
	

	
 

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, 1 Mei 2017 
 
Sri Krishna menyatakan sifat yang seseorang harus miliki agar memungkinkan baginya untuk bisa 
mendapatkan kasih Tuhan. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna menyatakan, tanpa keinginan 
(Anapeksha) sebagai kualitas pertama yang penting. Semua kesenangan sensual adalah bersifat 
sementara. Namun kebanyakan orang puas dengan kesenangan sensual. Lebih hebat daripada 
sensual adalah jalan transcendental (jalan di luar pemahaman manusia), Shreyo marga, yang mana 
memberikan kebahagiaan yang abadi. Ketika engkau melakukan pekerjaan apapun sebagai 
persembahan kepada Tuhan maka pekerjaan itu disucikan. Perbuatan itu menjadi anapeksha 
(perbuatan tanpa keinginan). Setiap perbuatan bhakti yang tidak mementingkan diri sendiri menjadi 
sebuah perbuatan yang bebas dari noda keinginan. Kualitas yang kedua adalah kesucian (Shuchi). Apa 
yang diperlukan untuk kesucian di dalam dan di luar. Tuhan hanya peduli pada Chitta-shuddhi 
(kesucian pada pikiran). Kualitas yang ketiga adalah dhaksha. Hal ini berarti bahwa bhakta seharusnya 
menjadi mantap dan tidak tergoyahkan dalam siatuasi apapun juga. Dengan pikiran mereka secara 
kuat terpatri kepada Tuhan, mereka seharusnya melibatkan diri mereka dalam pelayanan kepada yang 
lain dan menjalankannya dengan semangat tanpa keterikatan.  
 

(Divine Discourse, Oct 3, 1996) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 2 Mei 2017 
	
Sejak dari zaman dahulu, engkau memiliki hubungan yang kekal, tidak terbatas dan tidak putus-
putusnya dengan Atma (diri sejati). Bhagavatam menyatakan, "Adalah hal yang alami bagi setiap 
makhluk untuk kembali ke tempat darimana ia berasal." Engkau muncul dari illahi (Atma) dan engkau 
harus menyatu pada illahi. Sampai tujuan dicapai, jangan menganggap sepele perjalanan suci 
kehidupan. Tanyakan dirimu sendiri, darimana engkau berasal? Bukan dari ibumu! Ibumu 
memberikanmu tubuh, namun jiwa berasal dari Tuhan. Engkau bukanlah tubuh dan juga bukan indria 
dan pikiran. Engkau adalah Atma. Setiap orang darimu adalah putra dari keabadian. Karena itulah, 
mengapa engkau mengejar ketidakbenaran ini (anrutha)? Apa jalan menuju keabadian? 
Menghilangkan yang tidak bermoral adalah satu-satunya cara untuk keabadian. Sifat buruk dan jahat 
seperti keterikatan, kebencian, dan iri hati membuatmu jauh dari Tuhan. Lepaskan semua kualitas 
buruk itu, Tuhan menjadi semakin dekat dan sayang padamu.  
 

(Divine Discourse, Oct 3, 1996) - BABA -  
 

Edisi : 146 (1 - 7 Mei 2017) 
 



 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 3 Mei 2017 
 

Seorang bhakta yang sejati adalah seseorang yang memiliki kualitas Udasina, bersikap tidak tertarik 
dengan kejadian di luar. Kualitas yang lainnya yang harus dimiliki adalah bebas dari egoisme dan 
kepemilikan. Dan seseorang yang juga seharusnya melepaskan gagasan sebagai pelaku dan yang 
memiliki dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Krishna telah menyatakan dalam Gita bahwa 
bhakta seperti itu adalah yang dekat dengan-Nya. Bhakta yang seperti itu secara alami 
mengembangkan tanpa keterikatan pada semua masalah duniawi dan tidak tertarik dengan apa yang 
terjadi di dunia yang fenomenal ini. Bhakta yang sejati tidak tertarik dengan pujian atau celaan, 
kesenangan atau penderitaan. Kualitas yang lain yang engkau harus miliki adalah melepaskan 
keterikatan pada hasil dari perbuatan. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, libatkan 
dirimu sendiri dalam perbuatan yang mulia dan mengalami Tuhan. Siapapun yang ada dalam misi 
Tuhan, tidak terpengaruh dengan keberhasilan atau kegagalan, suka atau duka cita, akan menerima 
karunia Tuhan secara melimpah.  
 
(Divine Discourse, Oct 3, 1996)  - BABA - 
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 4 Mei 2017 
	
Semakin engkau menggiling kayu cendana maka semakin banyak menghasilkan pasta kayu cendana. 
Semakin banyak engkau menghancurkan tebu maka semakin banyak mendapatkan rasa manis. 
Seperti emas yang terus dipanaskan maka emas itu akan menjadi semakin murni dan bersinar dengan 
kecemerlangan. Sama halnya, sifat yang baik pada diri orang yang mulia semakin berkembang lagi 
dan lagi ketika orang itu melewati perubahan dalam hidup. Perwujudan kasih! Kesulitan dalam hidup 
tidak menyebabkan gangguan pada seseorang yang mengejar jalan hidup yang mulia. Meskipun 
demikian, ia selalu tetap dalam keadaan damai dan memusatkan pikiran secara terus menerus kepada 
Tuhan. Dari semua makhluk hidup, untuk lahir sebagai manusia adalah kesempatan yang sangat 
jarang bisa didapat (Jantunam Narajanma Durlabham), jadi hidup ini yang merupakan anugerah 
sesungguhnya adalah keberuntungan yang sangat besar. Dengan diberkati kelahiran sebagai 
manusia, engkau seharusnya mengembangkan pikiran yang mulia dan mengalami kebahagiaan di 
dalam diri. Hanya dengan demikian engkau akan benar-benar beruntung.  
  

(Divine Discourse, May 06, 2001) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 5 Mei 2017 
 
 Ibu bukanlah wanita biasa; ibu sejatinya adalah Tuhan. Naskah suci memberikan ibu pada sebuah 
tempat yang mengagungkan di alam semesta ini. Muliakan ibu dan dapatkan restunya. Sekali engkau 
memiliki restu dari ibumu, engkau dapat mencapai apapun juga di dunia ini. Jangan pernah tidak 
mematuhi atau membuat ibumu tidak bahagia. Jangan pernah menyebabkan perasaannya 
tersinggung. Jangan pernah menyakiti perasaannya. Kemudian Tuhan akan menolongmu dalam 
setiap usaha yang engkau lakukan. Bahkan saat sekarang, tidak ada kekurangan pada ibu yang mulia. 
Mereka merasa sedih melihat anak-anak mereka menyimpang dari jalan kebenaran. Mereka berusaha 
keras untuk memperbaiki anak-anaknya. Doa seorang wanita adalah lebih ampuh daripada doa dari 
ribuan pria karena wanita adalah suci dan berhati lembut. Jangan pernah memandang rendah wanita. 
Perlakukan semua wanita yang lebih tua sebagai ibumu dan yang lebih muda sebagai adikmu. Dunia 
akan menjadi aman dan terkendali hanya ketika laki-laki memiliki perasaan yang luhur ini.   
 

( Divine Discourse, May 6 2001) - BABA -  
 
 
	



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 6 Mei 2017 
 
Ada banyak ibu yang mulia di dunia ini. Namun Ibu Easwaramma adalah yang terpilih. Aku 
memilihnya untuk menjadi ibu-Ku! Ketika kemuliaan Sai mulai tersebar ke seluruh dunia, beliau 
datang kepada-Ku pada suatu hari dan berkata, “Swami, ibu merasakan kesedihan melihat anak-anak 
kecil di desa kita berjalan jauh ke Bukkapatnam untuk bisa bersekolah. Tolong bangunlah sebuah 
sekolah kecil.” Mengabulkan permintaannya, Aku mendirikan sebuah sekolah kecil. Setelah beberapa 
waktu, beliau menginginkan rumah sakit kecil juga agar dibangun disini. Beliau berkata bahwa beliau 
tidak bisa tahan melihat para ibu susah payah untuk membawa anak-anaknya ke Bukkapatnam untuk 
mendapatkan pengobatan. Sesuai dengan permintaannya maka Aku membangun rumah sakit kecil. 
Sekolah kecil yang Aku bangun telah menjadi universitas yang besar saat sekarang. Rumah sakit kecil 
yang Aku bangun telah menjadi rumah sakit super spesial. Semuanya ini bisa terjadi hanya karena 
adanya Sathya Sankalpa (harapan yang murni serta mulia) dari Ibu Easwaramma dan Nitya Sankalpa 
(kehendak Tuhan yang kekal) dari Sai.  
 
(Divine Discourse, May 6 2001) - BABA -  
 
	

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

Kembangkanlah kualitas cinta kasih. Jangan membenci siapapun juga. Kembangkan keyakinan bahwa 
apapun yang terjadi pada dirimu adalah baik untukmu. Pikirkan bahwa kapanpun engkau mengalami 
kesulitan atau penderitaan, engkau sendiri yang bertanggung jawab pada hal itu. Sebaliknya, jika 
engkau menghina siapapun juga secara sengaja maupun tidak sengaja, maka orang lain akan 
menghukummu suatu saat nanti. Kesenangan dan penderitaan adalah hasil dari kegiatanmu. 
Kebaikan atau dosa yang engkau lakukan, mengikutimu selalu seperti halnya bayangan. Banyak orang 
sekarang memberikan ceramah pada orang lain, tanpa mereka menjalankan nasihat itu bagi dirinya 
sendiri. Lantas, apa nilai yang dimiliki nasihat yang diberikan? Kapanpun engkau membaca atau 
menulis sebuah pikiran yang mulia, maka hal ini tidak akan ada gunanya kecuali engkau 
menjalankannya dengan tekun. Bantulah sesamamu setidaknya dalam ukuran yang kecil. Engkau akan 
dibantu kembali ketika engkau benar-benar memerlukan bantuan. Jangan pernah menyalahkan yang 
lain atas kesulitan yang engkau hadapi. Jangan pernah bersikap kasar kepada siapapun juga. Kasihi 
semuanya dan perlakukan setiap orang sebagai saudara dan saudarimu.  
  
(Divine Discourse, Jan 01, 2004) - 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)	


