
	

	
 

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, 8 Mei 2017 
 
Engkau harus menyadari bahwa untuk setiap perbuatan maka akan ada konsekuensinya. Hasil dari 
setiap perbuatan tergantung dari  sifat dasar dari perbuatannya, seperti halnya sifat dasar dari pohon 
tergantung dari benih yang di tabur. Konsekuensi dari perbuatan seseorang adalah tidak dapat 
dielakkan dan karena alasan ini Maharaja Manu menentukan bahwa semuanya harus menjalani 
kebajikan (Dharma). Konsekuensi dari perbuatan bisa muncul cepat atau lambat namun pasti akan 
terjadi. Ketika engkau secara terus menerus memikirkan Tuhan dan menjalankan semua perbuatan 
dengan perasaan kasih Tuhan maka engkau akan mengalami sepenuhnya mekarnya sifat-sifat 
kemanusiaan. Engkau tidak bisa menghindari perbuatan. Engkau harus melakukan kerja dalam 
semangat ini. Engkau tidak bisa mengganti doa untuk kerja. Engkau harus menggabungkan keduanya 
baik doa dan kerja dan juga ibadah. Oleh karena itu dari saat sekarang, pastikan setiap perbuatanmu 
didedikasikan kepada Tuhan.  
 

( Divine Discourse, Aug 31, 1992) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 9 Mei 2017 
	
Merupakan kebodohan dengan mengambil satu hari tertentu dalam satu tahun dan merayakan pada 
hari itu dengan penuh suka cita. Segala sesuatu di dunia ini adalah bersifat tidak kekal dan tidak nyata. 
Oleh karena itu kita harus memusatkan pikiran pada kebenaran yang kekal dan sejati. Kita seharusnya 
tidak menyia-nyiakan waktu kita untuk memikirkan masa lalu atau memikirkan masa depan. Sungguh 
merupakan kebodohan dengan cemas tentang masa depan dan masa lalu namun melupakan masa 
sekarang. Masa sekarang yang nyata. Masa lalu sudah berlalu, dan engkau tidak bisa mendapatkannya 
kembali, bagaimanapun besarnya engkau berdoa untuk mendapatkannya. Masa depan 
disembunyikan dalam rahim waktu. Karena tidak mampu menyadari kebenaran ini, orang-orang 
cemas dengan masa lalu dan juga masa depan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, berikan perhatian 
pada masa sekarang. Adalah penting bahwa engkau menganggap setiap menit dari harianmu dan 
merayakannya dengan suka cita yang baru! Sejatinya, untuk bhakta yang sejati, setiap hari adalah 
baru; setiap hari adalah perayaan!  
 

(Divine Discourse, Jan 01, 2004) - BABA -  
 
 
	

Edisi : 147 (8 - 14 Mei 2017) 
 



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

Engkau tidak perlu berusaha keras dan merencanakan beberapa rencana dalam memikirkannya siang 
dan malam. Terlepas dari semua perjuanganmu, apa yang harus terlepas dari tanganmu akan pergi. 
Keillahian dalam semua manusia adalah satu dan sama. Tubuh adalah seperti gelembung air. Pikiran 
adalah seperti monyet liar. Jika engkau mengikuti monyet liar ini maka engkau akan mendapatkan 
masalah. Dalam hal yang sama, jika engkau percaya pada tubuh dan engkau tidak mengetahui kapan 
tubuh ini yang seperti gelembung air akan lenyap. Tidak ada yang bersifat kekal. Hanya diri yang sejati 
(Atma) adalah kekal dan abadi. ‘Aku’, ‘Diri sejati’, ‘Tuhan’ adalah semua nama berbeda dari Tuhan yang 
disebut dengan Atmaswarupa. Tuhan mengambil inkarnasi sebagai Rama, Krishna, dan sejenisnya, 
serta mengalami beberapa kesulitan untuk menunjukkan ideal yang sungguh luar biasa. Pada 
akhirnya, setiap orang dari inkarnasi ini meninggalkan badan fisik-Nya. Badan fisik dari Awatara 
mengalami perubahan, namun jiwa yang illahi (Atma) yang ada di dalam tubuh mereka tetap sama 
yang bersifat ada dimana-mana, kekal, tidak berubah, dan melampaui waktu.  
 
( Divine Discourse, Jan 1, 2009)  - BABA - 
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 11 Mei 2017 
	
 Engkau menganggap bahwa membantu orang dalam kesulitan adalah pelayanan. Bukan, hal ini 
bukan sesederhana itu. Tubuhmu harus terus-menerus terlibat dalam melayani yang lainnya. Tubuh 
manusia terdiri dari beberapa anggota bagian tubuh. Semua bagian anggota tubuh adalah 
dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada sesamamu dan bukan untuk kegiatan yang 
lainnya. Sangat disayangkan bahwa kita melupakan kenyataan yang mendasar ini. Setiap bagian 
tubuh telah diberikan oleh Tuhan untuk Karmopasana (memuja Tuhan melalui pelayanan). 
Karmopasana adalah satu-satunya sarana dimana hidup manusia dapat disucikan. Kita sedang 
membangun beberapa tempat suci. Kita melakukan berbagai latihan spiritual. Namun semua latihan 
spiritual ini dapat memberikan kita hanya kepuasan sementara, dan bukan suka cita yang kekal. Para 
guru suci kita zaman dahulu telah mampu mencapai suka cita yang kekal melalui usaha sadar. Maka 
dari itu, engkau harus mengembangkan keyakinan yang mantap pada kebenaran bahwa tidak ada 
apapun yang dapat memberikan kita suka cita yang kekal, kecuali melayani umat manusia. Lakukan 
pelayanan pada mereka yang menderita. Pelayanan tidak hanya terbatas pada pelayanan kesehatan. 
Pelayanan meliputi setiap kemungkinan untuk membantu sesama manusia.  
  

(Divine Discourse, Jan 1, 2004) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 12 Mei 2017 
 
 Dengan senang hati bagilah pendidikan dan kekayaanmu dengan sesamamu. Tuhan adalah pemilik 
yang sebenarnya dari kekayaan yang engkau dapatkan. Ingatlah, uang yang engkau dapatkan adalah 
milik dari kepercayaan Tuhan. Engkau adalah yang dipercayakan oleh-Nya dan oleh karena itu 
gunakan kekayaan itu dengan benar. Jangan menginginkan uang berlebih atau bentuk kekayaan yang 
lainnya. Sebaliknya, secara tanpa henti merenungkan Tuhan. Engkau tidak perlu pergi ke dalam hutan 
atau gua atau ashram untuk mencari Tuhan. Dimanapun engkau berada, Tuhan ada bersamamu. 
Kembangkan keyakinan ini dan kuasai sifat jahatmu. Jangan lupa bahwa apa yang akhirnya datang 
padamu bukanlah kekayaan atau pendidikanmu, namun dosa atau kebaikan yang engkau kumpulkan 
melalui perbuatanmu. Bagikan setidaknya sepotong apa yang engkau makan dengan yang lainnya. 
Jangan pernah lupa untuk melatih cinta kasih yang tidak mementingkan diri sendiri dan pelayanan. 
Bantulah dirimu sendiri dan yang lain, ini sebenarnya adalah latihan spiritual (sadhana) yang paling 
hebat. Tanpa mengikuti prinsip ini, tidak akan ada kedamaian dan suka cita dimanapun di dunia!  
 

(Divine Discourse, Jan 1, 2004) - BABA -  
 
 



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 13 Mei 2017 
 
Tuhan hanya dapat dicapai melalui bhakti yang tertinggi (para-bhakthi). Bhakti yang tertinggi hanya 
dapat didapat melalui kebijaksanaan spiritual (jnana). Kebijaksanaan spiritual dapat ditingkatkan 
hanya melalui keyakinan (shraddha), dan keyakinan hanya datang melalui cinta kasih. Bagaimana cinta 
kasih ini bisa ditingkatkan? Melalui dua metode: (1) Selalu menganggap kesalahan orang lain, 
seberapapun besarnya menjadi tidak berarti dan sepele. Selalu menganggap kesalahanmu sendiri, 
seberapapun kecilnya atau sepele, menjadi besar dan merasa sedih dan menyesal. Dengan cara ini, 
engkau menghindari diri dari mengembangkan kesalahan dan cacat cela yang lebih besar, dan 
mendapatkan kualitas persaudaraan dan kesabaran. (2) Apapaun yang engkau lakukan, lakukanlah 
dengan mengingat bahwa Tuhan ada dimana-mana. Tuhan melihat, mendengar dan mengetahui 
segalanya. Bedakan diantara yang benar dan salah, berbicaralah hanya kebenaran. Bedakan dinatara 
yang benar dan salah, dan lakukan hanya yang benar saja. Berusahalah setiap saat untuk menyadari 
kemahakuasaan Tuhan.  
 
(Prema Vahini, Ch 19) - BABA -  
 
	

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

Persembahkan waktumu untuk pelayanan pada dunia dengan keyakinan kepada Tuhan dan tanpa 
mengharapkan hasilnya. Kemudian engkau menjadi terberkati. Kalau tidak, tubuh mungkin tidak aktif 
namun pikiran akan sangat sibuk melakukan perbuatannya sendiri. Orang-orang dengan pikiran 
seperti itu akan menjadi mangsa dari karma (konsekuensi) sekalipun tidak melakukan apa-apa! Ketika 
seseorang memiliki pikiran terpatri kepada Tuhan dan dalam pengejaran kebenaran, walalupun tubuh 
dan indria melakukan perbuatan pelayanan pada dunia, maka tubuh dan pikiran tidak akan 
terpengaruh oleh dunia; walaupun mereka melakukan perbuatan namun mereka bukanlah sebagai 
pelakunya. Ini adalah pelajaran dari Bhagavad Gita. Hati seseorang yang tidak berusaha untuk 
meningkatkan pikiran dengan ide atau gagasan yang suci dipastikan menjadi surga bagi kejahatan. 
Setiap orang yang berharap untuk bangkit menuju kebesaran, yang mencari keterpusatan dan 
keinginan untuk keselamatan harus mengingat hal ini di dalam pikiran. ().  
  
(Prema Vahini, Ch 72) - 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)	


