih luas, dan kemudian engkau akan terbuka 
sepenuhnya dan menyatu dalam kualitas Tuhan yang ada dimana-mana. Engkau harus menyadari 
kebenaran bahwa hidupmu seharusnya terkait dalam perjalanan dari posisi 'aku' menuju pada posisi 
'kita'. Jika seluruh waktu engkau tetap tinggal di posisi 'aku', engkau akan tetap di tempat engkau 
berada. Ciptaan ini adalah seperti jembatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. 'aku' 
adalah satu bukit. 'Tuhan' adalah bukit yang lainnya. Jembatan diantara keduanya adalah aspek dari 
ciptaan. Jika engkau menghancurkan dan memutuskan jembatan itu maka engkau tidak akan pernah 
bisa mencapai tujuan. Aku berharap bahwa engkau terjun ke masyarakat dan melakukan pelayanan, 
dan dengan demikian menggunakan jembatan untuk mencapai Tuhan. 
 

(Divine Discourse, May 12, 1981) - BABA -  
	

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

Ketika engkau pergi ke tempat suci, engkau dapat melihat sebuah arca suci dan segera pikiranmu 
memikirkan sandalmu yang tertinggal di luar gerbang! Pikiran yang sederhana ini mengungkapkan 
kedalaman konsentrasi yang telah engkau capai. Jika engkau tidak memperhatikan setiap aspek, 
engkau tidak bisa mengalami keuntungan dari kemajuan latihan spiritualmu (sadhana)! Sebuah pot 
yang ada satu atau banyak lubang adalah tidak berguna untuk menyimpan air di dalamnya, bukan? 
Oleh karena itu, engkau tidak bisa mencapai kebebasan hanya dengan mengunjungi tempat suci atau 
melihat, menyentuh, dan bercakap-cakap dengan jiwa-jiwa yang hebat. Engkau harus memberikan 
usaha yang sepenuhnya untuk mengikuti instruksi dan arahan mereka. Mengikuti jalan dari Radha, 
Meera, Gouranga, dan Thukaram, engkau harus merasakan kedekatan yang terpisahkan dengan 
Tuhan, seperti halnya tidak terpisahnya antara lautan dan gelombangnya. Ingatlah, engkau sejatinya 
adalah intisari yang sama, rasa yang sama, kualitas yang sama dengan lautan, walaupun engkau 
memiliki nama dan wujud sebagai ombak.  
 

(Divine Discourse, Oct 10, 1964) - BABA -  

Edisi : 169 (9 - 15 Oktober 2017) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 11 Oktober 2017 
 

Bunga ‘cinta kasih kepada semua makhluk hidup’ (Sarvabhute Daya Pushpam) adalah yang sangat 
disenangi oleh Tuhan. Dari benih ke-Tuhan-an tumbuh menjadi pohon ciptaaan. Dalam pohon ini, 
buahnya yaitu umat manusia yang merupakan Jeevatma. Dalam setiap buah berupa umat manusia ini, ke-
Tuhan-an hadir sebagai benihnya. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna berkata, "Beejam Maam Sarva 
Bhutanam" (Aku adalah benih dalam semua makhluk hidup dalam wujud jiwa, Atma). Menyadari 
kebenaran ini bahwa Tuhan bersemayam dalam wujud Atma di dalam semua makhluk hidup, memiliki 
kasih sayang kepada semuanya adalah apa yang Tuhan harapkan kepadamu setiap harinya. Tuhan sangat 
mencintai bunga ketabahan (Kshama). Ini sejatinya adalah kualitas manusia yang tertinggi. Sering engkau 
mengembangkan pikiran yang sempit, memikirkan tentang 'aku', 'keluargaku', dan memperlakukan orang 
lain sebagai berbeda dari ‘aku’. Ketika engkau benar-benar mengasihi, engkau mengembangkan 
kesabaran dan ketabahan. Perluas kasihmu untuk meliputi semua makhluk hidup, itu akan menghasilkan 
yang namanya ketabahan.  
 

(Divine Discourse, May 12, 1981)  - BABA - 
	
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 12 Oktober 2017 
 

Elang diganggu oleh gagak selama elang membawa ikan di dalam paruhnya. Burung gagak terbang 
melintasinya agar bisa mencuri ikan yang ada di paruhnya dan selalu mengejarnya dimanapun 
burung elang hinggap untuk istirahat. Pada akhirnya, elang melepaskan keterikatan pada ikan itu dan 
menjatuhkannya dari paruhnya; burung gagak langsung mengejar ikan itu dan meninggalkan burung 
elang dengan bebas. Jadi lepaskan kesenangan indria dan burung gagak berupa kesombongan, iri 
hati, kedengkian, dan kebencian akan terbang menjauh. Berlatihlah untuk melepaskan keterikatan 
dari sekarang sehingga engkau dapat memulai perjalanan ketika panggilan datang. Tidak ada 
seorangpun mengetahui kapan hal itu akan terjadi. Kalau begitu, pada saat itu, engkau akan bersedih 
meneteskan air mata, ketika engkau memikirkan rumah yang telah engkau bangun, kekayaan yang 
telah engkau kumpulkan, kemashyuran yang telah engkau miliki, hal-hal sepele yang telah engkau 
menangkan, dan sebagainya. Ketahuilah bahwa semuanya ini adalah untuk saat yang sebentar. 
Kembangkan keterikatan pada Tuhan, yang mana Beliau akan bersamamu kemanapun engkau pergi. 
Hanya tahun-tahun yang telah engkau jalani dengan Tuhan dapat disebut dengan kehidupan, 
sedangkan sisanya tidak terhitung lagi.  
  

(Divine Discourse, Oct 10, 1964) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 13 Oktober 2017 
 

Bayangkan putramu dan pelayan ada di dalam rumah. Jika putramu mengambil sesuatu atau 
mengembangkan kebiasaan buruk, engkau akan mencoba dan mengendalikannya dengan 
memperbaiki, memarahi, dan membujuknya untuk kembali ke jalan yang baik namun tidak akan 
pernah melaporkan putramu ke polisi, bukan? Sebaliknya, jika pelayanmu mencuri sebuah sendok 
kecil, sekali saja, maka engkau akan melaporkannya ke polisi. Apa makna yang ada di dalam situasi ini? 
Alasan dibalik perbedaan dalam penanganan adalah karena gagasan yang sempit 'anak ini adalah 
putra saya’. Karena pelayan bukan milikmu, maka tidak ada pertimbangan untuk kesabaran dan 
ketabahan! Tingkatkan gagasan yang luas 'setiap orang adalah milikku', kemudian kasih, kesabaran, 
dan ketabahan akan berkembang dan tumbuh secara melimpah. 
 

(Divine Discourse, May 12, 1981) - BABA -  
 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 14 Oktober 2017 
 
Kembangkan kasih Tuhan (Prema) pada Tuhan, perwujudan dari kasih Tuhan yang tertinggi. Jangan 
pernah memberikan ruang untuk keraguan, bimbang, dan menanyakan untuk menguji kasih Tuhan. 
“Mengapa kesulitan dan masalahku tidak berakhir? Bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi padaku?” 
jangan berpikir bahwa Tuhan tidak peduli padamu atau Tuhan tidak mengetahui tentang dirimu. 
Engkau mungkin tidak mendapatkan apa yang engkau inginkan, ketika engkau menginginkannya, 
namun jangan memiliki pikiran bahwa Tuhan tidak menyayangimu atau tidak peduli kepadamu. 
Jangan membuat pikiranmu menjadi terguncang; jangan pernah izinkan keyakinan menjadi 
memudar. Hal itu hanya akan menambahkan duka cita pada penderitaan yang sudah engkau alami. 
Pegang dengan kuat nama serta wujud Tuhan yang telah engkau pilih – Shiva, Rama, atau Sai Baba. 
Jangan kehilangan kontak dan hubungan, karena hanya ketika batubara bersentuhan dengan bara 
api yang hidup, batubara dan api dapat menjadi satu. Tingkatkan kedekatan dengan-Ku di dalam 
hatimu dan engkau akan diberkati dengan sebuah pecahan dari kasih Tuhan yang tertinggi. 
 
(Divine Discourse, 10 Oct, 1964) - BABA -  
 
	

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

Tuhan menyayangi bunga kedamaian (Shanti). Bunga kedamaian  ini seharusnya tidak dimaknai 
bahwa engkau harus diam kepada siapapun yang menyerangmu atau menyalahkanmu. Bukan itu 
sama sekali! Jika engkau tidak bergeming dan tidak terganggu sekalipun ada orang yang mencari 
kesalahanmu, itu adalah kedamaian yang sejati. Jika engkau dapat mengisi hatimu dengan kasih, 
engkau akan selalu menjadi damai. Karena sifat-sifat buruk kita maka kita kehilangan kedamaian. 
Dengan pikiran yang tidak baik, engkau kehilangan kedamaian. Hanya ketika engkau bebas dari 
semua pikiran maka engkau bisa memiliki kedamaian yang sejati. Pikiranmu sendiri adalah yang 
bertanggung jawab dari semua rasa sakit dan penderitaaan. Dengan pikiran dan gagasan yang baik, 
engkau akan menjadi seorang sadhu (orang suci). Sadhu tidak berarti seseorang yang hanya memakai 
pakaian berwarna oranye, menggunduli kepalanya dan memakai japa mala (Rudrakshas). Setiap orang 
yang memiliki pikiran baik dan gagasan yang baik adalah seorang sadhu.  
  
( Divine Discourse, 12 May, 1981) - 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)	


