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When you do Bhajans, your heart gets 

purified 
 

“Ketika engkau melakukan Bhajan, hatimu dapat dimurnikan” 
 

 

 

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 11 Juni 2018 
 

	Pelayanan yang dilakukan tanpa ego, bagaimanapun kecilnya dapat sangat bermanfaat. Pelayanan harus 
muncul dari hati yang lembut yang menjawab setiap rintihan dan kesedihan, dan siap untuk melepaskan 
serta menderita dengan senang hati. Seseorang harus memiliki hasrat untuk terlibat dengan yang lain dan 
merasakan penderitaan mereka. Seseorang harus meningkatkan ketabahan dan kekuatan batin, dalam 
upaya untuk menghindari kebencian pada kritik dan ejekan, saat seseorang sedang terlibat dalam 
pelayanan yang penuh suka cita. Orang bijak menggunakan uang mereka, kekuatan, kecerdasan, keahlian, 
bakat, dan kesempatan untuk menolong yang lain dan membuat hidup mereka menjadi lebih bahagia. 
Jadi mereka dapat mendapatkan rahmat Tuhan; karena pelayanan (seva) adalah bentuk pemujaan yang 
tertinggi. Ada jutaan orang yang kelaparan, putus asa dan menderita. Aku memintamu untuk membatasi 
makanan yang engkau makan sesuai dengan kebutuhanmu yang sebenarnya, sehingga engkau dapat 
berbagi sumber dayamu dengan mereka yang membutuhkan. Jangan pernah membuang makanan. 
Jangan membuang-buang uang untuk tujuan yang membahayakan; gunakan itu untuk menolong 
yang lain. Jangan menyia-nyiakan waktu dan energi; biarkan orang lain mendapatkan manfaat dari 
keahlianmu! 

( Divine Discourse, Nov 21, 1985) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 12 Juni 2018 
 

	Kasih yang sejati adalah buah manis yang berasal dari bunga harum dari perbuatan-perbuatan baik. 
Hari ini, ketika kesulitan apapun muncul atau ketika beberapa masalah timbul, kasih berubah menjadi 
kebencian. Apapun perubahan yang seseorang mungkin hadapi, apapun penderitaan pribadi dan 
kekurangan yang seseorang mungkin alami, seseorang yang dengan kasih sejati seharusnya tetap 
tidak terpengaruh. Kasih mengatur tanpa bantuan pedang dan mengikat tanpa hukum. Hal ini seperti 
kilauan nyala lidah api pada api atau cahaya dari mentari atau gelombang di lautan, kasih Tuhan 
adalah sifat dasar dari setiap manusia. Kasih sejati menjalankan kasih yang murni dan tidak 
mementingkan diri sendiri kepada semua makhluk hidup, yang semuanya adalah perwujudan dari 
keilahian, dengan tidak mengharapkan imbalan! Orang yang dengan kasih sejati akan bebas dari 
rasa tidak suka atau kebencian, dan ramah serta welas asih kepada semuanya (Adweshta sarva 
bhutanam, maitrah, karuna evacha). Hanya mereka dengan sikap ini yang layak disebut sebagai 
manusia! 

( Divine Discourse, May 6, 1985) - BABA -  
	



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 13 Juni 2018 
 

	Tidak ada kejahatan dalam uang, kesarjanaan, pengetahuan atau kecerdasan. Namun kejahatan 
muncul dari perbuatan yang seseorang lakukan dengan menggunakan semuanya ini. Air yang murni 
tidak memiliki warna. Air itu dituangkan ke dalam botol warna hitam, maka air itu nampak hitam. 
Dituangkan ke dalam botol warna merah, air itu nampak merah. Air tidak menjadi berwarna hitam 
atau merah; warna dari botol yang membuat perbedaan. Ketika uang, kesarjanaan, kepintaran dan 
kecerdasan dimiliki oleh orang yang memiliki dominan kualitas rajasik (keinginan besar, emosi, 
ramah), mereka mengembangkan kebencian, ambisi dan nafsu. Ketika dimiliki oleh orang yang 
dominan kualitas tamasik (lamban, malas, sombong), mereka mengembangkan sifat kikir, tamak dan 
iri hati. Ketika dimiliki oleh orang yang dominan dengan kualitas Satvik (ketenangan hati, 
keseimbangan, kesucian), mereka mengembangkan kasih, welas asih, siap untuk melayani, 
persatuan di antara seluruh manusia dan kedamaian dunia. Pemurnian karaktermu menuju ke 
Satwik adalah kewajiban yang menjadi hutang setiap orang kepada dirinya sendiri. Ini adalah 
jalan, tujuan yang sesungguhnya. Engkau harus secara terus menerus menapaki jalan ini dan 
mencapai tujuan. 
 

( Divine Discourse, Nov 23, 1985)  - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 14 Juni 2018 
	

	Islam berarti dedikasi, penyerahan diri, ketenangan dan kedamaian. Bulan Ramadhan ditetapkan 
untuk kewajiban yang suci dalam membawa ke dalam ingatan dan menjalankan ajaran yang 
disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan maju secara spiritual untuk mencapai persatuan dan 
kesucian. Islam mengajarkan bahwa rahmat Tuhan dapat diraih melalui keadilan dan kehidupan yang 
saleh; kekayaan, kesarjanaan, dan kekuasaan tidak bisa meraih rahmat Tuhan. Hanya kasih yang murni 
saja yang dapat menyenangkan Tuhan. Orang-orang suci di Muslim menekankan bahwa kita harus 
mencari tahu kebenaran tentang ‘Aku’ yang terkait dengan badan dan ‘Aku’ yang terkait dengan 
pikiran, dan mencapai kesimpulan bahwa ‘Aku’ yang sesungguhnya adalah Diri sejati yang 
merindukan akan Tuhan. Bulan Ramadhan, puasa dan doa ditujukan untuk membangkitkan dan   
mewujudkan realisasi ini. Semua agama menekankan pada persatuan, kerukunan, dan kedamaian 
pikiran. Maka dari itu, kembangkan kasih, toleransi, dan welas asih, dan pertunjukkan kebenaran 
dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pesan yang Aku berikan kepadamu beserta rahmat-Ku!  
  

(Divine Discourse, July 12, 1983) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 15 Juni 2018 
 

	Adalah tidak cukup jika engkau lahir sebagai manusia dengan semua bagian organ berfungsi dengan 
baik  - fisik, mental, dan emosi. Engkau harus membawanya pada kesempurnaan dengan 
menggunakan kecerdasan dalam kemampuan membedakan, seperti halnya pemahat lakukan dengan 
sebuah bongkahan batu yang kasar. Setiap orang darimu harus sadar akan hubunganmu dengan 
Tuhan, ke-Tuhanan tersembunyi di dalam dirimu, dan kemampuanmu yang sangat besar. Engkau 
dapat mengetahui hal ini melalui latihan kemampuan membedakan dan ketenangan (viveka dan 
vairagya). Hanya manusia diantara semua binatang yang bisa melakukan hal ini, jalan megah menuju 
pada kesadaran ini ditunjukkan oleh Guru; tidak setiap orang dari ribuan ‘guru’ yang dapat berhak 
atas status ini. Untuk kata Gu-ru berarti, seseorang yang tidak ada lagi kegelapan dalam dirinya! 
Ketika engkau bersungguh-sungguh, Tuhan sendiri akan menuntunmu. Jangan putus asa; 
melangkah maju dengan berani. Coba untuk mengisi setiap moment dengan pikiran tentang 
Tuhan, dalam beberapa bentuk atau yang lainnya. 
 

(Divine Discourse, May 22, 1965) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 16 Juni 2018 
 
Hidup dengan kasih (prema), dalam prema, untuk prema. Kemudian Tuhan yang merupakan 
Premaswarupa (perwujudan kasih ilahi) akan menganugerahkanmu semua yang engkau butuhkan 
sekalipun engkau tidak meminta apapun juga. Tuhan mengetahui; Tuhan adalah ibu yang tidak 
menunggu untuk mendengar panggilan dari sang anak untuk menyuapinya makanan. Kasih-Nya 
adalah begitu luas dan dalam; Tuhan mengantisipasi setiap kebutuhan dan bergegas dengan bantuan 
yang diperlukan. Engkau semuanya sedang menunggu dengan cemas untuk mengetahui kapan Aku 
mengulang kembali memberikanmu 'interviews', sehingga engkau dapat menaruh didepan-Ku daftar 
panjang keinginan (korika), yang telah engkau bawa. Keinginan ini semakin bertambah; dan tidak 
pernah selesai. Pemenuhan satu keinginan akan memunculkan keinginan yang lainnya. Berusahalah 
untuk sampai pada satu tahap ketika hanya keinginan dari Bhagavan saja yang akan berlaku dan 
engkau hanyalah alat di tangan-Nya. Ketika engkau mengisi dirimu dengan kasih untuk Tuhan, 
engkau mencapai Sarupya dan Sayujya (kesamaan dengan wujud dan penyatuan dalam Tuhan). 
Berusahalah untuk penyempurnaan itu dan bukan untuk kemenangan yang lebih rendah. 

 
(Divine Discourse, May 15, 1969) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 17 Juni 2018 
 

 Bentuk ibadah, atau cara menyampaikan perasaan dalam ibadah, atau jenis cara penyampaian 
mungkin berbeda dan berbagai jenis, namun semua agama mengarah pada penyempurnaan yang 
sama. Aliran darah yang sama mengalir di dalam semua organ tubuh. Aliran keilahian yang sama 
mengaktifkan seluruh alam semesta. Bayangkan pencipta yang agung itu, designer yang di luar 
jangkauan pemahaman, pemberi hidup yang tidak terlihat. Hal ini dinyatakan sebagai kesadaran akan 
keyakinan pada Tuhan dan persaudaraan manusia. Jangan terjerat dalam bisnis hidup. Dalam 
usahamu untuk tetap bertahan hidup dan sukses, jangan melupakan Tuhan yang membuat hidup 
menjadi memungkinkan. Taburlah benih cinta kasih, setelah mempersiapkan lahan hatimu dengan 
menghilangkan rumput-rumput liar. Siram dengan air keyakinan, biarkan benih itu tumbuh dan 
menghasilkan bunga ketabahan hati (sahana). Kemudian engkau dipastikan mendapatkan 
buahnya – yaitu kedamaian atau Shanti. Ini adalah tugas dan kewajiban – ini seharusnya yang 
menjadi janjimu! 
  
(Divine Discourse, Jul 7, 1968) - 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)	


