
	
	

 

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, 6 Nopember 2017 
 

Engkau melihat kematian merengut orang-orang di sekitarmu, namun engkau tidak melatih dirimu 
sendiri untuk menghadapi kematian dengan tenang, dengan berani, dan dengan senang hati ketika 
kematian itu datang padamu. Kebanyakan orang mendapatkan sepintas tentang kemampuan 
membedakan dan tanpa keterikatan sebentar, namun mereka segera melupakan panggilan itu, 
mengabaikannya atau menutupinya dengan perbuatan yang keterlaluan atau alasan. Satu langkah 
maju dan satu langkah mundur — perjalanan tidak akan membawa mereka pada tempat yang jauh. 
Bahkan jika beberapa menjalankan latihan spiritual, itu karena tidak adanya kemantapan. Seperti 
halnya sebuah gulungan benang yang terlepas dari tangan dan jatuh di lantai, dan menjadi terlepas 
karena pegangannya tidak kuat, latihan menjadi pudar. Hanya usaha yang mantap yang akan 
membawa keberhasilan disini, sama halnya dengan setiap kasus yang lainnya. Bagaimana engkau bisa 
mengharapkan keberhasilan yang segera dalam mengendalikan pikiran? Adalah sangat sulit untuk 
mengatasi keanehannya, karena pikiran memiliki banyak wajah dan sangat tidak mau menyerah. 
Hanya keteguhan yang mantap yang akan menjinakkan pikiranmu, dan hanya melalui pikiran yang 
jinak engkau dapat mengalami Tuhan. 
 

(Divine Discourse, Apr 23, 1961) - BABA -  
	

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

Jangan tersangkut dalam lubang ‘aku dan milikku’. Begitu egomu ditekan maka saat itu ada dua 
konsekuensi yang akan terjadi: bebas dari kesedihan dan perolehan suka cita! Untuk mencapai 
penyempurnaan yang hebat ini, engkau harus mengambil selangkah demi selangkah secara terus-
menerus. Perbuatan baik seperti halnya ibadah, mengulang-ulang nama suci, meditasi, ketaatan pada 
komitmen diri, dsb, adalah langkah yang mendasar! Pikiran baik seperti berdoa untuk kemampuan 
membedakan yang lebih baik, kesempatan yang lebih besar untuk melayani yang lain, dsb, ini akan 
sangat membantumu! Secara perlahan dan mantap bersihkan pikiranmu, pertajam intelekmu, sucikan 
indriamu dan engkau akan mendapatkan karunia. Perlakukan yang tua dan sakit yang berada di 
tengah-tengahmu dengan perawatan yang khusus. Bagi engkau yang masih muda dan kuat, hibur 
mereka dan berikan mereka kesempatan yang layak bagi mereka. Jalankan aturan disiplin yang 
ditentukan untuk kepentinganmu dan dapatkan manfaatnya! Engkau telah datang pada Tuhan, 
didorong oleh kasih (prema); tingkatkan kasih itu dengan tekun, dan hiduplah dalam kasih itu. 
 

(Divine Discourse, Feb 18, 1966) - BABA -  

Edisi : 173 (6 - 12 Nopember 2017) 
 



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

 Engkau harus menjadi pengajar bagi dirimu sendiri. Latihlah dirimu sendiri dengan menggunakan 
percikan kebijaksanaan yang telah ditanamkan di dalam dirimu. Sekali engkau mencoba dengan 
segenap kekuatanmu, karunia Tuhan akan ada untuk membantumu melangkah maju. Langkah 
pertama dalam latihan spiritual adalah membersihkan perkataanmu. Berbicaralah dengan lembut 
tanpa amarah. Jangan membanggakan kesarjanaanmu atau pencapaianmu. Jadilah rendah hati dan 
bersemangat untuk melayani. Berhematlah dalam bicara dan jalankan hening. Hal ini akan 
menyelamatkanmu dari pertengkaran, pikiran yang ngawur, dan perselisihan. Praktikkan sikap suka 
cita ketika yang lainnya bahagia dan ikut merasa sedih saat yang lainnya di sekitarmu merasa sedih. 
Biarkan hatimu tergerak dalam empati. Namun suka cita dan duka cita harus diterjemahkan dalam 
pelayanan; dan tidak hanya sebatas emosi. Ketika matahari terbit, tidak semua bunga teratai di kolam 
mekar; hanya tunas yang tumbuh yang membuka kelopaknya. Sedangkan yang lainnya menunggu 
waktu mereka. Adalah sama dengan manusia. Perbedaan ada karena ketidakdewasaan, namun 
ingatlah, semua buah akan matang dan jatuh suatu hari nanti. Setiap makhluk mencapai tujuannya, 
bagaimanapun lambatnya mereka berjalan atau berputar-putar jalan mereka!  
 
( Divine Discourse, Apr 23, 1961)  - BABA - 
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 9 Nopember 2017 
 

 Bagi diri-Ku sendiri Aku dapat mengatakan, Aku mencurahkan banyak rahmat pada mereka yang 
memfitnah dan mencemarkan nama baik-Ku. Untuk mereka yang mendapatkan kesenangan dengan 
menyebarkan kebohongan tentang Aku; Aku senang bisa menjadi penyebab bagi suka cita dan 
kegembiraan mereka. Engkau juga harus menerima segala bentuk pernyataan dan berbahagialah 
ketika seseorang mendapatkan suka cita dengan mencemarkan nama baikmu. Jangan menanggapi 
dengan memfitnah orang itu; kemudian rantai kebencian akan mengikat keduanya dan menyeret 
engkau berdua ke bawah. Hidup akan menjadi sebuah tragedi. Taklukkan kemarahan dengan sarana 
ketabahan, taklukkan kebencian dengan kasih. Jangan pupuk kemarahan dengan balas dendam, 
jangan pupuk kebencian dengan amarah. Lupakan dan maafkan semua yang telah terjadi di antara 
dirimu sampai saat ini; mulai bab baru kasih dan persaudaraan mulai sekarang. Kebaikan adalah ke-
Tuhanan. Jangan pernah berbicara buruk tentang orang lain; Luangkan waktumu untuk mencurahkan 
kasih, dan dengan saling membantu. Kasih, kasih, kasih, kasih pertama ... kasihi sepanjang hidup terus 
berlangsung.  
  

( Divine Discourse, Apr 28, 1975) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 10 Nopember 2017 
 

Tidak ada gunanya menghitung detik dan menit saat kita sedang melaksanakan namasankirtan 
(mengkidungkan nama Tuhan) dengan berpikir, ‘saya telah melaksanakan namasankirtan untuk 
jangka waktu yang lama’. Meera dengan tulus berdoa kepada Sri Krishna, “Swami, hamba menyelam 
dalam lautan yang dalam dan  bisa mendapatkan mutiara yaitu nama suci-Mu. Tolong jangan sampai 
mutiara yang sangat berharga ini terlepas dari tangan hamba dan kembali  ke dalam lautan. Dengan 
telah lahir di dunia ini, izinkan hamba melantunkan kemuliaan dari nama Tuhan secara terus-menerus 
dan menyucikan hidup hamba!” Beberapa orang ikut dalam bhajan dan berkata, “hari ini saya tidak 
sehat. Saya menderita sakit tenggorokan karena batuk dan pilek. Saya tidak mampu menyanyi.” Betul, 
engkau sedang menderita karena pilek dan batuk. Namun, pastinya engkau dapat menyanyi di dalam 
hatimu. Lakukanlah hal itu dan akan memberikanmu kekuatan yang cukup. Nama Tuhan adalah 
sangat suci. 
 

(Divine Discourse, Nov 13, 2007) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 11 Nopember 2017 
 
Kekuatan dari Nama Tuhan adalah tiada bandingannya. Sekali engkau mencari perlindungan di kaki 
padma Tuhan, engkau seharusnya tidak pernah menyerah.  Kemanapun engkau pergi, kaki padma 
Tuhan akan melindungimu. Jika engkau menempatkan Nama Tuhan dengan mantap di dalam hatimu 
maka hidupmu akan disucikan.  Itulah adalah bhakti yang sejati. Itu adalah kekuatanmu (shakti). Itu 
akan memberkatimu dengan kebebasan (mukti). Hanya untuk membuat manusia menyadari 
kebenaran ini maka latihan spiritual dalam bentuk akhanda bhajan diperuntukkan bagi para bhakta 
setidaknya sekali dalam setahun. Kata ‘akhanda’ mengandung makna melantunkan Nama Tuhan 
tanpa henti selama 24 jam.  Selama Akhanda Bhajan engkau bisa pulang untuk tujuan tertentu, 
contohnya untuk makan. Namun tetap lanjutkan untuk melakukan namasmarana saat sedang 
melakukan pekerjaan apa pun di rumah. Engkau dapat memenuhi semua kebutuhanmu dengan 
secara terus menerus mengingat Tuhan saat sedang melakukannya. Ini adalah intisari dari Sri Krishna 
dalam Gita, “Mam anusmara yuddhya ca” (selalu ingat Aku dalam pikiranmu dan berjuanglah sampai 
akhir).  
 
(Divine Discourse, Nov 13,2007) - BABA -  
 
	

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

Ada dua jenis bhajan – pertama adalah Khanda Bhajan, Bhajans yang dilakukan pada waktu tertentu 
atau waktu yang terbatas, dan yang kedua adalah Akhanda Bhajan yang merenungkan Tuhan secara 
terus menerus dari pagi, sore, dan bahkan malam hari – ini adalah perenungan pada Tuhan tiada 
putusnya selama ketiga tahapan yaitu – saat terjaga, mimpi, dan tidur lelap. Ini adalah “sarvada 
sarvakaleshu sarvathra Harichintanam”, artinya memikirkan Tuhan sepanjang waktu dan di setiap 
tempat. Nama Tuhan adalah sangat ampuh. Masing-masing dari beberapa nama Tuhan memiliki satu 
jenis kekuatan yang spesifik untuk itu. Jika engkau ingin menggunakan dengan baik kekuatan ini dan 
mendapatkan manfaat kekal darinya, engkau harus berpartisipasi dalam Akhanda bhajan. Engkau 
adalah yang paling beruntung dapat berpartisipasi dalam Akhanda Bhajan ini. Ini adalah kesempatan 
yang sungguh luar biasa. Hanya jika engkau menggunakan dengan baik hal ini, hidupmu akan 
disucikan. Global Akhanda Bhajan hanya dilaksanakan untuk tujuan ini setiap tahunnya. 
  
(Divine Discourse, Nov 13, 2007) - 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)	


