
	
	

 

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, 11 September 2017 
 

Jangan bersedih hati bahwa Tuhan sedang mengujimu dan menempatkanmu dalam cobaan berat 
dalam menghadapi ujian, hanya ketika saat engkau diuji bahwa engkau dapat memastikan dirimu 
berhasil atau menjadi sadar akan keterbatasanmu. Engkau kemudian dapat berkonsentrasi pada 
bagian yang kurang dan memberikan perhatian yang lebih intensif, sehingga engkau dapat lulus 
dalam bagian itu saat engkau akan diuji lagi. Jangan belajar untuk ujian pada saat-saat terakhir; 
belajarlah dengan baik lebih dulu dan bersiap dengan pengetahuan yang diperlukan dan juga 
keberanian serta kepercayaan yang lahir dari pengetahuan dan keahlian. Apa yang telah engkau 
pelajari dengan baik lebih awal harus diulang-ulang lagi dalam pikiran sebelum ujian; itulah yang 
seharusnya dilakukan. Ini adalah jalan menuju kemenangan.  
 

( Divine Discourse,Sivarathri, March 1963) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 12 September 2017 
	

Beberapa tindakan salah (malpraktek) telah memasuki bidang Pendidikan. Uang dibayar untuk 
mendapatkan jalan masuk ke sekolah dan kampus serta untuk mendapatkan nilai dan gelar. Guru 
tidak meneruskan rasa, panduan, sikap, atau cara pandang; semuanya hanya terkait pada buku dan 
lebih banyak buku. Para pelajar dibiarkan untuk mengumpulkan semuanya itu dari luar institusi 
Pendidikan. Lebih banyak nilai melekat pada informasi dan kumpulannya; tidak ada usaha yang 
dibuat untuk mendapatkan perubahan pada diri dan untuk memperbaiki kebiasaan diri serta 
karakteristiknya! Bagaimana seniman yang hebat yang menggambar lukisan dinding Ajanta dan 
mengukir tempat suci Ellora mempelajari perdagangan mereka? Apakah mereka bersekolah? Mereka 
belajar dari guru-guru, seniman hebat yang menginspirasi mereka. Buku-buku tidak bisa memberikan 
tuntunan dan inspirasi untuk kerja baik yang nyata. Aspek duniawi harus diselaraskan dengan aspek 
spiritual untuk menuntun pada sebuah hidup yang terpenuhi. Hanya dengan demikian seorang 
individual dapat memiliki kepercayaan diri dan menghindari jalan yang suka meniru.  
 

( Divine Discourse, Jan 5, 1975) - BABA -  
 

Edisi : 165 (11 - 17 September 2017) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 13 September 2017 
 

Bayangkan pengeras suara ini yang memiliki kekuatan untuk menyiarkan suara. Seseorang pasti telah 
memproduksinya, bukan? Siapa yang dapat menciptakannya? Seseorang dengan pengetahuan dan 
keahlian untuk bisa menghasilkan perangkat yang seperti itu. Mereka mungkin saja tidak terlihat 
bagimu, namun mereka ada, mungkin mereka ada di Jerman atau Swiss atau Jepang. Sama halnya 
untuk segala sesuatu yang engkau nikmati dalam hidupmu sehari-hari, apakah itu televisi atau jam 
tangan atau perangkat lainnya, pasti ada yang menciptakan semuanya itu. Namun kita juga melihat 
objek yang di luar kapasitas manusia. Seperti halnya langit, bintang yang berkelap kelip, matahari dan 
bulan yang menerangi dunia! Dapatkan manusia biasa menciptakan semuanya ini? Kekuatan yang 
tertinggi yang memiliki kapasitas untuk menciptakan benda-benda yang menakjubkan seperti itu 
telah dijabarkan oleh Weda sebagai Aprameya, yang berarti, seseorang yang melampaui semua bukti 
dan semua batasan. Tuhan tidak bisa dijelaskan dalam kata-kata. Tujuan utamamu harus berusaha 
mengerti tentang kekuatan yang tidak terbatas ini. 
 

(Divine Discourse, Mar 1, 1981)  - BABA - 
	
	

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

 Alam di sekitar kita dan juga yang bersama kita adalah wujud Tuhan, menunjukkan banyak bukti 
tentang keindahan-Nya, kebaikan, kebijaksanaan, dan kekuatan, kemanapun kita memandang. 
Namun seni dalam mengenali-Nya adalah aneh bagi kita sehingga kita menyangkal-Nya dan hidup 
dalam kegelapan. Kita memiliki semuanya di sekitar kita dalam atmosfer dimana musik yang berasal 
dari berbagai stasiun penyiaran, namun semuanya itu tidak sampai di telingamu. Engkau tidak 
menyadari stasiun yang mana saja. Namun jika engkau memiliki pemancar penerima dan jika engkau 
menyetelnya pada gelombang yang benar, engkau dapat mendengar siaran dari stasiun radio 
tertentu; jika engkau tidak bisa mendapatkan gelombang yang tepat, maka engkau hanya akan 
mendapatkan gangguan daripada berita! Sama halnya Tuhan ada dimana-mana – diatas, disekitar, 
dibawah dan disampingmu. Untuk menyadari-Nya, engkau tidak membutuhkan sebuah yantra 
(mesin) namun sebuah mantra (kata-kata suci). Dhyana (meditasi) adalah menghubungkan lokasi 
yang tepat pada stasiun yang ada, kasih adalah sebagai garputala. Sambungkan pada salurannya, 
sadari keillahian dan nikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan!  
  

(Divine Discourse, Jan 1, 1971) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 15 September 2017 
 

	Manusia melihat buah yang matang di atas pohon. Pikiran menginginkan buah itu, namun pikiran 
tidak bisa mendapatkannya dengan sendirinya. Kaki membawanya semakin dekat dengan pohon itu. 
Tubuh membungkuk dan tangan mengambil sebuah batu, bahu melemparkan batu itu pada buah 
yang kemudian buah itu jatuh. Buah itu harus diambil oleh jari-jemari, kemudian dibawa ke mulut, 
gigi harus menggigit dan mengunyah buah itu dengan baik, lidah harus bertugas untuk 
membawanya ke dalam perut. Proses makan sudah selesai. Namun itu tidak mengakhiri cerita tentang 
keinginan akan buah. Karena begitu banyak sarana bekerja sama dalam memenuhi keinginan itu, 
maka rasa terima kasih harus diberikan pada setiap bagian yang terlibat, sehingga perut mengirimkan 
kekuatan dan kepuasan pada setiap bagian tubuh yang ikut dalam proses kegiatan itu. Setiap bagian 
anggota tubuh bertindak secara efektif, dengan segera dan menjalankan kewajiban yang 
dipercayakan, agar tubuhmu dapat hidup sehat dan berguna, sepenuhnya engkau harus sadar 
dengan keahlian dan potensinya. Hal ini juga benar terkait kegiatan usaha yang engkau jalankan 
dengan yang lainnya. Setiap orang harus memutuskan untuk menggunakan keahlian dan kecerdasan 
mereka sepenuhnya untuk menjalankan kewajibannya. 
 

(Divine Discourse, Jan 1, 1971) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 16 September  2017 
 
Susu memiliki mentega dalam setiap tetesnya; itu membuatnya menjadi sangat bergizi. Jika engkau 
harus melihat mentega sebagai bagian yang terpisah maka engkau harus merebus susu dan 
mendinginkannya serta menambahkannya dengan asam dadih, menunggunya untuk beberapa jam 
agar mengental, kemudian mengaduknya, dan menggulung mentega yang mengapung menjadi 
sebuah bola. Tuhan ada dalam setiap makhluk, sejatinya dalam setiap atom di alam semesta; 
disebabkan karena makhluk itu ada maka kita dapat mengetahui dan menikmati kehadiran Tuhan. 
Untuk melihat Tuhan dan mengalami-Nya, bekerjalah dengan semangat kasih sayang; ini akan 
menuntunmu pada ibadah. Bekerjalah tanpa memperhatikan proporsi pada keuntungan yang engkau 
dapatkan dari hal ini, bekerjalah karena itu adalah kewajibanmu, bekerjalah karena engkau mencintai 
untuk bekerja, bekerjalah dengan jelas, dengan disiplin dan tulus karena itu adalah jalan yang dapat 
mempersembahkan terima kasih kepada Tuhan untuk keahlian yang Tuhan berikan kepadamu. 
Kemudian engkau pastinya akan mengalami karunia dan kemuliaan-Nya. 
 
(Divine Discourse, Jan 1, 1971) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 17 September 2017 
	

Mengapa engkau harus bersaing dan bertengkar diantara satu dengan yang lainnya? Tidak ada 
apapun di dunia ini dapat bertahan begitu lama. Sang Buddha mengetahui hal ini dengan benar dan 
menyatakan, "Semuanya adalah penderitaan, semuanya adalah sementara, semuanya hanyalah 
fenomena yang sebentar dari karakteristik yang singkat." Mengapa engkau harus begitu bersemangat 
dengan benda-benda yang terbatas dan remeh ini? Berusahalah untuk mendapatkan yang bersifat 
kekal, tidak terbatas dan universal. Suatu hari nanti, engkau harus melepaskan tubuh yang dengan 
hati-hati telah engkau jaga dan rawat. Berapa lama engkau dapat menjaga semua yang engkau telah 
dapatkan dan miliki dengan sombong? Pikiran dan keinginan yang sepele hanya memberikan 
penderitaan; hanya pikiran dan keinginan suci yang memberikanmu kedamaian illahi. Maka dari itu, 
tingkatkan perasaan dan keinginan yang baik serta berguna. Menjauhlah dari pergaulan yang tidak 
baik dan juga pikiran yang buruk. Sadari tujuan suci dari kehidupan melalui pikiran dan perkataan 
yang suci, dan pelayanan yang tanpa mementingkan diri sendiri pada sesamamu. 
  
(Divine Discourse, May 1981) - 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)	


