
	

	
 

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, 24 Juli 2017 
 
Ada 28 suku kata aksioma di dalam Bhagavad Gita, yang mana setiap orang darimu harus 
membawanya ke dalam hati; Shraddhavan labhate Jnanam dan Samshayaathma vinashyati. Bagian 
yang pertama mengatakan kepadamu bahwa seseorang yang teguh dalam keyakinan mendapatkan 
pengetahuan dalam jalan kebebasan, sedangkan bagian yang kedua mengingatkan tentang akibat 
yang mengerikan tentang keraguan! Keraguan menuntun pada malapetaka dan kehancuran spiritual. 
Pahami kedua aksioma ini dan jalankan disiplin spiritual yang engkau pilih – meditasi, melantunkan 
nama Tuhan, dsb. Engkau hanya membayar sampah dan meminta karunia yang hanya ada dengan 
harga yang sangat tinggi. Ini adalah ketamakan belaka! Engkau mungkin bisa mengatakan bahwa 
engkau telah datang atau tinggal di Puttaparthi untuk beberapa tahun lamanya namun bukan jumlah 
tahun yang penting; ini adalah kedalaman dari akar karma yang telah tumbuh dalam kelahiran 
sebelumnya. Sadhana (usaha spiritual) dari Karma dan Upasana (perbuatan dan pemujaan) menuntun 
pada Jnana (pengetahuan).  
 
 

(Divine Discourse, Oct 11, 1964) - BABA -  
	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 25 Juli 2017 
	
Pelayanan (Seva) dalam semua bentuknya adalah semata-mata sebuah disiplin spiritual untuk 
membersihkan pikiranmu sendiri. Tanpa dengan inspirasi dari sikap ini, dorongan itu pasti akan 
menjadi surut dan kering; atau dapat mengarah pada kesombongan. Pikirkan sejenak: apakah engkau 
sedang melayani Tuhan? Atau apakah Tuhan sedang melayanimu? Ketika seorang peziarah berdiri 
setinggi pinggang di sungai Gangga, mengambil air suci dengan tangannya, melantunkan mantra, 
menuangkan air sebagai persembahan kepada Tuhan, atau jika ia menyebutkan dengan 
persembahan, apa yang ia telah lakukan hanya menuangkan air sungai Gangga ke sungai Gangga! 
Ketika engkau memberikan susu pada anak yang lapar, atau selimut pada mereka yang kedinginan di 
pinggir jalan, engkau hanya menempatkan pemberian Tuhan kepada tangan-tangan Tuhan yang 
lainnya! Engkau sedang menempatkan pemberian Tuhan dalam sebuah gudang prinsip illahi! Tuhan 
yang melayani dan mengijinkanmu untuk menyatakan bahwa engkau yang melayani! Ingatlah, tanpa 
kehendak-Nya, bahkan tidak sehelai rumputpun bisa goyang!  
 

(Divine Discourse, May 19, 1969) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 26 Juli 2017 
 

Pelayanan (Seva) dalam semua bentuknya adalah semata-mata sebuah disiplin spiritual untuk 
membersihkan pikiranmu sendiri. Tanpa dengan inspirasi dari sikap ini, dorongan itu pasti akan 
menjadi surut dan kering; atau dapat mengarah pada kesombongan. Pikirkan sejenak: apakah engkau 
sedang melayani Tuhan? Atau apakah Tuhan sedang melayanimu? Ketika seorang peziarah berdiri 
setinggi pinggang di sungai Gangga, mengambil air suci dengan tangannya, melantunkan mantra, 
menuangkan air sebagai persembahan kepada Tuhan, atau jika ia menyebutkan dengan 
persembahan, apa yang ia telah lakukan hanya menuangkan air sungai Gangga ke sungai Gangga! 
Ketika engkau memberikan susu pada anak yang lapar, atau selimut pada mereka yang kedinginan di 
pinggir jalan, engkau hanya menempatkan pemberian Tuhan kepada tangan-tangan Tuhan yang 
lainnya! Engkau sedang menempatkan pemberian Tuhan dalam sebuah gudang prinsip illahi! Tuhan 
yang melayani dan mengijinkanmu untuk menyatakan bahwa engkau yang melayani! Ingatlah, tanpa 
kehendak-Nya, bahkan tidak sehelai rumputpun bisa goyang!  
 
(Divine Discourse, May 19, 1969)  - BABA - 
	
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 27 Juli 2017 
	

Sekali Sri Krishna berpura-pura menderita sakit kepala yang tidak tertahankan. Dengan kain hangat 
melilit kepala-Nya dan dengan mata berwarna merah, Krishna berguling-guling gelisah di tempat 
tidur. Ratu Rukmini dan Satyabhama mencoba banyak cara pengobatan namun tidak berhasil dengan 
baik. Bersama dengan Narada, ketika mereka menanyakan kepada Sri Krishna, Beliau mengarahkan 
untuk membawa debu dari kaki seorang bhakta yang sejati! Sudah tiga kali Narada muncul di depan 
para bhakta yang agung, namun mereka merasa rendah hati untuk memberikan debu kaki mereka 
sebagai obat bagi Krishna junjungan mereka! Narada kembali dengan kecewa. Krishna bertanya, 
“Apakah kamu sudah menanyakan para Gopi?” Narada bergegas pergi dengan perasaan tidak percaya! 
Ketika para Gopi mendengar hal ini, dan tanpa berpikir panjang lagi, mereka mengibaskan debu dari 
kaki mereka dan menaruhnya di tangan Narada! Bahkan sebelum Narada sampai di Dwaraka, sakit 
kepala Krishna telah hilang! Tuhan memainkan drama selama lima hari untuk mengajarkan bahwa 
menyalahkan diri adalah juga bentuk egoisme dan ketika ego pergi maka engkau tidak akan merasa 
lebih tinggi ataupun lebih rendah dan seorang bhakta harus taat pada perintah Tuhan tanpa 
meragukannya.  
  
(Divine Discourse, July 7, 1963) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 28 Juli 2017 
 

Makan harus diikuti dengan pembuangan; menarik nafas harus diikuti dengan menghembuskan 
nafas; darah harus mengalir di dalam dan mengalir sepanjang tubuh untuk sirlulasi dan menjaga 
kesehatan. Mendapatkan harus diikuti dengan melepaskan; keduanya adalah proses timbal balik yang 
sama. Ini adalah individu, masyarakat, bangsa, dan ras manusia yang sejati. Kemajuan dan kedamaian 
tergantung pada pengorbanan, pelepasan, dan pelayanan. Bersiaplah untuk panggilan pelayanan, 
dimana saja dan sepanjang waktu; bersiaplah dengan sebuah senyuman, kata-kata yang baik, saran 
yang berguna, rajin untuk peduli, dan jawaban yang menyenangkan. Lihatlah ke sekeliling untuk 
kesempatan dalam menghidupkan kembali, menyelamatkan, atau menyadarkan. Latihlah dirimu 
sendiri sehingga engkau dapat memberikan pertolongan dengan efisien dan baik. Seva (pelayanan) 
menanam sebuah benih di atas batu dan sangat menyenangkan melihatnya tumbuh! Tanamlah 
dengan kasih, dan benih akan menemukan kasih di dalam batu dan menarik makanan dari sana. Seva 
(pelayanan) adalah bentuk yang paling bermanfaat dari kesederhanaan, yang paling memuaskan dan 
yang paling menyenangkan. Seva muncul dari kasih dan mencurahkan kasih secara berlimpah.  
 

(Divine Discourse, May 19, 1969) - BABA -  
 
	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 29 Juli 2017 
 
Peliharalah kemauan untuk memberi, kemauan untuk melepaskan yang kecil untuk yang besar dan 
sebentar demi untuk yang sangat penting! Lencana atau tanda Sevadal yang engkau pakai bukanlah 
hiasan yang bisa didapat tanpa adanya sebuah harga. Ini adalah simbol dari karakter yang tinggi, 
perasaan bermurah hati, dan usaha yang mantap dan tulus. Ini adalah petunjuk luar dari semangat 
yang ada di dalam diri dari kekuatan, keahlian, dan keyakinan. Seperti halnya besi ditarik oleh magnet, 
dan ketika engkau memberikan ruang bagi bersinarnya sifat-sifat ini di dalam dirimu, maka ini akan 
mengambil rasa sedih, putus asa, dan tertekan pada dirimu. Jika engkau bangga dan egois, buta 
terhadap pertalian kekerabatan yang mengikat semuanya dalam kasih persaudaraan, maka tanda itu 
adalah sebuah pengkhianatan. Hanya perasaan dan empati adalah tidak ada gunanya; keduanya harus 
diatur oleh kecerdasan dan keahlian. Bukan hal yang penting berapa jumlah pelayanan yang engkau 
lakukan dan bukan juga jenis pelayanannya. Ini adalah berkaitan dengan suka cita di dalam diri, kasih 
yang engkau pancarkan itu adalah yang penting.  
 
(Divine Discourse, May 19, 1969) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 30 Juli 2017 
	

Bhakti seharusnya tidak terbatas pada empat dinding dari ruang doa, atau beberapa menit engkau 
melakukan meditasi (Dhyana). Bhakti adalah latihan spiritual (sadhana) yang sepenuh waktu. 
Bhaktimu harus diungkapkan sebagai pemujaan terhadap setiap makhluk hidup sebagai perwujudan 
hidup dari keillahian. Lihatlah Tuhan dalam diri setiap orang, bahkan pada orang yang engkau anggap 
sebagai musuhmu. Jalankan jenis kasih yang luas dan menyeluruh. Bagaimana engkau bisa 
mendapatkan kebahagiaan hanya dengan memperlihatkan kasih dan penghormatan pada arca yang 
tidak memberikan jawaban atau memantulkan perasaan? Makhluk hidup akan memberikan respon 
kembali dalam bentuk penghargaan dan terima kasih dan berharap engkau baik. Engkau dapat 
melihat suka cita muncul di wajahnya. Itu akan memberikan kepuasan pada dirimu. Jika engkau tidak 
bisa mendidik dirimu sendiri untuk mengasihi sesamamu, bagaimana engkau dapat mengikuti jalan 
dedikasi pada Tuhan?  
  
( Divine Discourse, Mar 16 1973) - 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)	


