
	
	

 

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, 30 Oktober 2017 
 

Kecemasan dan kesedihan salah satu jenis ini akan selalu ada baik di masa lalu, sekarang, dan masa 
depan, baik saat berjalan, mimpi, dan tidur. Namun tempatkan keyakinan kepada Tuhan dan lakukan 
tugasmu sebagai sebuah dedikasi kepada-Nya dan kedua bentuk kecemasan serta kesedihan pastinya 
akan lenyap! Ingatlah pada Tuhan dengan penuh rasa syukur setidaknya tiga kali atau bahkan dua kali 
dalam sehari; hal ini akan memberikanmu kedamaian yang sangat besar. Jangan melepaskan 
kewajiban duniamu, namun kerjakan dengan nama Tuhan di bibirmu. Jangan melibatkan dirimu 
dengan urusan orang lain sampai engkau menjadi terjerat di dalamnya sehingga engkau tidak bisa 
melepaskan dirimu. Luangkan waktumu dalam perenungan akan keindahan dari alam yang 
terbentang di hadapanmu di bumi dan di angkasa – hamparan hijau yang indah, angin sepoi-sepoi 
yang sejuk, serta menenangkan dan penuh suka cita, panorama dari awan yang warna warni dan 
alunan suara burung. Lantunkan kemuliaan Tuhan saat engkau berjalan. Jangan berbicara penuh 
kebencian, jangan menjadi marah, jangan mengganggu langit dengan teriakan dan kutukanmu, dan 
jangan mencemari uadara dengan bualan penuh dendam. 
 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 31 Oktober 2017 
	

Engkau dinilai dari disiplin spiritualmu dan bukan dari jumlah tempat suci yang engkau kunjungi atau 
jumlah ongkos yang engkau keluarkan untuk dipersembahkan disana. Jangan menghitung 
panjangnya waktu yang engkau telah habiskan dalam pergaulan dengan nama Tuhan dan bersuka 
ria! Hitunglah panjangnya waktu yang telah engkau sia-siakan, jauh dari keterhubungan dengan-Nya 
dan bertobatlah. Miliki selalu nama Tuhan dalam pikiranmu dan engkau bisa berani dalam malapetaka 
apapun! Ingatlah bagaimana Ibu Sita berani terhadap ejekan, hinaan, dan siksaan dari para penyerang 
di Lanka; apa yang memberikannya kekuatan mental? Itu adalah nama Tuhan (Rama nama) dan bukan 
yang lainnya. Keinginan dan kemarahan (Kama dan krodha) tidak bisa hidup berdampingan dengan 
bhakti sejati kepada Tuhan. Bhaktimu kepada Tuhan harus tulus dan mantap. Bhakti bukanlah 
berkaitan dengan japa mala atau jenggot dan juga bukan pemujaan yang terdiri dari bunga dan 
kamper! Semaian benih bhakti harus hati-hati disiram, disiangi, dipelihara, dan dibersihkan dengan 
pestisida, untuk menghasilkan panen berupa kasih sayang, kedamaian, dan suka cita. 
 

( Divine Discourse, Jan 29 1965) - BABA -  

Edisi : 172 (30 Oktober – 5 Nopember 2017) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 1 Nopember 2017 
 

Jangan menyerah pada jerat dari teman atau masyarakat atau kebiasaan sosial yang salah dan menjadi 
mangsa dari merokok dan kebiasaan buruk lainnya. Semuanya itu menghancurkan kesehatan, 
kebahagiaan, energi, dan bahkan pesona. Merokok menodai wajahmu dan merusak paru-parumu. Tubuh 
adalah tempat suci Tuhan; jaga agar tetap baik dan dalam kondisi yang kuat. Kerangka tubuh ini adalah 
Hasthinapuram, dimana kita memiliki raja yang buta yaitu Dhritarashtra, yang merupakan simbol dari 
kebodohan, dan juga Yudhistira merupakan simbol dari kebijaksanaan. Biarkan kekuatan Yudhistira 
menang dengan bantuan dari Sri Krishna. Biarkan lidah terbiasa dengan kepahitan buah margosa dari 
kemenangan duniawi dan bencana, merasakan manisnya madu dari mengingat nama Tuhan. Melakukan 
penyelidikan dengan ini dan engkau akan dikejutkan dengan hasilnya. Engkau dapat merasakan 
peningkatan yang sangat besar dalam kedamaian dan stabilitas dalam dirimu dan sekitarmu. Pelajarilah 
pelajaran yang mudah ini, tenggelam dalam suka cita, dan biarkan juga orang lain berbagi suka cita itu 
denganmu.  
 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 2 Nopember 2017 
 

Di semua negara penekanannya adalah standar kehidupan, dan bukan pada kualitas hidup. Sekali 
engkau beralih pada jalan kebahagiaan duniawi, engkau akan dibawa pada ketidakpuasan yang besar 
dan semakin besar, kompetisi, kesombongan, dan kecemburuan. Cukup berhenti sebentar dan 
periksa pengalamanmu sendiri; apakah engkau semakin bahagia ketika engkau menjadi semakin 
kaya, dan apakah engkau mendapatkan semakin banyak kedamaian saat keinginanmu dipuaskan. 
Kemudian engkau akan memberikan kesaksian pada kebenaran bahwa peningkatan standar 
kehidupan bukanlah jaminan akan kebahagiaan. Dan tidak juga dengan pendidikan, penguasaan 
informasi, atau perolehan keterampilan menjamin pada ketenangan batin. Sebagai sebuah fakta, 
dimana saja engkau menemukan bahwa orang yang terpelajar  menjadi lebih tidak puas dan lebih 
bersaing daripada yang tidak terpelajar. Jadi penegakan kembali kebajikan (dharma), adalah sangat 
genting dalam seluruh bagian dunia saat sekarang. 
  

(Divine Discourse, Apr 23, 1961) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 3 Nopember 2017 
 

Tuhan telah memberkatimu dengan sebuah tubuh dan juga setiap anggota tubuh dan organ indria 
adalah layak mendapatkan perhatian yang benar. Setiap bagian itu harus digunakan untuk kemuliaan 
Tuhan. Telinga harus bersuka cita ketika mendapatkan kesempatan mendengarkan cerita Tuhan yang 
indah. Lidah harus bersuka cita ketika dapat memuliakan Tuhan. Kalau tidak, lidahmu seperti halnya 
dengan kodok di pinggiran rawa yang berbunyi siang dan malam! Seekor binatang (pasu) ketakutan; 
seekor binatang buas (mriga) sangat mengerikan! Merasa takut pada seseorang atau sesuatu adalah 
kecenderungan binatang dan mengganggu yang lain adalah kecenderungan setan. Engkau 
seharusnya tidak memilikinya! Tubuh manusiamu adalah karunia yang diberikan kepadamu untuk 
tujuan yang luhur – untuk menyadari Tuhan di dalam diri. Jika engkau memiliki mobil dalam keadaan 
lengkap dan kondisi yang baik, akankah engkau menyimpannya di dalam garasi? Bukankah engkau 
akan membawanya ke tempat yang ingin engkau tuju? Begitu juga, belajarlah untuk menggunakan 
bagian-bagian dari tubuh, indria, intelek, dan pikiran untuk mencapai tujuanmu! 
 
( Divine Discourse, Feb 18, 1966) - BABA -  
 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 4 Nopember 2017 
 
Akar penyebab dari semua masalah adalah pikiran yang tidak terkendali dan salah arah. Sama halnya 
dengan sungai Godavari yang meluap, pikiran bergerak terus, menyebabkan tergelincir dan 
menghancurkan daerah yang begitu luas pada kedua tepian sungai. Diskriminasi (kemampuan 
membedakan) dan tanpa keterikatan adalah dua tepi yang menjinakkan energi liar dari luapan sungai 
(pikiranmu) dan mengarahkan air yang mengamuk menuju lautan (Tuhan), yang mana merupakan 
tujuan yang sebenarnya dicari oleh aliran air itu. Tidak ada seorang pun darimu yang bisa untuk 
berusaha lari dari kewajiban dari tempat dan keadaanmu. Sebaliknya, ingatlah untuk mengerjakan 
kewajiban itu sebagai ibadah, sebagai persembahan dari kecerdasanmu, keahlian, kualitas dan 
pikiran, dan perasaan di kaki Padma Tuhan dalam semangat akan bersyukur atas kesempatan yang 
diberikan, tanpa sedikitpun ada jejak egoisme atau perasaan akan keterikatan pada hasil dari 
perbuatan itu. Tindakan wajib harus dilakukan, dimanapun engkau berada, dengan kepedulian dan 
ketulusan. Ketika engkau melakukannya, kewajiban itu akan memberkatimu dengan kemampuan 
membedakan dan tanpa keterikatan yang sangat diperlukan. 
 
( Divine Discourse, Apr 23, 1961) - BABA -  
 
	

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

Bertemu dengan  para pencari dan peminat spiritual yang baik adalah sebuah keberuntungan baik 
yang jarang di dapat. Setiap orang  darimu adalah sebuah tempat suci, dengan Tuhan bersemayam di 
dalam hatimu, apakah engkau menyadarinya atau tidak. Tuhan disebutkan dalam naskah Purusha 
Sukta sebagai “Memiliki ribuan kepala”. Hal ini tidak berarti bahwa Tuhan hanya memiliki ribuan 
kepala dan tidak kurang dan tidak lebih. Ini mengandung makna bahwa Tuhan adalah hadir dalam 
ribuan kepala, sebagai satu hati yang penuh kasih, serta memberikan kehidupan dan energi kepada 
semuanya! Tidak ada seorangpun darimu seharusnya menganggap bahwa dirimu adalah terpisah dari 
yang lainnya; semua darimu diikat oleh satu kekuatan hidup yang sama, darah yang sama yang 
mengalir melalui tubuh yang tidak terhitung. Ini adalah pesan yang sangat berharga, sebuah ajaran 
yang khusus dari agama yang kekal (Sanatana Dharma), yang mana kebanyakan darimu sungguh 
menyedihkan telah melupakannya. Ini adalah apa yang dunia perlukan saat sekarang! Ikatkan dirimu 
pada Tuhan dengan penuh semangat. Kemudian semua orang dalam sepanjang hari akan menjadi 
suci dan spesial bagimu!  
  
(Divine Discourse, Feb 18, 1966) - 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)	


