
	
	

 

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, 2 Oktober 2017 
 

Putlibai, ibu dari Gandhi menjalankan sebuah tirakat dimana ia tidak akan makan sampai ia 
mendengar nyanyian burung kukuk. Pada suatu hari, ia menunggu lama dan nyanyian burung kukuk 
tidak terdengar. Merasa cemas bahwa ibunya akan terus berpuasa dan tidak makan, maka Gandhi 
kecil pergi ke belakang rumah dan menirukan nyanyian burung kukuk. Gandhi kecil masuk ke dalam 
rumah dan mengatakan kepada ibunya untuk makan karena burung kukuk sudah berbunyi. Ibu 
Putlibai merasa sedih karena mengetahui bahwa anaknya sedang berbohong. Ia menangis, “O Tuhan! 
Apa dosa yang telah hamba lakukan dengan melahirkan anak yang berbicara dusta?” menyadari duka 
cita yang mendalam yang dialami oleh ibunya karena kebohongannya maka saat itu Gandhi 
melakukan sebuah sumpah bahwa ia tidak akan pernah berbicara kebohongan lagi. Ibu, latihlah anak-
anakmu dalam nilai-nilai moralitas dan jangan mengabaikan kesalahan anak-anakmu. Engkau harus 
merubah mereka kapanpun mereka menyimpang dari jalan yang benar dan menghargai mereka 
untuk perbuatan baiknya. 
 

(Divine Discourse, May 6, 2001) - BABA -  
	

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

Kita memuja Tuhan dengan bunga, mempersembahkan ritual pemujaan, dan memberikan 
penghormatan. Ada sesuatu yang suci dan lebih tinggi kedudukannya daripada ini! Yaitu 
mempersembahkan kepada Tuhan sebuah pikiran dan tingkah laku yang murni. Ini yang disebut 
dengan Paraa Bhakti. Dengan memuja Tuhan dengan sarana puja dan bunga, para peminat spiritual 
tetap tidak bergerak dalam perjalanan menuju Tuhan; dan gagal untuk naik pada posisi yang lebih 
tinggi adalah tidak bijak. Bunga duniawi selalu memudar, kehilangan wanginya dan menimbulkan 
bau yang tidak sedap. Daripada memuja Tuhan dengan bunga dunia seperti itu yang bersifat tidak 
kekal, dan menerima penghargaan sementara dari Tuhan, kita seharusnya memuja Tuhan dengan 
yang bersifat kekal untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. Bunga pertama yang dipersembahkan 
kepada Tuhan adalah tanpa kekerasan (ahimsa). Bunga kedua adalah pengendalian indria (dhama). 
Bunga ketiga adalah welas asih kepada semua makhluk (daya). Bunga keempat adalah ketabahan 
(kshama). Bunga kelima adalah kedamaian (shanti). Bunga keenam adalah tapa (penebusan dosa). 
Bunga ketujuh adalah meditasi (Dhyana). Dan bunga kedelapan adalah kebenaran (Sathya). 
 

(Divine Discourse, May 12, 1981) - BABA -  
 

Edisi : 168 (2 - 8 Oktober 2017) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 4 Oktober 2017 
 

Dunia di sekitar kita adalah penuh dengan penderitaan dan perselisihan; engkau sedang mencoba untuk 
menghindari semuanya itu dan mendapatkan sedikit suka cita dan kedamaian, mengabaikan duka cita 
dan kekecewaan. Usahamu adalah seperti sedang menggali sebuah sumur di tumpukan pasir. Semakin 
dalam engkau menggalinya, semakin cepat sumur itu runtuh, dan kemudian engkau memulai keseluruhan 
proses di tempat yang sedikit berbeda! Ketika tumpukan keinginan sensual menguasaimu dan menarikmu 
jatuh dalam duka cita maka engkau memikirkan jalan keluarnya! Satu-satunya cara untuk mendapatkan 
suka cita yang kekal adalah melalui Bhakti; itu adalah yang terbaik diantara yukti (jalan diarahkan oleh 
kecerdasan). Hanya itu yang memberikan shakti (kekuatan). Benih bhakti hanya tumbuh pada tanah yang 
telah dipersiapkan dengan baik. Metode persiapannya diberikan dalam Weda. Dalam hal ini dengan jelas 
menyampaikan tentang pedoman perilaku, metode hidup dan ideal yang diikuti. Patuhi pedoman 
perilakunya. Bahkan jika engkau tidak mampu mempelajari Weda, dengarkan perkataan mereka yang 
mengikuti ajarannya dan telah dikuasai dengan suka cita dari pengalaman itu! 
 

(Divine Discourse, 10 Oct, 1964)  - BABA - 
	
	

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

 Apakah engkau yang menciptakan bunga yang engkau persembahkan dalam pemujaan? Engkau 
mempersembahkan bunga yang diciptakan oleh kehendak Tuhan (sankalpa) dan tumbuh pada 
beberapa pohon atau kebun serta mempersembahkannya kembali kepada Tuhan sendiri. Apa 
kehebatan dalam mempersembahkan bunga yang diciptakan oleh Tuhan dan 
mempersembahkannya kembali kepada Tuhan? Banyak orang mandi di sungai Gangga, mengambil 
air dari sungai Gangga dengan tangan mereka dan kemudian mempersembahkan air itu kembali 
kepada sungai Gangga sendiri. Apakah ada kebaikan dalam hal ini? Aku sarankan sebuah alternatif 
yang lebih baik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dari pohon hidupmu, pilihlah buah yang telah 
dengan hati-hati engkau rawat dan tumbuh, merekah dalam kualitas yang baik dari dalam dan 
kemudian mempersembahkannya kepada Tuhan! Ada beberapa kekhasan dalam hal itu! Untuk 
mengembangkan kualitas yang baik ini, engkau mungkin telah mengalami beberapa masalah. Namun 
ingatlah, hanya melalui masalah kualitas baik ini dapat tumbuh dan pikiranmu sekarang secara alami 
mendapatkan fokus pada Tuhan! 
  

(Divine Discourse, May 12, 1981) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 6 Oktober 2017 
 

	Dalam tempat suci atau di rumah, engkau mungkin melihat orang-orang memecahkan kelapa untuk 
dipersembahkan kepada Tuhan. Jika engkau mencoba untuk memecahkan kelapa sama halnya saat 
kelapa itu jatuh dari pohon, akankah kelapa itu pecah? Tidak! Serat luar yang membungkus kelapa itu 
harus dilepaskan pertama untuk menyingkapkan tempurungnya. Serat itu melindungi tempurungnya 
dan membiarkannya tumbuh, mencegah benturan dari lingkungan. Kebebasan diperoleh dari 
memecah pikiran yang diisi dengan ketidaktetapan dan keinginan. Namun bagaimana engkau dapat 
memecahkannya ketika serabut baju pelindungnya yaitu keinginan sensual menutupinya? Jadi, secara 
hati-hati dan terus menerus, lepaskan serabut itu dan dedikasikan pikiranmu kepada Tuhan! 
Hancurkan serabut itu dan buka tempurungnya di hadapan Tuhan. Pada saat itu juga, engkau 
dibebaskan! Serabut yang paling kuat adalah amarah; amarah adalah kotoran yang paling  lengket! 
Ketika engkau marah, engkau lupa segalanya dan dapat cepat jatuh pada level yang paling bawah. 
Engkau kehilangan semua kemampuan membedakanmu selama pergejolakan itu. Waspadalah! 
Tingkatkan kebajikan dengan tekun. Kebajikan adalah nafas hidupmu, karakter adalah tulang 
belakangmu.  
 

(Divine Discourse, Oct 10, 1964) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 7 Oktober 2017 
 
Persembahkan Bunga tanpa kekerasan (ahimsa) kepada Tuhan. Kita menganggap ahimsa sebagai 
tidak menyebabkan penderitaan dan menyakiti makhluk lainnya. Arti yang sebenarnya dari ‘Ahimsa’ 
adalah tidak menjadi sebab akan penderitaan dan rasa sakit melalui pikiran, perkataan, dan 
perbuatan. Pengendalian organ-organ indriamu adalah bunga lain yang harus engkau persembahkan 
kepada Tuhan. Indria kita bergerak dengan cepat tanpa pengendalian apapun juga. Jika kuda pacuan 
berlari tanpa kendali maka itu akan menjadi sebuah mara bahaya. Tuhan telah menciptakan setiap 
organ dalam tubuh manusia untuk tujuan khusus. Hanya ketika kita menggunakan organ-organ indria 
ini di jalan yang benar sesuai dengan tujuannya diciptakan maka kita berhak akan karunia Tuhan. 
Kekuatan dalam diri kita akan merosot dengan cepat melalui agitasi atau kesedihan yang tidak perlu; 
tubuh juga menderita penyakit karena pergolakan dan gangguan batin. Usia manusia sangat cepat 
melalui suka dan duka cita. Alasan bagimu untuk tidak menjaga alat yang suci ini adalah kurangnya 
pengendalian pada organ-organ indria. Oleh karena itu, bunga kedua adalah pengendalian indria 
harus digunakan untuk memuja Tuhan. 
 
(Divine Discourse, May 12, 1981) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 8 Oktober 2017 
	

Sebuah kelemahan yang fatal bahwa kebanyakan orang jatuh ke dalam ‘dambha’ (kecongkakan, 
egoisme, atau kesombongan), keinginan untuk dibicarakan dan dipuji! Orang-orang sangat senang 
dalam mengatakan prestasi dan kemampuan mereka pada banyak orang. Mereka ingin bahwa nama 
dan perbuatan mereka dimuat dalam harian surat kabar dengan huruf besar dan dicetak tebal agar 
semua orang dapat membacanya. Jangan jatuh dalam keriuhan ini! Hal ini sejatinya membuat 
seseorang menggelikan dan menyedihkan. Jangan berusaha untuk mencari perhatian dengan surat 
kabar. Malahan, engkau harus berusaha untuk mendapatkan status dalam kerajaan Tuhan; dapatkan 
nama baik di dalam pergaulan dengan yang baik dan saleh, melangkah maju dalam kemanusiaan, dan 
menghormati yang lebih tua dan juga orang tua. Jika engkau selamanya ada di kelas satu dan hanya 
belajar abjad saja, kapan engkau akan memahami ajaran dari para cendekiawan dalam naskah-naskah 
suci? Pelajaran spiritual adalah di luar jangkauan indriamu dan engkau harus mengumpulkan 
kekuatan untuk mendengarkan dan menikmatinya di dalam pikiranmu. Aku menginginkan bahwa 
engkau menjalankan semuanya itu dan hidup dalam suka cita!  
  
(Divine Discourse, Oct 10, 1964) - 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)	


