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Bhajans develop positive feelings in you 
 

“Bhajan mengembangkan perasaan positif dalam dirimu” 
 

 

 

 

 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 28 Mei 2018 
 

	Beberapa orang mungkin meminta dengan tegas bahwa hanya Sai Bhajan seharusnya dinyanyikan, hanya 
nama dan wujud dari Sathya Sai yang digunakan. Ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Engkau dengan 
cara demikian tidak menghormati Sai. Jika engkau mengikat dirimu pada Sai dan melepaskan diri pada 
Krishna, maka engkau mendapatkan nilai tambah disana dan nilai minus disini; maka hasil yang 
didapatkan adalah nol. Jangan mengembangkan kefanatikan atau sektarianisme dalam spiritual. Mereka 
yang lain mungkin memiliki hal ini, namun itu bukanlah alasan mengapa engkau harus bertemu dengan 
mereka dengan kegagalan yang sama. Cobalah yang terbaik darimu untuk menghindari infeksi atau 
penularan seperti itu. Jika yang lain memerlukan bantuan, maka pergi dan bantu mereka! Ini akan 
membuat mereka menyadari sifat cinta kasih yang universal dari sikapmu. Jangan pernah memberikan 
ruang bagi perbedaan berdasarkan pada daerah, Bahasa, agama atau alasan lemah apapun. Gagasan 
dari pikiran yang sempit akan merusak pandangan spiritual, sikap akan kesatuan dan persatuan yang 
merupakan inti dari jiwa. Spiritualitas adalah sebuah bidang dimana suka cita batin, kepuasan batin, 
dan kesucian batin adalah selalu lebih penting daripada ekspresi luar!  

( Divine Discourse, Apr 21, 1967) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 29 Mei 2018 
 

	Makanan adalah obat untuk penyakit lapar; minuman adalah untuk penyakit haus; untuk 
menyembuhkan bhava roga (penderitaan dari siklus kelahiran dan kematian), Tuhan (Bhagawan) 
adalah obatnya; untuk penyakit keinginan, Jnana (kebijaksanaan) adalah penyembuhnya. Untuk 
infeksi dari ashanti (kecemasan), obatnya adalah bhajans. Untuk penyakit keraguan, dan putus asa, 
yang umum bagi semua peminat spiritual, obat yang paling efektif adalah melakukan kebaikan bagi 
yang lain (paropakara). Pelayanan hari ini telah menjadi sebuah kata yang lumrah namun nilainya 
yang banyak menurun. Berbicara sesungguhnya, hanya mereka yang menderita dengan penderitaan 
yang sama, saat melihat rasa sakit dan penderitaan, rasa putus asa atau penyakit, adalah yang berhak 
untuk melayani; karena mereka tidak melayani yang lainnya, mereka melayani diri mereka sendiri, 
melayani untuk menghilangkan secepat dan secerdas mungkin yang mereka mampu, penderitaan 
mereka sendiri! Ketika engkau merasakan bahwa engkau sedang melayani rasa sakitmu sendiri, 
engkau sedang mengendalikan egomu sendiri. Jika tidak pelayanan akan meningkatkan harga 
dirimu dan mengembangkan sebuah rasa superior yang mana berbahaya secara spiritual. 

(Divine Discourse, Apr 21, 1967) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 30 Mei 2018 
 

	Bangun persatuan diantara dirimu pertama; jangan mencari kesalahan pada diri yang lain atau 
kehebatan pada dirimu sendiri. Keyakinan pada Tuhan dan persaudaraan manusia – miliki keyakinan 
penuh dalam hal ini dan isilah setiap tindakanmu dengan penghormatan dan cinta kasih. Dimanapun 
engkau berada, apapun yang engkau lakukan, maka lakukan itu sebagai sebuah persembahan dan 
perbuatan untuk memuliakan Tuhan sebagai pemberi inspirasi, saksi dan master. Jangan membagi 
kegiatanmu seperti, "Kegiatan ini adalah untuk kepentinganku " dan "kegiatan ini adalah untuk 
Tuhan." Lihatlah semuanya sebagai satu. Ketika engkau bekerja, seharusnya tidak ada yang tersisa, 
tidak ada yang tertunda. Selesaikan semuanya, hingga sampai akhir. Pekerjaan itu seharusnya tidak 
muncul lagi. Jika engkau mempersembahkan semua perbuatanmu di kaki padma Tuhan dan 
membebaskan perbuatanmu dari segala bentuk keterikatan ego, maka akibatnya tidak akan 
mengikatmu: engkau adalah bebas, engkau adalah dibebaskan, engkau telah Moksha 
(terbebas). 
 

( Divine Discourse, Apr 21, 1967)  - BABA - 
 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 31 Mei 2018 
	

	Bukan tidak ada individu-individu di dunia yang benar-benar mengetahui tentang naskah suci seperti 
Bhagavatha, namun apapun yang telah mereka pelajari dan apapun keilmuan mereka, jika mereka 
tidak bisa menjalankan setidaknya sebagian kecil dari apa yang mereka telah pelajari, mereka hanya 
akan membuang-buang waktu mereka. Semua keilmuan dan pengetahuan adalah tidak berguna jika 
tidak dibarengi dengan praktik. Pikirkan dengan perumpamaan ini: Jika seekor keledai membawa 
beberapa barang yang harum di punggungnya, dapatkah keledai menjadi seekor gajah? Engkau 
memiliki kemampuan mengajarkan yang lain karena engkau telah belajar dari banyak buku. 
Bagaimanapun juga, apapun yang engkau pelajari akan menjadi tidak berguna jika hal itu tidak 
dijalankan. Sejatinya, ketika pikiran, perkataan, dan perbuatan bersifat konsisten, maka seseorang 
itu disebut dengan mahatma (seorang jiwa yang luhur). Hal ini juga disebutkan sebagai 
‘pembelajaran yang tepat untuk manusia adalah manusia’. 
  

(Summer Showers 1978, Ch 28) - BABA - 
 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 1 Juni 2018 
 

	Pertama, jalankan sikap “aku adalah milik-Mu”. Biarkan gelombang menemukan dan mengakui 
bahwa dirinya adalah milik dari lautan. Hal ini tidaklah mudah. Gelombang memerlukan waktu yang 
lama untuk menyadari bahwa lautan yang luas adalah yang memberikan keberadaannya. Ego adalah 
sangat kuat dan tidak akan mengizinkan gelombang menjadi rendah hati dan sujud di hadapan 
lautan. “aku adalah milik-Mu; Engkau adalah Master. aku adalah seorang pelayan; Engkau adalah yang 
berkuasa. Aku hanya terbatas.” Sikap batin ini akan menjinakkan ego. Langkah selanjutnya adalah: 
“Engkau adalah milikku”, dimana gelombang memohon dukungan dari lautan sebagai haknya. Tuhan 
harus mengambil tanggung jawab dalam menjaga dan menuntun individu-individu. Surdas 
berkata, “Engkau adalah milikku; aku tidak akan meninggalkan-Mu; aku akan mengunci-Mu di 
dalam hatiku; Engkau tidak akan bisa lepas,” dan Tuhan menuruti! Tahapan terakhir adalah: 
“Engkau adalah aku” — aku hanyalah gambaran saja, dan Engkau adalah kenyataan sejati. 
Semuanya adalah satu. Dualitas hanyalah sebuah khayalan atau ilusi. 
 

(Divine Discourse, Sep 08, 1963) - BABA -  
 
	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 2 Juni 2018 
 
Ada besi dan juga ada magnet. Magnet akan menarik besi ke dirinya; itu adalah takdir dari keduanya. 
Namun jika besi ditutupi dengan karat, rahmat dari magnet tidak akan berfungsi dengan cukup kuat 
untuk menarik besi ke dekatnya. Kerakusan akan kesenangan sensual pastinya akan bertindak sebagai 
karat! Ini bertindak sebagai debu dimana meningkatkan karat; karat pada akhirnya akan merusakkan 
besi itu sendiri dan merubah sifat sejati darinya. Jadi besi harus diuji secara terus-menerus dan 
dibersihkan. Kemudian, ketika terhubung dengan magnet maka besi akan mendapatkan kualitas 
magnet dan akhirnya bisa istirahat dalam pencariannya. Pencapaian itu adalah yang terbaik, bagi 
keduanya baik untuk magnet dan besi. Debu dari kerakusan sensual dapat dicegah dengan 
menjaga pergaulan yang baik (satsang), dan menjalankan prinsip-prinsip kebajikan yang 
seseorang harus serap dari naskah suci!  

 
(Divine Discourse, 11-Mar-1968) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 3 Juni 2018 
 

 Sambutlah semua pukulan nasib, kemalangan, dan penderitaan, seperti halnya emas menyambut 
leburan dan pukulan untuk merubah menjadi perhiasan yang indah. Atau seperti tebu yang 
menyambut pisau pemotong, penghancur, ketel uap, semprotan, dan pengering, sehingga rasa 
manisnya tetap terjaga dan digunakan sebagai gula oleh semuanya. Para Pandawa tidak pernah 
berkeberatan ketika bencana menimpa mereka. Mereka merasa senang bahwa bencana membantu 
mereka untuk mengingat Sri Krishna dan memanggil-Nya. Serahkan pada kehendak Tuhan. Jangan 
pernah mencari kekuatan atau jabatan namun serahkan pada kehendak-Nya sehingga engkau dapat 
bahagia selamanya dan tidak berubah. Tuhan segera bergegas menuju bhakta-Nya lebih cepat 
daripada bhakta bergegas menuju ke arah-Nya. Jika engkau mengambil satu langkah kearah-Nya, 
Tuhan mengambil seratus langkah kearahmu! Tuhan akan menjadi lebih dari seorang ibu atau 
ayah. Tuhan akan membimbingmu dari dalam dirimu, seperti halnya Tuhan menyelamatkan dan 
membimbing begitu banyak orang suci yang telah menaruh keyakinan pada-Nya! 
  
( Divine Discourse, Sep 08, 1963) - BABA - 

 

 

 
 

 

	
	

Ketika melakukan bhajan bersama-sama, doa dari 
hati setidaknya satu atau dua orang akan 

mencapai Tuhan yang akan bermanfaat bagi 
semuanya 

	

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)	


