
	
	

 

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, 4 Desember 2017 
 

Beberapa orang takut akan kritik yang bersifat mengejek oleh mereka yang tidak percaya dan 
akhirnya enggan untuk berjalan di jalanan dalam kelompok yang melantunkan kemuliaan Tuhan di 
pagi hari! Ketika engkau memiliki tanpa rasa takut yang kuat di dalam hatimu, mengapa getaran rasa 
takut mempengaruhimu? Engkau datang ke dunia ini sendiri dan tidak ada yang menemani. Selama 
tahun-tahun kehidupan, engkau mendapatkan istri dan anak-anak, kerabat, dan sahabat serta kenalan 
yang terikat pada dirimu. Ketika engkau kembali pada pangkuan ke tempat asalmu, engkau kembali 
sendiri dan tidak ada yang menemani. Begitu juga dengan perjalanan dari Nagarasankirtan. Datang ke 
jalan sendirian, mendapatkan kerabat jika mereka datang kepadamu, berjalan bersama dengan 
mereka tidak ambil pusing dan tidak terpengaruh, bersuka ria dalam kesendirian di jalan dan pada 
akhirnya pulang ke rumah dengan kepuasan bahwa pekerjaanmu selesai dengan baik. Orang-orang 
lain mungkin menertawakanmu sebagai orang gila namun kegilaan ini adalah menular dan dengan 
segera bahkan mereka yang tidak sopan akan bergabung dalam kelompok. 
 

( Divine Discourse, Jan 13, 1970) - BABA -  
	

	

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

Meskipun banyak perayaan Navaratris dan Shivaratris (perayaan suci) yang engkau hadiri di tempat 
suci, kecuali jika engkau menerangi hatimu dan membuatnya bersinar jelas dan suci, maka hanya 
akan diselimuti dengan kegelapan dan tenggelam dalam ratri (malam). Engkau mungkin berkata 
bahwa kemajuan hanya bisa terjadi melalui rahmat-Ku, namun walaupun hati-Ku lembut seperti 
halnya mentega, hanya meleleh ketika ada kehangatan dalam doa yang dilantunkan. Kecuali engkau 
melakukan beberapa usaha dengan disiplin dan melakukan beberapa sadhana (aktifitas spiritual), 
rahmat tidak bisa turun padamu. Kerinduan dan penderitaan akan tujuan yang tidak terpenuhi 
meluluhkan hati-Ku. Kesedihan itu (aavedana) akan bisa mendatangkan rahmat. Sadhana harus 
membuatmu tenang dan seimbang. Pikiranmu harus sejuk dan menenangkan seperti halnya sinar 
rembulan, karena bulan adalah penguasa dari pikiran. Tenang dalam berbicara dan dalam 
tanggapanmu terhadap kedengkian, pertengkaran dan pujian. 
 

( Divine Discourse, 13 Jan, 1969) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 6 Desember 2017 
 

Hanya ada satu jalan besar untuk perjalanan spiritual - kasih, kasih bagi semua makhluk adalah 
sebagai perwujudan dari kualitas ke-Tuhanan yang sama yang menjadi inti dari seseorang. Hanya 
dengan keyakinan ini memastikan kehadiran Tuhan secara terus menerus denganmu dan 
memberkatimu dengan semua suka cita dan dukungan yang engkau perlukan untuk meraih 
perjalanan hidupmu mencapai Tuhan. Ketika tangki penyimpan air sudah penuh dan engkau 
membuka kerannya maka ember akan terisi dengan air. Tingkatkan kasih dan bhakti, kemudian 
kegiatanmu akan disucikan dengan welas asih dan kemurahan hati, dan menghasilkan panen berupa 
suka cita dan kedamaian. Kasih harus tidak mementingkan diri sendiri dan bersifat universal. Engkau 
menilai dirimu sendiri apakah kasihmu bersifat sempit atau luas, dan apakah bhaktimu adalah dangkal 
atau dalam. Apakah engkau puas dengan pencapaianmu? Periksa dirimu sendiri dan ucapkan hasilnya 
pada dirimu sendiri, menggunakan diskriminasimu sendiri.  
 

( Divine Discourse, Jan 13, 1970)  - BABA - 
	
	
	

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

 Hidup harus dihabiskan dalam mengumpulkan dan melindungi kebajikan dan bukan kekayaan. 
Dengarkan dan renungkan kisah-kisah pahlawan moralitas yang luhur dari masa lalu, sehingga 
idealisme mereka dapat terpatri di dalam hatimu. Pada saat sekarang, kebajikan menjadi jarang dalam 
individu, keluarga, masyarakat, dan komunitas, sama halnya juga dalam semua bidang, baik dalam 
ekonomi, politik, dan bahkan dalam bidang 'spiritual’. Begitu juga adanya penurunan dalam disiplin, 
yang merupakan ladang tempat tumbuhnya kebajikan. Hormati semuanya. Jika setiap orang tidak 
dihormati, apapun status, keadaan ekonomi, atau perkembangan spiritual mereka, tidak akan ada 
kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Rasa hormat ini hanya dapat dimunculkan melalui 
keyakinan bahwa Atma yang sama (Diri sejati) yang bersemayam dalam dirimu sedang memainkan 
peran sebagai orang lain. Lihatlah bahwa Atma dalam diri yang lain, rasakan bahwa mereka juga 
memiliki rasa lapar, haus, kerinduan, dan keinginan seperti yang engkau miliki; kembangkan rasa 
simpati dan keinginan untuk melayani dan menjadi berguna. 
  

( Divine Discourse, Feb 22, 1968) - BABA - 
 
 
 

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

Engkau mungkin telah menyaksikan perayaan kereta suci (Rathotsavam) di pusat perziarahan. Kereta 
dari tempat suci yang besar dihias sangat indah dengan bendera dan rangkaian bunga, banyak 
bhakta yang menarik kereta suci itu sepanjang jalan dengan iringan musik dari terompet dan kerang, 
serta kelompok penari dan lantunan kidung suci mengawalinya, menambahkan kebahagiaan pada 
perayaan itu. Ribuan orang mengelilingi di sekitar kereta suci itu. Perhatian mereka secara alami 
tertuju pada pertunjukan, namun mereka merasa paling sangat gembira hanya ketika mereka 
mencakupkan tangan mereka dan menunduk menunjukkan bhakti kehadapan wujud Tuhan yang ada 
di dalam kereta suci itu. Sedangkan sisa yang lainnya adalah sebagai tambahan saja, bahkan tidak 
relevan. Begitu juga proses dalam hidup, tubuh adalah kereta suci itu dan Atma adalah wujud Tuhan 
yang ada di dalamnya. Menghasilkan dan menghabiskan, tertawa dan menangis, tersakiti dan 
tersembuhkan, dan berbagai jenis akrobat dalam kehidupan sehari-hari hanyalah sebagai tambahan 
dari pemujaan kepada Tuhan dan penyatuan pada Tuhan.  
( Divine Discourse, Jan 13, 1969) - BABA -  
 
	



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 9 Desember 2017 
 
Sapi merubah rumput dan bubur menjadi susu yang manis dan menguatkan serta memberikan susu 
itu dalam jumlah banyak kepada majikannya. Kembangkan kualitas itu, kekuatan untuk merubah 
makanan yang engkau makan menjadi pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan penuh welas 
asih bagi semuanya. Ketika hatimu diliputi dengan keluhuran budi, Tuhan akan mencurahkan karunia-
Nya dengan berlimpah. Draupadi mendapatkan karunia Tuhan melalui bhakti dan keluhuran budinya. 
Tanpa keyakinan yang mantap dan teguh, tidak ada seorangpun yang dapat menerima karunia. 
Berusahalah untuk bisa mendapatkan karunia dengan menjalankan disiplin yang Aku harapkan 
engkau ikuti. Singkirkan cara hidup duniawimu yang lama dalam mencari dan menghabiskan, 
menyimpan, dan mengumpulkan dengan ketamakan, nafsu, kesombongan, dan keangkuhan. Jangan 
menghabiskan waktu dalam gosip yang kosong. Berbicaralah dengan lembut dan sopan, dan 
berbicara sesedikit mungkin. Layani semuanya sebagai saudara dan memuja Tuhan yang bersemayam 
dalam diri mereka. Jalani sadhana; bergeraklah dalam setiap langkah selayaknya seseorang berusaha 
untuk menyadari Tuhan. 
 
(Divine Discourse, Jan 11, 1968) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 10 Desember 2017 
	

Setiap pagi tanyakan dirimu sendiri pertanyaan ini: "Apa kemenangan besar yang harus saya 
usahakan dalam hidup ini, yang mana perjuangan ini sedang mempersiapkan saya? Ingatkan dirimu 
sendiri bahwa tubuhmu adalah kereta, kecerdasan (buddhi) adalah saisnya, keinginan adalah jalan 
yang engkau tempuh yang ditarik dengan tali keterikatan sensual dan kebebasan (moksha) adalah 
tujuannnya; diri yang sejati di dalam diri seharusnya menjadi penuntun dan tujuan. Jika engkau 
merindukan untuk melepaskan diri dari konsekuensi kelahiran dan kematian, bersihkan pikiranmu 
dengan sangat efektif sehingga sepenuhnya bisa dibersihkan! Hal ini mungkin hanya ketika engkau 
mengidentifikasi dirimu sendiri dengan Yang bersemayam di dalam dirimu (Dehi), daripada 
mengidentifikasi diri dengan tubuh (Deha)! Tubuhmu adalah pembungkus dari Atma, yang diperoleh 
sebagai hadiah dari aktifitas pikiran dan tubuh seseorang. Ketika engkau hidup dalam kesadaran 
Tuhan yang ada dimana-mana, engkau hidup dalam kasih – kasih yang menggelora dari dalam diri 
dan melalui dirimu kepada setiap orang di sekitarmu. Engkau secara alami selalu akan mengalami 
kasih, kedamaian, dan suka cita!  
  
(Divine Discourse, Jan 13, 1969) - 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)	


