
	
	

 

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, 16 Oktober 2017 
 

Sekarang, libatkan dirimu dalam displin spiritual, pemikiran spiritual, dan pergaulan spiritual. 
Lupakanlah masa lalu. Setidaknya mulai dari sekarang dan seterusnya, carilah untuk menyelamatkan 
dirimu sendiri. Jangan pernah menyerah pada keraguan atau keadaan tidak tenang. Itu adalah tanda 
dari kebodohan. Miliki keyakinan pada satu nama dan wujud yang ditunjukkan oleh nama itu. Jika 
engkau memuja Dewa Shiva dan membenci Wishnu, tambah dan kurang membatalkannya dan hasil 
bersihnya adalah nol. Aku tidak akan memberikan toleransi pada kebencian sedikitpun pada nama 
atau wujud. Istri harus memuliakan suami, namun bukan berarti bahwa sang istri harus membenci 
orang tua atau saudaranya. Engkau tidak akan bisa mencapai Tuhan melalui kebencian pada satu atau 
lebih dari nama dan wujud-Nya. Jika engkau melempar kebencian pada Tuhan dan memuja yang 
lainnya, maka kebencian itu akan sampai pada Tuhanmu sendiri. Hindari konflik, pertengkaran, 
kebencian, mencemooh, dan mencari kesalahan; semuanya itu membawa kemunduran pada dirimu. 
Ingatlah setiap orang adalah peziarah menuju pada tujuan yang sama; beberapa berjalan dengan satu 
jalan, beberapa yang lain dengan jalan yang lainnya.  
 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 17 Oktober 2017 
	

Ketika sifat raksasa (asura) memasuki manusia (nara), maka manusia itu akan menjadi Narakasura. 
Pada orang itu, engkau hanya menemukan sifat-sifat buruk dan perasaan yang jahat. Orang seperti itu 
tidak bergabung dalam pergaulan orang-orang yang baik dan tidak melakukan usaha untuk 
mencapai Tuhan, namun membuat pertemanan dengan orang yang jahat saja. Itu adalah mentalitas 
yang muncul akibat dari perbuatan jahat dari beberapa kelahiran. Ravana telah memiliki semua jenis 
pengetahuan seperti halnya Rama. Namun tidak seperti Rama, ketika Ravana bergabung dalam 
pergaulan yang tidak baik, memiliki pikiran yang buruk dan terlibat dalam melakukan perbuatan yang 
jahat. Oleh karena itu, orang-orang memuja Rama dan membenci Ravana. Seseorang dimuliakan atau 
dihina berdasarkan pada tingkah lakunya. Pahamilah bahwa seharusnya tidak ada seorangpun yang 
menjalani hidup yang mementingkan diri sendiri. Dimanapun perbuatan baik dilakukan, dimanapun 
doa dilantunkan, maka ikuti semuanya itu dengan semangat. Naskah suci menuntun kita, “lepaskan 
pergaulan yang tidak baik. Bergabunglah dalam pergaulan mereka yang mulia. Jalankan perbuatan 
yang bermanfaat siang dan malam.” 
 

(Divine Discourse, Nov 4, 2002) - BABA -  

Edisi : 170 (16 - 22 Oktober 2017) 
 



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

Narakasura adalah ada dalam diri setiap orang dalam bentuk nafsu birahi, kebencian, ketamakan dan 
ketakutan serta kesedihan, yang mana merupakan kebalikan dari sifat dasar manusia. Sama halnya dengan 
payung dengan penutup sutera tidak bisa melindungimu dari hujan tapi dengan penutup anti air dapat 
melindungimu, begitu juga dalam badai dunia ini yang bergejolak secara terus menerus dengan hujan 
yang begitu lebat maka sebuah payung dengan pelindungnya berupa anti keinginan dan anti kemarahan 
adalah sangat mendasar. Ada sebuah kekuatan besar yang terpendam serta menjadi pembawaan sejak 
lahir dalam diri setiap orang, dan ketika kekuatan itu dibuat terlihat dengan jelas (vyakta), seorang 
manusia layak disebut dengan seorang individual (vyakti). Ketika kualitas yang terpendam dari dalam diri 
itu diwujudkan, maka raksasa secara otomatis akan dihancurkan. Kenyataanmu yang sejati adalah Atma; 
kualitasmu adalah kebahagiaan (ananda). Sri Krishna adalah bersifat Super atau kepribadian yang tertinggi 
(Paramatma) dan Satyabhama (permaisuri Krishna) melambangkan diri individu (jiwa). Pada hari yang suci 
ini, Paramatma menghancurkan kecendrungan jahat dengan kerjasama aktif dari diri individu! Ingatlah, 
diri individu dapat mengalahkan kejahatan dengan karunia aktif dari Tuhan. 
 

(Sathya Sai Speaks, Vol 3, Dec 1963)  - BABA - 
	
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 19 Oktober 2017 
 

 Jangan terbawa oleh pendapat orang lain – apakah itu baik atau buruk. Kembangkan pemikiranmu 
sendiri berdasarkan pada kesadaranmu. Kembangkan rasa percaya diri. Dimana ada rasa percaya diri 
maka disana akan ada rasa kepuasan diri. Dimana ada rasa kepuasan diri maka disana akan ada sifat 
rela berkorban. Dan melalui sifat rela berkorban kemudian muncul realisasi diri. Rasa percaya diri 
adalah pondasi dari bangunan; dimana pondasi itu tetap ada di bawah tanah. Kepuasan diri 
melambangkan temboknya, rela berkorban adalah atapnya, dan kehidupan yang ada di dalam rumah 
itu adalah realisasi diri. Tanpa adanya pondasi berupa kepercayaan diri maka realisasi diri tidak dapat 
diraih. Maka dari itu, bangunlah kepercayaan diri secara perlahan. Dalam proses ini, mulai lebih awal, 
lakukan secara perlahan dan raihlah tujuanmu yaitu realisasi diri dengan selamat. Pertama dan 
terpenting, kembangkanlah cinta kasih. Adalah lebih mudah meningkatkan kasih daripada sifat yang 
lainnya. Tidak ada di dunia yang tidak dapat dicapai dengan kasih.  
  

( Divine Discourse, Nov 4, 2002) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 20 Oktober 2017 
 

	Apa makna yang sebenarnya dari ‘Sai Baba’? Sai berarti Sahasrapadma (bunga teratai dengan ribuan 
kelopak), ini berarti Sakshatkara (realisasi atau pengalaman langsung dengan Tuhan), Ayi berarti ibu, 
dan Baba berarti ayah. Jadi, ‘Sai Baba’ berarti Beliau yang merupakan keduanya yaitu Ayah dan Ibu 
serta tujuan dari semua usaha dari para Yogi; Ibu yang sangat pemurah hati, Ayah yang sangat 
bijaksana, dan tujuan dari semua usaha spiritual. Kedatangan-Ku adalah untuk menegakkan kembali 
kebajikan (dharma samsthapana). Ketika engkau meraba-raba dalam ruangan yang gelap, engkau 
harus meraih kesempatan ketika seseorang membawakan pelita ke dalam ruangan itu. Engkau harus 
dengan segera mengumpulkan barang-barangmu yang berserakan disana, atau menemukan dimana 
barang-barang itu diletakkan, atau melakukan yang lain yang engkau butuhkan dengan cahaya. Sama 
halnya, maka lakukan yang terbaik dengan kesempatan ketika kedatangan Tuhan dalam wujud 
manusia untuk menyelamatkanmu dari bencana. Kepentingan yang tidak perlu saat sekarang bahwa 
engkau terikat pada kepuasan akan keinginan sensual dan itu harus berkurang sebagai hasil dari 
pergaulanmu dengan buku-buku suci dan mereka yang suci. 
 

( Divine Discourse, Nov 4,2002) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 21 Oktober 2017 
 
Jangan berlari mengikuti segenap orang yang mengulang-ulang materi yang ada dalam buku dan 
memakai jubah dengan meminta-minta. Periksa setiap tingkah laku mereka, niat, nasihat mereka dan 
hubungan diantara apa yang mereka katakan dan lakukan. Berpeganglah pada keyakinanmu; jangan 
merubah kesetiaanmu secara langsung saat sesuatu yang tidak diinginkan terjadi atau seseorang 
membisikkan tentang orang lain! Jangan menurunkan gambar Sai Baba dari altar dan mengganti 
dengan gambar yang lain karena rasa kecewa untuk pertama kali. Tinggalkan semua pada-Nya; 
biarkan kehendak-Nya yang terjadi — itu yang seharusnya menjadi sikapmu. Jika engkau tidak 
melewati kekerasan dan kelembutan, bagaimana engkau dapat dikuatkan? Sambutlah cahaya dan 
bayanganya, matahari dan juga hujan. Jangan berpikir bahwa hanya mereka yang memuja sebuah 
gambar dengan perlengkapan yang mewah adalah bhakta. Siapapun yang berjalan lurus sepanjang 
jalan moral, siapapun yang berbuat seperti yang mereka katakan dan berbicara seperti yang mereka 
lihat, siapapun yang menjadi sangat tersentuh pada penderitaan orang lain dan berbahagia atas suka 
cita yang lainnya – mereka adalah bhakta, mungkin lebih hebat dari bhakta. 
 
(Divine Discourse, Feb 26, 1961) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 22 Oktober 2017 
	

Kelahiran sebagai manusia adalah yang paling sulit di dapat dan paling suci (Jantunam nara janma 
durlabham). Kata manava (manusia) juga berarti seseorang yang suci. Mengapa kita mengambil jalan 
untuk menghina manusia yang suci ini? Orang-orang menasihati untuk beberapa hal yang baik dan 
suci, namun ketika masuk dalam praktik mereka menjadi mundur. Ketika pertentangan muncul 
diantara ajaran dan menjalankannya, engkau harus memiliki keberanian untuk menghadapi situasi ini 
dan membuat setiap usaha untuk menapaki jalan yang suci. Engkau akan menemui orang-orang 
dengan sifat buruk dan tingkah laku yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan bergaul dalam 
pergaulan mereka. Hormati mereka (namaskar) dan menjauhlah. Engkau mungkin bertanya, mengapa 
kita harus memberikan hormat pada orang-orang jahat seperti mereka. Kita menghormati orang-
orang baik agar kita tidak kehilangan pergaulan mereka. Kita juga menghormati mereka yang jahat 
untuk meminta kepada mereka agar menjauh dari kita. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang 
baik, tingkatkan sifat-sifat yang baik dan menjalani hidup yang baik, sehingga menyucikan hidup yang 
berharga ini.  
  
(Divine Discourse, Nov 4, 2002) - 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)	


