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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, 25 Juni 2018 
 

	Ada dua halangan yang menghambat kemajuan spiritual meskipun dengan usaha anda yang optimal. 
Kecenderungan yang pertama adalah membandingkan dirimu sendiri dengan yang lainnya. Ini sangatlah 
salah. Tidak ada dua individu yang sama. Bahkan kembar yang sama sekalipun tumbuh dengan cara yang 
berbeda. Miliaran manusia yang ada di bumi, namun mana cetakan yang telah memberikan setiap orang 
dari mereka sebuah tanda yang tidak diketahui? Ini adalah kemuliaan Tuhan. Tuhan menciptakan setiap 
individu, dengan sifat mereka yang berbeda, kualitas, potensi dan takdirnya. Lantas bagaimana bisa 
siapapun juga membandingkan diri mereka dengan yang lain apakah dalam keadaan gembira atau putus 
asa? Bagaimana engkau dapat menjadi bangga bahwa engkau merasa lebih baik daripada yang lainnya? 
Halangan yang kedua adalah, kita sudah menjadi kebiasaan dengan membenarkan kesalahan kita, 
merasionalisasi kesalahan kita dan menghindari tanggung jawab dalam menghadapi semuanya 
secara langsung serta memperbaikinya. Kedua sikap ini mempertebal kebodohan seseorang dan 
membiakkan kegagalan yang lebih lanjut. Setiap orang mempunyai Tuhan sebagai sumbernya. 
Ingatlah bahwa semua adalah kawan dan kerabat, melalui Tuhan kita semuanya datang! 

(Divine Discourse, Mar 3, 1983) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 26 Juni 2018 
 

	Arjuna menjadi berhak untuk tuntunan spiritual dalam bentuk Getta dari Tuhan sendiri karena Arjuna 
menunjukkan dengan jelas kesedihan, tanpa keterikatan, berserah diri, dan keterpusatan (vishada, 
vairagya, saranagati, dan ekagrata) itu adalah mendasar untuk menerima pesan yang agung. Ketika 
engkau merindukan untuk kebebasan menjadi benar-benar hebat, engkau mendapatkan hak untuk 
mengesampingkan semua ketentuan sosial, norma-norma duniawi dan pedoman tingkah laku yang 
tidak sesuai dengan tujuan yang tinggi itu. Kemudian, Prahlada dapat melepaskan ayahnya, Bhishma 
dapat melawan gurunya, Meera dapat meninggalkan suaminya dan Shankaracharya dapat 
menggunakan dalih dengan ibunya. Tanyakan dengan sungguh-sungguh jika engkau telah mencapai 
tahapan itu! Kembangkan rasa untuk kebebasan! Lantunkan nama Tuhan adalah yang terbaik; hal 
ini dapat dilatih sepanjang waktu dan di semua tempat oleh semuanya, terlepas dari keyakinan, 
jenis kelamin, kasta, usia, atau status ekonomi dan sosial. Ini akan membuatmu selalu terhubung 
dengan yang tidak terbatas dan juga akan mengirimkanmu kebijaksanaan dan kekuatan yang 
tidak terhingga. 

(Divine Discourse, Mar 16, 1966) - BABA -  
	



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 27 Juni 2018 
 

	Proses hidup adalah seperti berayunnya pendulum dari tersenyum pada kesedihan. Masa anak-anak 
adalah terlalu polos dan lugu, masa muda adalah penuh dengan kebodohan dan kesalahan, masa 
paruh baya adalah dicampur aduk dengan masalah dan kemungkinan dalam perbaikan, dan di masa 
tua dihabiskan dalam penyesalan akan kegagalan hidup di masa lalu. Kapan engkau dapat merasakan 
beberapa kebahagiaan yang sesungguhnya? Suka cita dan penderitaan adalah hasil dari keterlibatan 
dari pikiran dalam pengejaran pada hal yang sementara dan sepele. Inti di dalam setiap makhluk 
hidup adalah Tuhan. Matahari tidaklah ternoda dengan cahayanya yang menyinari apapun yang 
buruk. Diri sejati juga tidak terpengaruh dengan akibat dari pikiran yang mengejar indria kemanapun 
indria mengarahkannya. Ketika seseorang menjadi sadar bahwa diri sejati adalah Tuhan, maka tidak 
akan ada ketakutan akan kematian yang menghantuinya. Keyakinan adalah hidup; tanpa adanya 
keyakinan adalah kematian. Hanya badan yang mati; Diri yang sejati (Atma) adalah melampaui 
kelahiran dan kematian. Menyadari hal ini maka seseorang diliputi dengan Ananda 
(kebahagiaan ilahi). 
 

(Divine Discourse, 8-Jan-1983)  - BABA - 
 
 

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

	Manusia diikat dengan perbuatan (karma) dan ditopang oleh perbuatan. Manusia dapat mencapai 
apapun juga melalui perbuatan. Pencapaian mereka terdapat dalam keahlian mereka dalam 
menjalankan perbuatan. Perbuatan yang dilakukan akan memiliki akibatnya sendiri dan tidak ada 
seorangpun yang dapat melepaskan diri dari akibat perbuatan mereka. Jadi lakukan perbuatan yang 
baik, kembangkan pikiran yang baik, dan bergabunglah dalam pergaulan yang baik untuk 
mendapatkan hasil yang baik di masa depan. Sebagaimana benihnya maka begitulah pohonnya serta 
buahnya. Oleh karena itu lakukanlah perbuatan yang baik mulai dari sejak kecil. Apa itu perbuatan 
baik? Perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Ketika engkau melakukan perbuatan yang 
menyenangkan Tuhan, engkau juga akan memiliki hasil yang menyenangkanmu! Oleh karena itu 
naskah suci mengajarkan kepada kita untuk melakukan semua perbuatan untuk menyenangkan 
Tuhan (Sarva karma Bhagavad preethyartham). Ketika engkau mempersembahkan semua 
perbuatanmu kepada Tuhan, hatimu akan menjadi suci, engkau juga dapat menempuh hidup 
yang penuh kedamaian. Menjaga hatimu tetap suci dengan keteguhan hati yang kuat 
menjalankan 3 P – Purity (kesucian), Patience (kesabaran), dan Perseverance (ketekunan). 
  

(Divine Discourse, Apr 22, 1993) - BABA - 
 
 

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

	Peningkatan pikiran-pikiran yang baik adalah kebajikan (dharma). Ketika kita melindungi dharma, 
maka dharma akan melindungi kita sebaliknya (Dharmo rakshati rakshitaha). Jika engkau menyakiti 
dharma, engkau akan tersakiti sebagai balasannya! Ketika pikiran kita sendiri mengembangkan 
gagasan yang baik maka hal ini akan melindungi kita. Pikiran kita sendiri dapat menyakiti kita. 
Bagaimana? Pikiran dapat menyakiti kita melalui gagasan serta ide yang buruk! Oleh karena itu, 
pikiran kita yang bertanggung jawab untuk semua kesulitan, masalah serta kemalangan kita. Jadi, 
tetap jaga pikiranmu menjadi suci dan bebas dari gagasan yang buruk. Saat sebuah gagasan muncul 
di dalam pikiranmu, gunakan kemampuan membedakan untuk memeriksa serta mengetahui: apakah 
gagasan itu baik atau buruk? Ketika engkau mulai menganalisa seperti itu, maka kecepatan dari 
pikiran akan menurun. Jika sebaliknya, engkau secara langsung berbuat seperti perintah 
pikiranmu, maka kecepatannya akan meningkat. Maka dari itu, ambillah waktu sebentar untuk 
mengendalikan proses pikiran melalui penyelidikan. Pertama selidiki, kemudian lakukan 
perbuatan. Mulai lebih awal, berjalan secara perlahan dan sampai di tujuan dengan selamat. 
Jika engkau memperlambat pikiranmu, engkau pastinya akan sampai dengan selamat! 
 

(Divine Discourse, Apr 7, 1993) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 30 Juni 2018 
 
	Teman-teman modern datang mendekatimu selama masih ada uang di kantongmu dan ayahmu 
masih memiliki jabatan yang tinggi. Mereka akan berkata, ‘hello, hello’ kepadamu. Ketika dompetmu 
mulai kosong atau ayahmu telah pensiun, mereka akan segera meninggalkanmu. Tuhan tidak seperti 
itu. Tuhan adalah selalu bersamamu, di dalam dirimu, di atasmu, dan dibawahmu. Tuhan adalah 
temanmu yang sejati. Hanya Tuhan yang akan melindungimu dalam kesulitan. Tuhan akan selalu 
bersamamu. Tuhan adalah perwujudan dari kebahagiaan yang kekal, kebijaksanaan yang mutlak, 
melampaui dua perbedaan, dan luas serta meresap seperti halnya langit. Tuhan tidak akan pernah 
meninggalkanmu. Miliki persahabatan dengan seorang teman sejati seperti itu. Hanya dengan 
demikian hidupmu sebagai manusia menjadi bermakna. Ketika engkau memiliki teman seperti itu, 
engkau tidak akan pernah jatuh dalam kegagalan akan apapun. Masalah dan kesulitan tidak akan 
pernah bisa mengganggumu. Engkau akan selalu dalam kebahagiaan. 

 
(Divine Discourse, Apr 7, 1993) - BABA -  
 

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

 Mari kita tumbuh bersama-sama, bergerak dan belajar bersama-sama, kembangkan kecerdasan dan 
raihlah tujuan yang mulia bersama-sama, tanpa adanya konflik dan mari kita hidup dalam 
persahabatan. Ini adalah arti yang sebenarnya dari persamaan. Persamaan ini memberikan 
kedamaian. Tanpa persamaan, maka hanya akan ada permusuhan, perbedaan, dan dualitas. Setiap 
hari engkau mengucapkan, shanti (kedamaian) sebanyak tiga kali! Katakan Shanti dengan hati yang 
suci dan katakan dengan lembut. Dimana ada kebencian dalam hati, melantunkan Shanti Mantra tidak 
akan ada gunanya! Melantunkannya dengan kasar juga meniadakan pengaruh dari mengucapkannya! 
Kata-kata tidaklah penting, perasaan batin di dalam hatimu adalah penting. Oleh karena itu, lakukan 
semua latihan spiritual dengan kemurnian hati. Jalan cinta kasih adalah yang paling mulia. Ada 
kemungkinan engkau tidak bisa melakukan japa (melantunkan nama Tuhan). Engkau mungkin 
tidak mampu untuk membuat pikiran menjadi mantap dalam meditasi. Engkau mungkin tidak 
mengetahui jalan dari yoga. Namun engkau dapat mengembangkan cinta kasih di dalam 
hatimu. Jalan cinta kasih adalah gampang dan ini adalah jalan pintas. 
  
(Divine Discourse, Apr 7, 1993) - 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)	


