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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, 9 Juli 2018 
 

Hari-hari ini ketika seseorang pergi piknik, maka dia akan membawa cermin, sisir, dan sapu tangan. 
Mengapa mereka membawa semuanya itu? Saat dalam perjalanan, angin yang berhembus dapat merusak 
rambut mereka jadi mereka menggunakan sebuah cermin dan sisir untuk merapikannya. Dengan bantuan 
benda-benda ini maka engkau kelihatan cantik kembali. Sama halnya, tidakkah engkau memerlukan 
beberapa alat untuk memperbaiki keindahan pikiran yang terganggu? Seperti halnya cermin yang 
menyatakan bahwa apakah rambutmu kusut atau tidak, bhakti adalah alat untuk mengungkapkan 
keadaan pikiranmu! Dengan cermin yang bersih ini, adalah lebih mudah mengetahui apakah ada 
ketidakmurnian dalam pikiran atau tidak. Ketika kita mengetahui bahwa pikiran terganggu, maka kita 
harus memperbaikinya dengan segera, kita memerlukan sisir kebijaksanaan! Tanpa keterikatan 
(Vairagyam) adalah kain yang menyeka kotoran dari dalam hati kita. Ketika engkau melakukan 
perjalanan sepanjang hidup, dimanapun engkau berada, selalulah membawa kemuliaan dari 
bhakti, kebijaksanaan, dan tanpa keterikatan. 

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

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 10 Juli 2018 
 

	Hari ini latihan spiritual dikurung dalam bentuk mendengarkan ceramah dan bukan menjalankan 
ajarannya. Mendengarkan telah menjadi sebuah penyakit. Hanya mendengarkan saja membuat 
seseorang menjadi membual bahwa mereka mengetahui segalanya. Kesombongan yang gila ini 
memperdalam kebodohan seseorang. Seseorang seharusnya merenungkan apa yang telah 
didengarnya. Setelah perenungan, seseorang seharusnya melakukan Nididhyasana (mempraktikkan 
ajarannya). Hanya dengan demikian ada kesucian dalam ketiganya yaitu kesucian pikiran, perkataan, 
dan perbuatan. Hari ini orang-orang puas hanya dengan mendengarkan ceramah. Hal ini tidak akan 
menuntun pada kesadaran. Jalankan Nama Likhita Japam (mengulang-ulang dalam menulis nama 
Tuhan sebagai latihan spiritual) meningkatkan kesatuan dalam pikiran, perkataan dan perbuatan 
(pertama pikirkan nama Tuhan, kemudian mengucapkannya dan menuliskannya). Semua ketiga 
proses ini hanya dilakukan dengan kemurnian hati. 

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

 



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

	Dalam sebuah wadah terisi dengan air, dan ketika wadah itu bergerak maka air di dalamnya juga 
bergerak. Jika wadah itu tidak bergoyang maka air di dalamnya juga tidak bergoyang dan engkau bisa 
melihat bayanganmu sendiri dalam air itu! Namun jika air itu bergoyang, maka bayanganmu dalam air 
itu juga bergoyang. Sama halnya dalam meditasi, engkau harus menjaga tubuhmu tetap tenang. 
Tubuhmu adalah seperti wadah, dan pikiranmu adalah seperti air di dalam wadah itu. Jika tubuhmu 
bergerak, pikiranmu di dalam juga akan tidak tenang. Maka dari itu kendalikan pikiranmu dan buatlah 
pikiran menjadi tenang dengan menjaga tulang belakangmu tetap lurus dan tubuhmu juga tenang. 
Kekuatan dari Kundalini bergerak dari Mooladhara yang ada di dasar dari tulang belakang menuju 
Sahasrara yaitu energi terpusat dengan ribuan kelopak di ubun-ubun kepala. Maka dari itu, kepala, 
leher, dan tubuh harus tegap, dan tidak membungkuk. Hal ini sangatlah penting bagi para pelajar 
dan peminat spiritual. Aku sering bertanya kepada para murid, "Mengapa engkau belajar? Untuk 
menjadi mantap dan kokoh!" Mulai dari usia muda, tetap jaga tubuhmu dan engkau bisa 
mencapai hal-hal yang sangat berguna dalam hidup! 
 

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

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

Ketika engkau meragukan kekuatan dari pondasi sebuah rumah maka engkau takut masuk ke 
dalamnya; ketika engkau meragukan keterampilan dari pabrikan maka engkau akan gugup dalam 
mengendarai mobil. Masa sekarang telah menjadi masa ketakutan, kecemasan, dan ashanti (tidak 
adanya kedamaian) karena manusia tidak memiliki keyakinan mendalam pada sang Pencipta. 
Bhishma, Shankara dan Jnani yang lain (mereka yang bijaksana) mengetahui bahwa Tuhan adalah 
sebagai dasar (Aadhara) untuk semua ciptaan dan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Di akhir-akhir 
ini, Mahatma Gandhi bergantung pada rahmat Tuhan dan kekuatan-Nya dan memenangkan 
kemerdekaan bagi bangsa. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah pondasi yang tidak terlihat dimana 
hidupmu dibangun diatasnya. Tuhan adalah sumber, penopang, dan kekuatanmu. Tanpa 
kehendak-Nya, tidak ada daun yang dapat berputar, tidak ada rumput yang bisa bergetar. Apa 
pondasi yang lebih kuat yang dapat engkau inginkan daripada ini? Setelah mengetahui Tuhan, 
kekuatan yang Maha Kuasa sebagai sumber utama kehidupanmu, engkau seharusnya tidak 
merasa takut lagi! 
  

(Divine Discourse, Dec 8, 1964) - BABA - 
 

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

	Pencarian kebenaran harus menjadi disiplin spiritual harianmu; setiap momen harus digunakan untuk 
kewajiban yang utama ini. Kebenaran dapat memantulkan dirinya pada kecerdasanmu hanya ketika 
kecerdasanmu disucikan oleh penebusan dosa (tapa). Tapa berarti semua perbuatan yang dilakukan 
dengan niat atau motif yang lebih tinggi, semua aktifitas yang menandakan kerinduan akan jiwa, 
pertobatan pada kesalahan di masa lalu, tekad yang kuat untuk mematuhi kebajikan dan 
pengendalian diri, dan pada akhirnya ketenangan hati yang tenang dalam menghadapi keberhasilan 
atau kegagalan. Adalah tapa yang menumbuhkan tanpa keterikatan dan disiplin. Disiplin ini adalah 
mendasar ketika godaan untuk menyimpang sangat banyak seperti saat sekarang. Di zaman besi ini, 
ketika kegelapan menyelimuti pikiran manusia, setiap cahaya kecil yang dapat menerangi langkah 
adalah sangat ditunggu. Itulah sebabnya mengapa Aku menasihatimu untuk melakukan 
perbuatan baik, tingkah laku baik dan sikap yang baik (sat-karma, sad-achara dan sath-
pravartana), sehingga engkau secara konstan ada dalam kehadiran Tuhan! () 
 
(Divine Discourse, Nov 23, 1965) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 14 Juli 2018 
 
	Sungguh nasib yang menyedihkan ini? Ego yang kecil dalam diri manusia dimasukkan dalam api yang 
sangat besar oleh pikiran dan indria, dan seseorang terperangkap dalam api penderitaan. Ego 
membuat seseorang melihat kebesaran dalam pencapaian yang sepele, kesenangan dalam perolehan 
yang sementara, serta suka cita dalam kekuasaan yang sementara pada yang lainnya. Namun, yang 
ada dalam diri bersifat abadi sedang menunggu untuk ditemukan agar bisa memberkati dengan 
kebahagiaan dan kebebasan dari kelahiran dan kematian. Ada teknik tertentu dimana percikan dari 
keabadian dapat diungkapkan. Walaupun ini mungkin kelihatan sulit, setiap langkah ke depan 
membuat langkah selanjutnya menjadi lebih mudah dan pikiran dibuat siap dengan disiplin, dan 
dalam sekejap menemukan bahwa Tuhan adalah dasar dari ciptaan. Tidak ada jalan pintas untuk 
menuju keberhasilan ini. Engkau harus melepaskan semua rintangan yang engkau telah kumpulkan 
sejauh ini dan menjadi ringan dalam perjalanan. Nafsu, ketamakan, kemarahan, kesombongan, 
kedengkian, iri hati, dan kebencian – semuanya binatang kesayangan ini cenderung harus 
dilenyapkan. 

 
(Divine Discourse, Dec 8, 1964) - BABA -  
 

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

 Biarkan Aku mengatakan kepadamu – bantuan kecantikan yang paling besar bagi wanita adalah sifat 
baik! Sematkan akan pentingnya nishta (disiplin dan keteguhan) dan bukan pada nashta (sarapan atau 
makanan)! Engkau dapat melewatkan makanan namun tidak dengan disiplin. Hidup dengan disiplin 
yang teratur mulai dari saat sekarang dan selanjutnya; jadikan ini sebagai kebiasaan dan sebuah baju 
besi yang akan melindungimu dari bahaya. Berdoa kepada Tuhan dan lantunkan nama-Nya atau 
meditasi pada kemuliaan untuk waktu yang tetap setiap harinya; engkau akan mendapatkan banyak 
pahala. Jangan mengatakan, “Biarkan saja menikmati pahalanya dan kemudian baru saya memulai 
latihan spiritual.” Latih dan pengalaman akan mengikuti; pahala pasti mengikuti. Jika engkau 
menginginkan bahwa orang lain menghormatimu, engkau seharusnya menghormati mereka juga. 
Jika orang lain harus melayanimu, layani mereka terlebih dahulu. Kasih menurunkan kasih; 
kepercayaan melahirkan kepercayaan. Pembesaran diri dan mementingkan diri akan membawa 
pada bencana. Sebagai sebuah fakta, tidak ada suka cita yang dapat menyamai suka cita dalam 
melayani yang lainnya. 
  
(Divine Discourse, Dec 09, 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)	


