
	
	

 

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, 13 Nopember 2017 
 

Kebenaran adalah Tuhan, keyakinan adalah Tuhan, kasih adalah Tuhan; hiduplah dalam kasih. Hanya 
jika engkau meningkatkan ketiga bagian ini, engkau dapat mencapai apapun. Engkau mungkin 
mengalami berbagai bentuk kehilangan dan kesulitan dalam hidup. Engkau mungkin mengalami 
banyak penderitaan. Namun, engkau seharusnya tidak pernah menyerah akan kebenaran, keyakinan 
dan kasih. Kehilangan, penderitaan, dan kesulitan adalah seperti gelombang dalam lautan kehidupan. 
Semuanya itu datang dan pergi. Namun, air yang ada dalam lautan tetap ada selamanya. Oleh karena 
itu, kembangkan keyakinan pada ‘air’ itu yaitu Tuhan. Pikiranmu adalah seperti awan yang berlalu. 
Oleh karena itu, tetap jaga keyakinanmu tetap mantap pada Tuhan. Jika engkau mengembangkan 
kasih dan keyakinan pada Tuhan, tidak ada apapun di dunia yang tidak bisa engkau capai. Dengan 
keyakinan dan kasih, engkau bahkan dapat merubah lagit menjadi bumi. Kekuatan nama Tuhan 
adalah tiada bandingannya. Orang-orang sering meremehkannya. Itu adalah sebuah kesalahan. 
 

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

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 14 Nopember 2017 
	

Tanpa menyelidiki secara mendalam makna dari semua yang terjadi di sekitar manusia, itu berarti 
manusia menjalani hidup yang dangkal. Hanya jika manusia merenungkan pada kenyataan sejati dari 
keberadaan seseorang, pengetahuan dan suka cita, mereka akan membangun hubungan yang kuat 
dengan sumber dari semua eksistensi, semua pengetahuan dan semua kebahagiaan. Tanpa 
mengambil langkah awal menuju pada penyelidikan dalam diri, bagaimana seseorang bisa 
mendapatkan kepuasan pada diri, kekuatan yang tanpa batas dan kebijaksanaan? Engkau memiliki 
dalam kekuatanmu untuk membuat harimu di dunia sebuah jalan setapak berbunga dan bukan jalan 
setapak berduri. Sadarilah Tuhan yang bersemayam dalam setiap hati dan hidup akan menjadi lebih 
mulus, lembut, dan indah. Tuhan akan menjadi sumber kasih di dalam hatimu dan juga dalam hati 
semua orang yang engkau temui. Sayangi setiap orang seperti engkau menyayangi Sai. Izinkan orang 
lain memiliki kebebasan seperti yang engkau ingin nikmati; lakukanlah kepada mereka seperti yang 
engkau ingin mereka lakukan kepadamu. Itu adalah ringkasan dan inti dari Sadhana.  
 

( Divine Discourse, May 11, 1975) - BABA -  

Edisi : 174 (13 - 19 Nopember 2017) 
 



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

Hari ini tidak ada kasih diantara yang lebih tua dan yang lebih muda di dalam rumah; anak-anak tidak 
menghormati orang tua. Kemerosotan moral akan melemahkan kesatuan dan kekuatan. Kemerosotan 
moral adalah lebih buruk daripada kemerosotan militer; karena ini akan menuntun pada bencana 
yang lebih mengerikan. Jika engkau selalu berpikir tentang ‘milikku dan aku’, bagaimana engkau 
dapat berguna bagi yang lainnya? Pengorbanan adalah 'garam kehidupan; ini adalah rahasia dari 
kedamaian dan suka cita. 'Go' berarti indria; jadi nama 'Go-pala' (satu dari nama Tuhan) yang berarti, 
Beliau yang mengendalikan indria. Dan mengapa Indira harus dikendalikan? Agar indria tidak 
menghalangi pengorbanan. Semua indria adalah mementingkan diri sendiri dan egois. Indria ini harus 
dididik agar mengarah ke dalam diri yaitu pada Atma yang bersifat universal. Hal ini bisa didapatkan 
dengan mempercayakan indria kepada Gopala (Tuhan). Setiap orang harus melewati sat-karma atau 
perbuatan baik, menuju pada pengembangan kasih dan dari kasih kita belajar hikmah pengorbanan, 
dedikasi dan menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan yang Maha Kuasa.  
 
(Divine Discourse, 27-Mar-1965)  - BABA - 
	
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 16 Nopember 2017 
 

 Hidupmu adalah sebuah perjalanan yang panjang. Engkau seharusnya memiliki sedikit bagasi 
(keinginan) dalam perjalanan hidup ini. Maka dari itu, dikatakan: ‘sedikit bagasi lebih nyaman, 
membuat perjalanan menjadi sebuah kesenangan’. Engkau memiliki banyak keinginan. Apa yang 
engkau dapatkan dari keinginan itu? Ada beberapa aturan terkait plafon untuk tanah dan properti. 
Namun apakah ada aturan yang engkau terapkan untuk melatih dalam membatasi keinginan? 
Pembatasan keinginan adalah kebutuhan untuk saat sekarang. Ini berarti melatih mengendalikan 
keinginanmu sendiri. Engkau bisa benar-benar bahagia hanya ketika keinginanmu dikendalikan. 
Engkau sering keliru bahwa kebahagiaan terdapat pada memenuhi keinginan. Namun kenyataannya, 
kebahagiaan mulai muncul ketika keinginan sepenuhnya dihapuskan. Potong pendek keinginanmu 
dari hari ke hari. Ketika engkau mengurangi keinginanmu, engkau akan maju dengan sangat cepat 
menuju pada keadaan pelepasan duniawi, kedamaian, dan kebahagiaan.  
  

(Divine Discourse, Mar 14, 1999) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 17 Nopember 2017 
 

Ubahlah sudut pandangmu. Ketika engkau mempraktikkan melihat dunia dari sudut pandang 
kehadiran Tuhan dimana-mana, engkau akan dirubah. Engkau akan mengalami kekuatan Tuhan 
dalam segala ciptaan. Engkau tidak bisa menyembunyikan apapun dari Tuhan. Banyak yang 
membayangkan bahwa Swami tidak melihat apa yang sedang mereka lakukan. Mereka tidak 
menyadari bahwa Swami memiliki jutaan mata. Bahkan matamu adalah Tuhan. Namun engkau tidak 
menyadari kualitas sejatimu. Ketika engkau memiliki keyakinan dalam dirimu, engkau akan memiliki 
keyakinan pada Tuhan. Sadari bahwa tidak ada sesuatupun yang melampaui kekuatan Tuhan. 
Cintailah Tuhan dengan keyakinan yang tertinggi itu. Kemudian engkau akan ditarik menuju Tuhan. 
Hal ini memerlukan kesucian. Sebuah magnet tidak dapat menarik sebuah besi yang diliputi oleh 
karat. Sama halnya, Tuhan tidak akan menarik seseorang yang tidak suci pada diri-Nya. Oleh karena 
itu, ubahlah perasaan dan pikiranmu dan kembangkan keyakinan bahwa Tuhan ada dimana-mana 
dan dalam diri setiap orang.  
 

(Divine Discourse, Feb 27, 1995) - BABA -  
 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 18 Nopember 2017 
 
Engkau membangun sebuah rumah dan memasang pintu di dalamnya. Setelah memasang pintu di 
rumahmu, akankah engkau membiarkan binatang dan hewan reptil seperti keledai, babi, ular, dan 
kalajengking masuk ke dalam rumahmu, hanya karena ada pintu disana? Tidak! Bahkan jika binatang 
itu mencoba untuk masuk, engkau akan menggiringnya keluar dan menutup pintumu. Sama halnya 
kendalikan pintu hatimu. Jika engkau menutup pintu hatimu dari sifat buruk, maka sifat buruk itu 
tidak bisa masuk. Engkau seharusnya tidak marah kepada siapapun, tidak juga mengeritik atau 
menyakiti siapapun. Jika karena alasan tertentu, keadaan memungkinkan maka kendalikan dirimu 
sendiri. Ketika marah menguasaimu, segera untuk meredakannya dengan menganggap kemarahan 
adalah musuh yang paling berbahaya. Dikatakan bahwa: ‘kemarahan adalah musuhmu dan kesabaran 
adalah baju pelindungmu dan kebahagiaan adalah surgamu’. Isilah hatimu dengan cinta dan kasih 
sayang. Ketika engkau mengisi hatimu dengan kasih, engkau akan melihat Tuhan dimana-mana. 
Tanpa adanya kasih, engkau akan hanya melihat iblis dimana-mana!  
 
(Divine Discourse, May 2, 2006) - BABA -  
 
	

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

Perayaan Ladies Day dirayakan pada hari ini dalam upaya untuk mempelajari sifat suci dari wanita dan 
menyebarkannya. Walaupun bumi adalah satu, tanaman bervariasi tergantung dari benih yang 
ditaburkan. Rahim seorang ibu adalah simbol dari ibu pertiwi. Seperti benih pemikiran yang di tanam 
di dalamnya, maka begitulah buah yang dihasilkan. Jadi ibu harus menumbuhkan pikiran, perkataan, 
dan perbuatan yang baik. Hanya dengan demikian sang ibu bisa memperoleh anak-anak yang baik. 
Aryamba teladan dari kebajikan. Beliau menghabiskan seluruh waktunya dalam perenungan pada 
Tuhan dan melakukan perbuatan yang mulia. Sebagai hasilnya, Sankaracharya lahir dari 
kandungannya. Sankaracharya dapat menjadi Jagadguru (guru bagi dunia) karena pikiran yang luhur 
dari ibunya. Jiwa mulia seperti Vivekananda dan Ramakrishna Paramahamsa dapat mencapai posisi 
yang mengagungkan dalam hidupnya hanya karena perasaan suci yang dimiliki ibunya. Karena 
perasaan dari sang ibu sehingga anak-anak menjadi baik atau buruk. Karena ibu-ibu seperti itu maka 
anak-anak mengambil jalan kebajikan.  
  
(Divine Discourse, Nov 19, 2000) - 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)	


