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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, 2 Juli 2018 
 

	Ketika kita lapar, kita makan makanan untuk memuaskan rasa lapar kita! Memerlukan waktu dua jam dari 
makanan ada di mulut kemudian masuk ke dalam perut lalu dicerna dan mendapatkan kekuatan serta 
nutrisi bagi tubuh. Sama halnya, mungkin ada jeda waktu diantara perbuatan dan akibatnya. Sebuah 
benih tidak menjadi sebuah pohon segera setelah benih itu ditabur. Pertama-tama benih berkecambah, 
menjadi sebuah pohon kecil dan kemudian tumbuh menjadi sebuah pohon besar pada waktunya. Seluruh 
pohon ada di dalam benih yang sangat kecil itu. Engkau hanya melihat benihnya dan tidak dengan 
seluruh pohon yang tersembunyi di dalamnya. Sama halnya, engkau harus mengingat bahwa masa 
depanmu terdapat di dalam perbuatan yang engkau lakukan pada saat sekarang. Engkau 
membayangkan masa depanmu dan menunggunya. Tidak ada gunanya menunggu masa depan 
karena masa depanmu terdapat pada saat sekarangmu! Pikiran, perkataan, dan perbuatanmu 
sekarang menentukan masa depan. Maka dari itu, buatlah masa sekarang menjadi suci, mulia dan  
memiliki tujuan. 

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

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

	Kasih sayang Swami tidak memiliki jejak mementingkan diri sendiri di dalamnya. Kasih sayang Swami 
sepenuhnya suci dan murni. Swami hanya tahu bagaimana memberi, dan tidak bagaimana menerima. 
Tangan Swami bergerak ke atas adalah untuk menganugerahkan sesuatu dan bukan untuk meminta 
apapun juga. Selain itu, sekali Swami telah menyatakan, "engkau adalah milik-Ku ", apapun jalan salah 
yang mungkin mereka pilih, Swami tidak akan meninggalkan mereka. Mungkin ditanyakan mengapa 
siapapun yang telah diterima oleh Swami mendapatkan kesulitan dan masalah. Masalah-masalah ini 
adalah akibat dari karma (perbuatan) mereka sendiri. Mereka harus menjaga bahwa tingkah laku 
mereka adalah benar. Jika, sekiranya Tuhan memberkati seseorang dengan hidup seratus tahun, maka 
dia seharusnya tidak menjadi sombong dengan merasa bangga dan mulai melompat dari sebuah 
pohon dalam kepercayaan diri bahwa dia akan hidup selama seratus tahun. Dia mungkin hidup 
selama seratus tahun, namun kakinya akan patah akibat dari jatuh itu. Jadi dalam menerima 
karunia Tuhan, seseorang seharusnya juga mencoba untuk menjalani hidup yang mulia dan 
berbudi. 

( Divine Discourse, Jul 13, 1984) - BABA -  
	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 4 Juli 2018 
 

	Keinginan dan kekuatan niat (iccha shakti), keduanya muncul dari pikiran. Kekuatan niat adalah 
sangat penting, seperti prinsip hidup dari setiap manusia. Semua kekuatan yang lain seperti kekuatan 
intelek, pemahaman, keteguhan hati, berbicara, dsb adalah muncul dari Niat. Kekuatan dari niat ini 
adalah seperti raja dari semua kekuatan. Ini akan menuntun yang lainnya pada jalan suci jika 
seseorang menggunakannya dengan benar. Sebaliknya, jika seseorang menggunakannya dengan 
tidak pantas, orang itu akan menjadi jahat. Niat mempengaruhi pikiranmu dan pikiran mempengaruhi 
niatmu. Pikiran yang buruk membuat niat menjadi lemah. Kemunduran dalam niat membuat 
keinginan semakin kuat dan pada akhirnya melemahkanmu! Ini contoh yang sederhana. 
Seandainya seseorang memiliki kebiasaan minum terlalu banyak kopi atau teh, menghisap rokok, 
dsb. Akankah kebiasaan buruknya tidak melemahkan kekuatan niatnya dan kemampuan untuk 
menyelesaikan hal yang besar? Oleh karena itu kembangkan pikiran yang baik, kebiasaan yang 
baik dan jalankan pembatasan keinginan.  
 

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

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 5 Juli 2018 
	

	Kita tidak mampu menyadari Tuhan di dalam diri karena kita tidak menyadari pembungkus kotor 
yang membungkusnya. Jika pakaian kita kotor maka kita menggantinya karena kita akan menjadi 
malu berpenampilan dengan pakaian kotor. Jika rumah kita kotor maka kita akan membersihkannya 
sehingga tamu yang datang tidak akan mendapat kesan yang buruk terhadap kita. Namun ketika 
pikiran dan hati kita tercemar, apakah kita merasa malu? Tidaklah aneh bahwa kita seharusnya lebih 
banyak perhatian pada kebersihan pakaian dan rumah kita, namun kita menjadi merasa tidak 
terganggu dengan kesucian dari hati dan pikiran kita yang memberikan pengaruh pada seluruh hidup 
kita? Untuk menyucikan hati dan pikiran kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjalani 
hidup yang baik. Perbuatan kita harus berdasarkan pada moralitas. Terlibat dalam 
memperlakukan kasar yang lain atau menyebabkan rasa sakit pada mereka bukanlah tanda sifat 
manusia. Kejahatan yang kita lakukan pada yang lain pada akhirnya adalah kemunduran pada 
kita. 
  

(Divine Discourse, Apr 2, 1984) - BABA - 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 6 Juli 2018 
 

	Menjalankan Vaidika Karma (perbuatan yang dijabarkan oleh naskah suci) seperti ritual suci (yagna), 
bersedekah, dan pengendalian diri, disebutkan sebagai punya karma atau perbuatan yang baik. 
Sedangkan ketika terlibat dalam tindakan-tindakan diatas dan jika engkau menyangkut pada 
keuntungan duniawi, egoisme (ahamkara) muncul – ada perasaan, “Saya sedang melakukan ritual 
suci”. Semua perbuatan, baik atau buruk, maka hasilnya ada dalam perbudakan! Seperti halnya rantai 
yang mengikat mungkin terbuat dari emas atau besi, namun semua rantai adalah sama! Oleh karena 
itu naskah suci menyatakan bahwa menyadari Tuhan (Sakshatkaram) dan mencapai penyatuan 
dengan Tuhan (Brahma prapti) tidak bisa dicapai dengan ritual atau perbuatan baik saja. Karena 
keduanya itu terkait dengan tindakan di luar dan terkait dengan tubuh, dan tidak mendatangkan 
perkembangan pada pandangan batinmu. Hanya ketika engkau mampu melepaskan egoisme dan 
keterikatan, engkau bisa mengembangkan pandangan batin. Untuk selalu menyadari Tuhan, 
maka perasaan dualitas harus dihilangkan. Merasakan Tuhan dimana-mana adalah kebijaksanaan 
(Advaita Darshanam Jnanam)!  
 
(Divine Discourse, Sep 28, 1984) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 7 Juli 2018 
 
	Seorang petani menginginkan mendapat panen harus mencabut semua rumput liar dari sawahnya. 
Semua jenis rumput liar memberikan dampak kurang baik bagi panen. Oleh karena itu penyiangan 
adalah prasyarat bersifat mendasar untuk mendapatkan hasil yang bagus. Sama halnya, seorang 
peminat spiritual ingin sekali untuk menyadari kebahagiaan (Atmananda), harus menghilangkan dari 
hatinya berbagai bentuk sifat rajo dan tamo guna (sifat nafsu dan kemalasan) dalam wujud 
kedengkian, keinginan, ketamakan, kemarahan, kebencian, dan cemburu. Keenam jenis musuh 
manusia ini adalah anak-anak dari rajo dan tamo guna. Tidak ada seorangpun dapat mengalami suka 
cita dan kebahagiaan dari jiwa selama rumput-rumput liar ini masih ada. Seluruh dunia adalah 
perwujudan dari tiga guna. Dari ketiganya ini, rajo dan tamo guna adalah sumber dari semua 
masalah, penderitaan, duka cita, dan kesulitan. Enam sifat dari tamo guna adalah tidur, 
mengantuk, takut, marah, malas, dan lamban. Oleh karena itu Sri Krishna meminta Arjuna untuk 
menghilangkan rajo dan tamo guna dari hatinya. () 

 
(Divine Discourse, Sep 12, 1984) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 8 Juli 2018 
 

 Apapun naskah suci yang engkau pelajari, apapun usaha spiritual yang mungkin engkau jalankan 
atau perjalanan suci yang engkau ambil, kecuali seseorang berhasil dalam melenyapkan 
ketidakmurnian dalam hati, hidup akan tetap tidak berharga dan tidak bernilai. Pemurnian hati adalah 
mendasar bagi ajaran spiritual dan tujuan dasar dari hidup. Tidak ada pembelajaran spiritual atau 
sadhana dapat membantu dalam menyucikan hatimu kecuali engkau membuat usaha dari dirimu 
sendiri. Dan ketika hati disucikan, maka hati telah layak menjadi tempat tinggal dari Tuhan. Menyadari 
kenyataan ini, Bhagavad Gita telah menyatakan tiga tahapan jalan menuju Tuhan: menggunakan 
tubuh dalam perbuatan baik, menggunakan pikiran untuk mengembangkan pikiran baik dan sifat 
manusia, dan kontemplasi pada Tuhan melalui Upasana (pemujaan pada Tuhan). Melalui ini, 
siapapun dapat mencapai tahapan dimana seperti halnya sungai menyatu dengan lautan, 
mereka juga bisa menyatu dengan Tuhan (Brahman).  
  
( Divine Discourse, Sep 28, 1984) - 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)	


