
	
	

 

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, 20 Nopember 2017 
 

Kebenaran adalah tidak berubah, tanpa tergantung dengan waktu dan tempat. Dimanapun engkau 
berada, kebenaran adalah kebenaran, kasih adalah kasih! Jika engkau memiliki kasih, kebenaran 
secara otomatis akan menjadi bagian dari dirimu dan juga sebaliknya. Engkau semua lahir dengan 
kasih. Namun sangat disayangkan, ketika engkau tumbuh berkembang, kasih yang tidak 
mementingkan diri sendiri secara perlahan mengalami kemerosotan dan kebencian serta 
kecemburuan mulai meningkat. Kecemburuan adalah sifat yang buruk. Sifat ini tidak hanya akan 
menyakiti yang lain, namun juga akan menyebabkan penderitaan bagimu. Oleh karena itu jangan 
pernah memberikan ruang bagi sifat buruk seperti itu untuk tumbuh di dalam dirimu. Berusahalah 
untuk meningkatkan sifat baik seperti kasih dan kebenaran. Hanya dengan demikian engkau dapat 
mengalami kedamaian tak terputuskan. Ketika engkau mengembangkan keyakinan yang teguh 
bahwa Tuhan bersemayam di dalam dirimu dan engkau juga adalah perwujudan Tuhan, maka tidak 
akan ada ruang sama sekali bagi kemarahan, kecemburuan, kesombongan, dsb yang dapat 
menyusahkanmu. Oleh karena itu yang terkasih, kembangkan kasih.  
 

( Divine Discourse, May 2, 2006) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 21 Nopember 2017 
	

Sucikan hidupmu dengan mengembangkan pengendalian indria. Hanya karena manusia tidak 
memiliki pengendalian indria dan tidak ada batas pada keinginan mereka maka dari itu muncul 
banyak kegelisahan dan pergolakan dalam masyarakat. Banyak orang hidup di masyarakat seperti 
halnya binatang. Engkau seharusnya tidak menjadi seperti itu. Kapanpun pikiran jahat muncul dalam 
dirimu, engkau harus mengingatkan dirimu sendiri bahwa engkau adalah manusia dan bukan seekor 
binatang. Kemarahan adalah sifat seekor binatang, mereka bertengkar satu dengan yang lainnya. 
Namun sangat disayangkan, hari ini manusia juga bertengkar diantara mereka seperti halnya 
binatang. Binatang memiliki alasan dan musim, namun manusia tidak memiliki alasan dan musim 
serta bertingkah laku lebih buruk daripada binatang. Dengan menjadi manusia, engkau seharusnya 
meningkatkan sifat manusia dan jangan menjadi marah! Bahkan jika kemarahan menguasaimu, 
engkau seharusnya mencoba untuk tenang dan diam. Jangan kehilangan ketenanganmu. Ketika 
engkau meningkatkan ketenangan, engkau tidak akan pernah menjadi meradang dan gelisah.  
 

( Divine Discourse, May 2, 2006) - BABA -  
 

Edisi : 175 (20 - 26 Nopember 2017) 
 



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

Adalah bersifat mendasar bagi para pelajar untuk mengerti mengapa moralitas dan spiritualitas telah 
lenyap dari masyarakat. Pendidikan tanpa karakter, ilmu pengetahuan tanpa nilai-nilai kemanusiaan, 
perdagangan tanpa etika, dan politik tanpa kebenaran semuanya ini yang bertanggung jawab pada 
merosotnya nilai-nilai kebajikan. Para pelajar memiliki sebuah kewajiban untuk mengembangkan 
cinta tanah air dan memulihkan kembali nilai-nilai yang telah dilupakan. Pendidikan saat sekarang 
membuat seseorang pintar namun tidak menanamkan kebajikan. Para pelajar merubah kepala 
mereka (mastakam) menjadi buku-buku saja (pustakam) tanpa menjalankan nilai-nilai kemanusiaan. 
Tidak ada untungnya merubah kepalamu menjadi sebuah buku atau sebaliknya. Sadarilah jalan 
kebenaran dan perlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dunia memerlukan orang-orang yang penuh 
dengan integritas. Semua yang dipelajari harus berujung pada tingkah laku. Kehidupan sekarang 
didasarkan pada pamer, pengeluaran, dan kenyamanan. Masalah kemanusiaan tidak dapat 
dipecahkan dengan uang atau pengetahan namun hanya oleh umat manusia saja. Manusia harus 
merubah diri mereka sendiri untuk hidup sebagai manusia.  
 

(Divine Discourse, May 20, 1991)  - BABA - 
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 23 Nopember 2017 
 

 Perwujudan diri yang ilahi! Hari ini engkau sedang merayakan ulang tahun Swami, dan mendapatkan 
kebahagiaan ilahi (ananda) melalui berbagai jenis program yang dilakukan dengan semangat; namun 
sejatinya, Aku tidak menganggap hari ini sebagai hari yang istimewa! Keinginan seperti itu, tidak ada 
pada diri-Ku pada kapanpun juga, dalam persinggahan ini atau yang lainnya. Aku tidak membutuhkan 
apapun, betapa besar atau kecilnya, di alam semesta ini! Aku telah datang dengan satu tujuan: untuk 
mengungkapkan kepada setiap orang darimu tentang misteri kenyataanmu yang sejati dan tujuan 
dari hidupmu! Apa yang seharusnya engkau letakkan di depan-Ku sebagai persembahan adalah kasih 
yang suci dari dalam diri. Ketika engkau mempersembahkan itu pada-Ku, maka Aku mendapatkan 
Ananda! Mulai dari hari ini, lewatkan hari-harimu dan tahun-tahunmu dalam kegiatan untuk 
membantu dan merawat orang-orang yang sangat membutuhkan, dan buatlah keberadaanmu 
sebagai manusia menjadi berguna dan bermanfaat. Atur dirimu sendiri dengan tepat dan sadari 
tujuan hidupmu. Karunia-Ku adalah untukmu! 
  

( Divine Discourse, Nov 23, 1974) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 24 Nopember 2017 
 

Pada saat sekarang, tidak ada seorangpun yang benar-benar baik, dan siapa yang layak berhak 
mendapatkan perlindungan dari Tuhan? Semuanya dinodai oleh kejahatan! Akankah ada yang dapat 
bertahan hidup jika Tuhan memutuskan untuk menghancurkan kejahatan? Maka dari itu Aku telah 
memperbaiki buddhi (kecerdasan) dengan berbagai jenis sarana; Aku harus menasihati, membantu, 
memerintahkan, menghukum, dan bersiap-siap sebagai teman dan mengharapkan kebahagiaan bagi 
semuanya, sehingga melepaskan kecenderungan jahatnya, menyadari jalan yang lurus, menapaki 
jalan itu dan mencapai tujuan. Aku harus mengungkapkan kepada manusia nilai luhur dari Weda dan 
naskah suci, yang memuat semua norma-norma yang ada. Jalan yang paling gampang untuk 
mencapai kesadaran diri adalah menyerahkan ego. Arjuna berserah diri, sehingga perang yang 
dijalaninya dirubah menjadi sebuah Yajna, sebuah kurban suci! Daksha melakukan sebuah Yajna, 
namun penuh dengan ego dan memilih untuk tidak berserah diri! Sehingga Yajnanya dirubah 
menjadi perang yang diliputi dengan kebencian. Jangan mengadu egomu yang sangat kecil melawan 
Yang Maha Kuasa; serahkan ego itu pada kehendak-Nya dan engkau akan menikmati kedamaian yang 
kekal. 
( Divine Discourse, Nov 23, 1964) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 25 Nopember 2017 
 
Engkau mungkin berpikir bahwa karma dari kelahiran yang lalu harus diterima dalam kelahiran ini dan 
tidak ada rahmat yang dapat menyelamatkanmu. Dengan jelas seseorang telah mengajarkanmu 
untuk mempercayainya. Aku meyakinkan dan menjaminmu bahwa engkau tidak perlu menderita dari 
karma seperti itu. Ketika rasa sakit yang sangat menyakitkan menyiksamu maka dokter 
memberikanmu suntikan penghilang rasa sakit, dan engkau tidak merasa sakit walaupun rasa sakit itu 
ada di dalam dirimu. Rahmat Tuhan adalah seperti suntikan penghilang rasa sakit; rasa sakit itu tidak 
dirasakan lagi walaupun engkau mengalaminya! Rahmat Tuhan menghilangkan penyakit karma yang 
engkau alami. Sama halnya seperti tanggal kadaluarsa pada obat dimana obat tidak akan efektif pada 
tanggal tertentu, dengan rahmat Tuhan maka pengaruh dari karma dijadikan menjadi nol walaupun 
catatan karma itu masih ada! Oleh karena itu, adalah salah mengatakan ‘Lalata Likhitam’ (takdir tertulis 
di dahi) tidak bisa dijadikan tidak berlaku. Rahmat dapat melampaui apapun; tidak ada apapun yang 
dapat menghalanginya. Ingatlah, ini adalah rahmat Yang Maha Kuasa. 
 
(Divine Discourse, Nov 23, 1964) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 26 Nopember 2017 
	

Setiap orang sekarang sedang mencari kenyamanan dan kesenangan; hal itu kelihatan menjadi 
segalanya dan tujuan dari semuanya. Jika engkau meminta orang-orang bahwa mereka dapat makan 
apapun yang mereka sukai dan sebanyak yang mereka mau maka mereka akan menjadi sangat 
senang; jika engkau menambahkan dengan bahwa mereka bisa mendapatkan beberapa penyakit 
atau yang lainnya sebagai dari akibat makan maka mereka akan menganggapmu sebagai musuh! 
Tidak ada aturan atau pengendalian adalah popular saat sekarang. Namun kekuatan hanya bisa 
didapatkan melalui pengendalian, pengaturan, dan pengekangan. Manusia menjadi kuat dan mampu 
serta memiliki ketahanan hanya jika manusia menerima penderitaan. Berjuanglah maka engkau akan 
mendapatkan kekuatan untuk berhasil. Carilah dasar untuk dapat melihat yang tidak terlihat. Gedung 
pencakar langit memiliki dasar yang dalam di dalam tanah. Dunia yang nampak ini memiliki dasarnya 
yang tidak kelihatan yaitu Paramathma (Tuhan yang tertinggi)! Tubuhmu adalah pemberian dari 
Tuhan dimana sebagai sarana yang dapat engkau pakai dalam mencari, menyelidiki, dan 
mengungkapkan dasarnya. 
  
( Divine Discourse, Nov 23, 1964) - 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)	


