
	

	
 

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 Januari 2017 
 
Latihlah sikap suka cita ketika yang lainnya penuh kebahagiaan dan merasa sedih ketika yang lainnya 
di sekitarmu mendapatkan kemalangan. Biarkan hatimu tergerak dalam empati. Namun suka cita dan 
kesedihan harus diterjemahkan ke dalam pelayanan; dan tidak hanya melulu berkaitan dengan emosi. 
Adalah bukan dengan memakai baju safari seperti yang lain gunakan engkau perlihatkan prinsip 
persamaan; itu adalah hal yang sangat gampang. Itu adalah keseragaman di luar saja. Bagaimana 
semuanya bisa ada dalam persamaan? Semuanya adalah sama karena mereka semua memiliki 
kesadaran keillahian (Chaitanya) yang sama di dalam diri mereka. Ketika matahari terbit, tidak semua 
bunga teratai yang ada di kolam mekar; hanya kuncup bunga yang tumbuh membuka kelopaknya. 
Sedangkan bunga teratai yang lainnya menunggu waktu mereka. Hal ini sama dengan manusia. 
Perbedaan itu ada karena ketidakmatangan, walaupun semua buah harus matang dan jatuh pada 
suatu hari nanti. Setiap makhluk harus mencapai tujuannya, walaupun betapa lambat mereka berjalan 
atau bagaimanapun memutar jalan mereka! 
 
(Divine Discourse, Apr 23, 1961) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 31 Januari 2017 
	
Akar penyebab dari semua masalah adalah tidak terkendali dan salah arahnya pikiran. Seperti halnya 
ketika sungai Godavari mengalami banjir maka sepanjang aliran airnya menyebabkan dan 
menghancurkan daerah yang luas di kedua tepinya. Kebijaksanaan dalam membedakan yang baik dan 
buruk (Viveka) dan tanpa keterikatan (Vairagya) adalah dua tanggul yang menjinakkan energi banjir 
yang mengamuk dan mengarahkan terjangan air yang deras itu menuju ke laut, yang merupakan 
tujuan dari semua aliran air. Bagaimana Viveka dan Vairagya dapat ditanamkan? Dengan tiga tujuan 
utama dari hidup: kebajikan, kesejahteraan dan pemenuhan keinginan (dharma, artha, dan kama). 
Menjalankan dharma adalah seni dalam hidup. Tidak ada usaha yang perlu dilakukan untuk 
menghindar dari kewajiban dan status seseorang. Ingatlah, kewajiban tersebut harus dijalankan 
sebagai ibadah, sebagai persembahan dari kecerdasan, keahlian, kualitas, pemikiran, dan perasaan 
seseorang di kaki Padma Tuhan dalam semangat rasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan 
tanpa adanya jejak ego atau rasa keterikatan pada hasil dari perbuatan.  
 
(Divine Discourse, Apr 23, 1961) - BABA -  
 
	

Edisi : 133 (29 Januari – 5 Pebruari 2017) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 1 Pebruari 2017 
 
Hidup seperti sebuah langkah-langkah penerbangan menuju Tuhan. Kakimu ada di langkah awal 
ketika engkau lahir; setiap harinya adalah sebuah langkah yang harus ditempuh. Jadilah mantap, 
waspada, dan bersungguh-sungguh. Jangan menghitung langkah yang masih ada di depan atau 
bersuka ria dengan langkah-langkah yang telah dilewati di belakang. Satu langkah pada waktu yang 
sama, melangkah dengan baik adalah keberhasilan yang cukup untuk merasa puas dan memberikan 
dorongan pada langkah selanjutnya. Jangan tergelincir dari langkah yang telah engkau tapaki. Setiap 
langkah adalah sebuah kemenangan yang dihargai; setiap hari yang disia-siakan adalah sebuah 
kekalahan yang memalukan. Berjalan pelan dan mantap — jadikan itu sebagai motomu! Patuhi 
rutinitas waktu secara teratur untuk mengulang-ulang nama Tuhan dan bermeditasi. Seperti halnya 
dokter menuliskan resep sejumlah obat dengan pasti dan memperingatkanmu bahwa segala sesuatu 
yang kurang adalah tidak efektif dan segala sesuatu yang berlebih adalah berbahaya, begitu juga, 
seimbangkan latihan spiritualmu. Jangan berlebihan atau melakukannya dengan santai tanpa peduli.  
 
(Divine Discourse, Mar 17, 1961)  - BABA - 
	
	
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 2 Pebruari 2017 
	
Perwujudan kasih, hanya kerja saja yang bisa memberikan kekuatan yang sebenarnya dalam diri 
individu dan memperlihatkan apa kemampuan dari seseorang. Seperti halnya cermin yang 
memantulkan kepada kita bayangan wajah kita sendiri, begitu juga dengan jenis pekerjaan yang 
engkau lakukan, menjelaskan kualitas sebenarnya dirimu seperti halnya sebuah barometer. Barometer 
kerja ini memiliki kapasitas untuk menilai kondisimu dan keadaan pikiranmu dan akan menjalankan 
sifat yang engkau miliki (tamasik, rajasik, atau satwik). Beberapa orang kelihatan begitu tenang dan 
mulia (satwik), namun ketika mereka menjalankan pekerjaan, kita mungkin saja melihat bahwa dibalik 
selubung sifat satwik, terdapat kekerasan di dalamnya. Beberapa orang kelihatan sangat kasar dan 
kejam dalam perkataan mereka, namun ketika mereka menjalankan pekerjaannya maka mereka 
menjadi baik dan lembut. Oleh karena itu jangan menilai orang lain dari penampilan luarnya atau dari 
perkataannya saja. Sejatinya, tidak ada ujian dari sifat manusia yang lebih keras daripada ujian dari 
kerja yang dilakukannya.  
  
(Summer Showers in Brindavan, 1977, Ch 10) - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 3 Pebruari 2017 
 
Ada seorang kaisar yang selalu bertanya kepada guru suci yang mengunjungi istananya, “Siapakah 
yang terbaik diantara manusia? Kapan waktu yang paling diberkati? Apa bentuk perbuatan yang 
paling bermanfaat?” Sang kaisar tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan setelah dalam waktu 
yang lama. Dengan cepat negerinya diserang dan sang kaisar harus melarikan diri ke dalam hutan. 
Saat itu sang kaisar ditangkap oleh suku pedalaman dan dipilih sebagai persembahan bagi junjungan 
mereka. Dalam keadaan genting ini, kaisar diselamatkan oleh seorang pertapa dan membawanya ke 
pertapaannya, dimana sang pertapa dengan murid-muridnya dengan kasih merawat kaisar dan 
mengembalikan kesehatan serta kebahagiaannya. Tinggal dalam lingkungan yang penuh kasih dan 
tenang, kaisar menemukan jawaban dari pertanyaannya. Yang terbaik diantara semuanya adalah 
seseorang yang memiliki welas asih. Waktu yang paling diberkati adalah ‘saat sekarang’ dan perbuatan 
yang terbaik adalah meredakan rasa sakit dan kesedihan yang lainnya. Jangan menunda apa yang 
dapat engkau lakukan hari ini, sekarang, saat ini juga untuk masa yang akan datang!  
 
(Divine Discourse, 7 Sep, 1966) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 4 Pebruari 2017 
 
Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang bijak kelihatan sama dengan yang dilakukan oleh orang 
biasa. Walaupun dalam penampilan keduanya kelihatan sama, namun hasilnya akan berbeda pada 
keduanya. Pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang tidak bijak adalah selalu diikuti dengan perasaan 
bahwa ia adalah yang sedang melakukan pekerjaan itu dan untuk keuntungannya sendiri. Pekerjaan 
jenis ini dicampurkan dengan ego; perasaan dari keuntungan mementingkan diri sendiri juga akan 
mengarahkan pada masalah dan penderitaan. Jenis pekerjaan yang orang bijak lakukan selalu 
membawa perasaan yang membuatnya sesuai dengan aspek Tuhan; ia menyadari bahwa ia sedang 
melakukannya atas nama Tuhan. Ia berpikir bahwa Tuhan yang sebenarnya melakukan pekerjaan itu, 
dan ia hanyalah alat saja. Ini selalu akan memberikan sebuah hasil yang baik dan memberikan 
kepuasan kepada semuanya.  
 
(Summer Showers in Brindavan, 1977, Ch 10) - BABA -  
 
	

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

Diantara para duta atau utusan, ada tiga jenisnya. Jenis yang pertama adalah mereka yang menerima 
perintah Tuhan, tidak mematuhi-Nya, dan menjalankan perbuatan yang bertentangan dengan 
harapan Tuhan. Jenis yang kedua adalah mereka yang menerima apa yang telah disampaikan oleh 
Tuhan secara harafiah dan mengikutinya tanpa menambahkan atau menguranginya. Hasil dari 
perbuatan seperti itu diterima oleh Tuhan. Jenis yang ketiga adalah mereka yang menerima perintah 
Tuhan dan menjalankannya seperti itu sehingga perintah Tuhan dapat dipenuhi sepenuhnya 
berapapun biayanya. Mereka kembali kepada Tuhan dengan berita keberhasilan. Hanuman adalah 
teladan dari jenis yang ketiga. Ini dikarenakan karena Hanuman sepanjang waktu hanya memikirkan 
Rama, dan karena Hanuman sangat tahu kekuatan dari Sri Rama, maka ia selalu mengikuti langkah 
kaki-Nya. Bhakti dan keyakinan dari Hanuman sangat membantunya untuk mengenali harapan dari 
majikannya.  
  
(Summer Showers in Brindavan, 1977, Ch 10) - BABA - 
 
 

 

	
	

Persembahkan kebaikanmu seperti bunga.  
Kebaikan memancarkan keindahan dan keharuman 

dimana-mana 
	

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)	


