
	

	
 

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, 3 April 2017 
 
Ada tiga jenis bhakti: Jenis Wihanga, dimana seperti seekor burung sedang menukik ke bawah untuk 
mengambil buah yang matang di pohon, bhakta juga tidak sabar dan dengan ketidaksabaran yang 
dilakukannya maka kehilangan buahnya yang terlepas dari genggamannya. Jenis Markata mirip 
dengan monyet yang mengambil satu buah dan kemudian memilih yang lainnya dan menarik yang 
itu, memberikan ruang pada ketidakpastian karena tidak mampu memutuskan buah mana yang 
diinginkannya. Begitu juga, bhakta yang ada di jenis ini masih ragu-ragu dan sangat sering merubah 
tujuannya sehingga kehilangan semua kesempatannya untuk berhasil. Jenis yang tiga dan yang 
bersifat ideal adalah jenis Pipilika, dimana seperti halnya semut yang berjalan maju secara pelan-pelan 
namun dengan mantap menuju pada rasa manis, bhakta juga bergerak secara langsung dengan 
perhatian yang tanpa terpecah kepada Tuhan dan bisa mendapatkan karunia-Nya.  
 
 

(Divine Discourse, Feb 1955) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 4 April 2017 
	
Dharma (kebajikan) adalah pedoman perilaku yang akan meningkatkan ideal pada setiap tahapan 
kehidupan: sebagai murid, membangun rumah tangga, mencari nafkah, majikan, pelayan, sadhaka 
spiritual, pertapa (sanyasi), dsb. Ketika pedoman disimpangkan dan manusia meruntuhkan riwayatnya 
di dunia, melupakan tujuan tertinggi tentang mengapa seseorang lahir, maka Tuhan mengambil 
inkarnasi dan menuntun manusia sepanjang jalan yang benar. Sri Rama adalah salah satu dari 
inkarnasi tersebut. Sri Rama sejatinya adalah perwujudan dari kebaikan (Dharma-swarupam) 
terselubung dalam wujud manusia; Beliau menjunjung tinggi dharma dalam kehidupan sehari-hari, 
bahkan sejak dari masa kecil. Sri Rama adalah personifikasi dari dharma. Tidak ada jejak dari a-dharma 
di dalam diri-Nya. Sifat illahi-Nya terungkap dalam perangai-Nya yang tenang dan perasaan kasih dan 
sayang. Pusatkan pikiran pada-Nya dan engkau akan diliputi dengan kasih bagi semua makhluk; 
membicarakan cerita-Nya dan engkau akan mendapatkan semua gejolak dalam pikiranmu menjadi 
tenang dalam ketenangan yang sempurna.  
 

(Divine Discourse, Apr 1, 1963) - BABA -  
 
	

	

Edisi : 142 (3 - 9 April 2017) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 5 April 2017 
 
Perintah dalam kitab suci menyatakan, “Berbicaralah kebenaran” dan “Jalankan kebajikan”. Sri Rama 
menjunjung tinggi kebenaran meskipun dengan semua godaan yang ada dan tidak pernah 
menyimpang dari jalan kebajikan. Sri Rama tidak pernah menghasut yang lain dalam upaya untuk 
menciptakan alasan yang sesuai untuk menghancurkannya; sebaliknya, Sri Rama memberikan musuh 
setiap kesempatan untuk diselamatkan. Sri Rama membawa pesan-pesan dharma kepada para 
monyet dan raksasa (vanara dan rakshasa), sama halnya juga kepada Resi seperti Jabali. Sri Rama 
menerima penghormatan dari Wibhishana tanpa adanya keberatan, dan Beliau mengumumkan 
bahwa Beliau juga siap bahkan untuk menerima Ravana, jika saja Ravana mau bertobat akan 
kesalahannya. Mengulang-ulang nama suci Rama akan menyelamatkanmu jika engkau berbhakti 
kepada orang tuamu, seperti halnya Sri Rama. Jika tidak, pengulangan nama Rama hanyalah gerakan 
bibir saja. Pusatkan pikiran atau meditasi pada wujud Rama dan sifat sejati-Nya ketika engkau 
melantunkan atau menulis nama-Nya. Kegiatan ini akan membuatmu secara spiritual sehat dan kuat.  
 
(Divine Discourse, Apr 1, 1963)  - BABA - 
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 6 April 2017 
	
Bhakti dan keyakinan adalah dua dayung yang dapat engkau gunakan pada perahu dalam 
menyebrangi lautan kehidupan. Seorang anak mengatakan kepada ibunya ketika akan pergi tidur di 
malam hari, “ibu! Bangunkan aku ketika aku lapar.” Sang ibu menjawab, “Itu tidak perlu anakku, rasa 
laparmu sendiri yang akan membangunkanmu.” Begitu juga, ketika rasa lapar akan Tuhan datang 
padamu maka rasa lapar itu sendiri yang akan menggiatkanmu untuk mencari makanan yang engkau 
perlukan. Tuhan telah menganugerahkan kepadamu rasa lapar dan Beliau juga menyediakan 
makanannya; Beliau juga memberkatimu dengan rasa sakit dan Beliau juga menyediakan obatnya. 
Kewajibanmu adalah untuk melihat bahwa engkau mendapatkan rasa lapar dan rasa sakit yang benar 
serta menggunakan makanan dan obat yang sesuai! Ingatlah, Tuhan adalah gunung cinta kasih 
(Prema); betapapun banyaknya semut yang membawa berbagai jenis rasa manis yang ada tidak akan 
dapat menghabiskan jumlahnya yang banyak. Tuhan adalah lautan welas asih tanpa memiliki batas 
pantai. Bhakti adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan karunia Tuhan.  
  
(Divine Discourse, Feb 1955) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 7 April 2017 
 
Dikatakan bahwa Tuhan menghukum beberapa orang dan menyayangi yang lainnya. Aku akan 
mengatakan kepadamu bahwa Tuhan tidak seperti itu. Tuhan adalah seperti arus yang ada di dalam 
kabel listrik. Arus ini yang menggerakkan kipas dan membuat hidup menjadi nyaman; arus ini juga 
yang mengalirkan listrik pada kursi listrik dan membuat hidup seseorang pendek. Arus ini tidak 
memiliki harapan untuk menghilangkan kehangatan dan tidak juga memiliki hasrat untuk 
membunuh. Karunia Tuhan adalah seperti angin. Gulunglah layarmu maka perahu tidak akan dapat 
bergerak; bentangkan layarnya maka perahu akan bergerak dengan lebih cepat dan lebih maju. 
Seorang ayah memberikan kekayaannya pada putranya yang menghormati keinginannya dan 
mematuhi perintahnya, bukan pada putra yang memberontak dan mencemoohnya. Tuhan adalah 
ayah bagi semuanya. Jika engkau seorang asthika (seseorang yang menerima keberadaan Tuhan dan 
hidup sesuai dengan ketentuan itu), maka engkau akan mendapatkan asthi (kekayaan). Seseorang 
yang mengabaikan minatnya yang sejati dan tidak menyadari kejatuhannya sendiri adalah tidak dapat 
dipercayakan pada kekayaannya sendiri; seorang wali harus mengatur semua urusannya sampai ia 
membuktikan dirinya sendiri mampu untuk mengaturnya dengan baik.  
 

(Divine Discourse, Jan 25, 1963) - BABA -  
 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 8 April 2017 
 
Bhakti adalah keyakinan, kemantapan, kebajikan, keberanian, berserah diri dan tidak adanya ego. 
Ibadah dilakukan secara rumit dan angkuh adalah semata-mata pemborosan waktu dan energi. 
Mengapa memetik bunga dan mempercepat kematiannya? Engkau mungkin mengelilingi tempat 
suci, namun waspadalah terhadap kakimu yang membawamu dengan kekuatan kebiasaan, lidahmu 
yang suka berbicara yang tidak memikirkan akibatnya akan kesalahan orang lain, atau harga sayuran, 
atau makanan yang akan engkau masak untuk makan siang. Mengelilingi tempat suci tidak dilakukan 
untuk mengurangi berat badan atau untuk latihan saja. Indria harus dikendalikan dan dijadikan 
pelayan yang patuh pada jiwa. Sebelum engkau mulai mengelilingi tempat suci yang engkau sebut 
dengan pradakshina, persembahkan pikiranmu sebagai dakshina (persembahan sebagai rasa terima 
kasih) pada yang bersemayam di tempat suci yaitu Tuhan. Itu adalah hal pertama yang dilakukan dan 
mungkin adalah satu-satunya hal yang dilakukan.  
 
(Divine Discourse, Jan 25, 1963) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 9 April 2017 
	

Semua agama dan naskah suci setuju bahwa memberikan bantuan kepada manusia pada saat 
diperlukan dan menyelamatkan mereka dari situasi yang menyedihkan adalah kebajikan terbesar dari 
seseorang. Suhrudham Sarva bhutanam (mengharapkan kebahagiaan pada semua makhluk), Ekatma 
Sarva Bhuta Antharatma (jiwa yang sama bersemayam dalam semua makhluk) – ini adalah kata-kata 
mutiara yang terkenal dalam naskah-naskah suci. Dengan bersikap ramah kepada semua makhluk 
adalah kewajiban bagi setiap orang karena atma yang sama bersemayam di dalam semuanya. 
Memahami kebenaran ini, adalah kewajiban bagi setiap orang yang lahir sebagai manusia untuk 
berbuat baik kepada yang lain dengan berlandaskan pada kasih. Adalah tidak perlu untuk mencari 
Tuhan dimana saja karena Tuhan bersemayam di dalam setiap makhluk. Maka dari itu tubuh dianggap 
sebagai tempat suci Tuhan. Saat sekarang, orang-orang mengembangbiakkan pikiran yang buruk dan 
mencemari hati yang merupakan tempat duduk Tuhan.  
  
(Divine Discourse, Dec 25, 1992) - 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)	


