
 

Renungan Mingguan 
Edisi:  203 : 4-10 Juni 2018	

	 	 	

 

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, 4 Juni 2018 
 

Keterikatan dan kebencian adalah musuh terbesar dari kemajuan dalam setiap skema pelayanan sosial, 
mengapa, dalam skema kerja apapun. Jika seseorang ditipu dalam kepercayaan bahwa dia sedang 
menyelamatkan yang lainnya, kemudian celaka baginya, karena tidak ada orang lain sama sekali. 
Semuanya adalah Satu, penderitaan seseorang adalah penderitaan setiap orang. Cacat yang mendasar 
adalah ketidaktahuan manusia. Jika satu orang yang bijak, dia akan mengetahui bahwa semua individu 
hanyalah gelombang di permukaan di lautan yang sama. Perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri 
adalah yang ideal menjadi tujuan. Namun sekarang, segala sesuatu diukur dengan hasil, keuntungan yang 
diperoleh. Belajar juga untuk gaji yang seseorang bisa dapatkan sesuai dengan gelar sarjana yang 
dimiliki. Jika perbuatan dilakukan tanpa keinginan mementingkan diri sendiri (dalam jalan nishkama); 
maka tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan 
adalah seperti gigi taring yang beracun; ketika gigi taring beracun itu dicabut, ular dari karma 
(perbuatan dan siklus reaksi) menjadi tidak berbahaya. 

(Divine Discourse, Sep 15, 1963) - BABA -  
 

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

Alam semesta, termasuk rumah dimana engkau tinggal, yang Namanya adalah badan, disusun oleh 
lima unsur: tanah, air, api, angin dan akasa – unsur-unsur yang bertindak sesuai dengan indria seperti 
penciuman, rasa, warna, sentuhan, dan suara. Karena unsur-unsur ini adalah “pancaran ilahi”, maka 
setiap dari unsur itu harus diperlakukan dengan penghormatan dan penuh hati-hati. Sebagai contoh: 
ambillah tanah. Jika engkau menaburkan bibit di atas tanah, atau jika engkau menanam bibit itu jauh 
di dalam tanah, bibit itu tidak akan tumbuh! Meminum air lewat tenggorokan akan menjadi sangat 
menyiksa jika batasnya dilewati. Engkau tidak bisa bernafas dengan nyaman saat angin topan, dan 
genderang telingamu juga tidak bisa tahan pada tekanan dari ledakan dalam jarak pendengaran! 
Setiap penggunaan unsur-unsur yang berlebihan dan melewati batasannya adalah penistaan. 
Begitu juga, setiap unsur harus digunakan dibawah batasan dan tidak dengan sesuka hatimu. 
Perlakukan unsur-unsur itu sebagai sebuah jubah dari yang Maha Kuasa. 

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



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

Rahmat Tuhan adalah seperti curahan hujan dan sinar matahari. Engkau harus melakukan beberapa 
sadhana (latihan spiritual) untuk bisa mendapatkannya; seperti menaruh bejana menghadap ke atas 
untuk menampung air hujan, atau sadhana dalam membuka pintu hatimu sehingga sinar mentari 
dapat meneranginya. Berdoalah untuk rahmat dan lakukan sedikit sadhana. Rahmat akan 
menentukan segalanya menjadi benar. Kemuliaan utama dari rahmat Tuhan adalah kesadaran diri 
(Atma sakshatkara); namun ada juga keuntungan yang lainnya seperti hidup bahagia penuh syukur, 
dan sebuah temperamen yang sejuk, memiliki kedamaian yang menenangkan (shanti). Keuntungan 
utama dari permata adalah kesenangan diri namun ketika uang sudah mulai habis di dalam dompet, 
maka permata itu dapat dijual kembali dan kembali menjalani hidup! Itu adalah sebuah 
keuntungan tambahan. Pohon pisang raja memiliki banyak buah sebagai hadiah utamanya! 
Namun daunnya, inti batangnya yang lunak, kuncup bunga, dll, adalah bagian-bagian tambahan 
lain yang berguna bagi kita. Ini adalah karunia alam. Ini memenuhi berbagai keinginan. 
 

(Divine Discourse, Mar 29, 1968)  - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 7 Juni 2018 
	

Setiap orang menginginkan untuk menjadi bahagia; setiap orang menginginkan sedikit bekerja dan 
mendapatkan untung yang besar, sedikit memberi dan banyak mendapatkan, namun tidak ada 
seorangpun yang mencoba dengan sedikit menginginkan dan lebih banyak memberi! Setiap 
keinginan adalah belenggu yang menghalangi gerakan – ini akan menarik kakimu. Seorang 
mahasiswa muda menjelajah bebas dengan kedua kakinya; ketika dia menikah, dia menjadi empat 
kaki! Seorang anak membuatnya menjadi enam kaki; dengan demikian, semakin membatasi 
jangkauan gerakannya. Semakin banyak kaki, semakin sedikit kecepatan, semakin erat 
cengkeramannya di tanah - Ingat, lipan hanya bisa merangkak! Lebih banyak objek berarti lebih 
banyak rintangan dan halangan! Kurangi keinginan, hidup sederhana - itulah jalan menuju 
kebahagiaan. Keterikatan membawa kesedihan di akhirnya; saat terakhir ketika kematian 
menuntut bahwa segala sesuatu dan setiap orang harus ditinggalkan, engkau diliputi dengan 
kesedihan! Jadilah seperti teratai di atas air; di atas air dan bukan di dalam air. Air adalah perlu 
bagi tumbuhnya teratari, namun teratai tidak akan mengizinkan bahkan setetes air 
membasahinya. 
  

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

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

	Tuhan adalah sumber dari seluruh cinta kasih. Kasih menyembuhkan kepicikan, kebencian, dan 
kesedihan. Kasih melonggarkan ikatan; kasih menyelamatkanmu dari siksaan kelahiran dan kematian. 
Kasih mengikat semua hati dalam sebuah simfoni sutera yang lembut. Melihat melalui pandangan 
kasih, semua makhluk adalah indah, semua perbuatan disucikan dan semua pikiran adalah tidak 
berdosa atau polos. Cintai Tuhan dan kasihi dunia sebagai jubah Tuhan, tidak lebih dan tidak kurang. 
Dunia adalah satu keluarga besar. Jika engkau memberikan perhatian pada individu, perbedaan-
perbedaan mendorong diri mereka padamu. Tetapkan perhatianmu pada samasthi (kolektif), 
kemudian titik identitas akan lebih jelas kelihatan. Jika engkau memusatkan perhatian pada label luar 
- Hindu, Kristen, Muslim, Parsi, Buddha – kemudian, engkau akan mengembangkan kesombongan 
atau kebencian! Namun jika engkau fokus pada perjuangan yang manusia hadapi untuk 
mengangkat dirinya dari tingkat daging mencapai tingkat keilahian, engkau akan mendapatkan 
bahwa semua label luar itu adalah tidak berarti. Maka dari itu semuanya adalah cinta kasih, 
kerjasama, saling mendukung, dan menghargai.  
 

(Divine Discourse, Jul 7, 1968) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 9 Juni 2018 
 
	Sarana utama untuk melepaskan pikiranmu dari gangguan dan mengikat dirimu dalam pencarian 
Tuhan adalah persatuan dengan Tuhan (Yoga) dan pengorbanan (Tyaga). Kama (keinginan) harus 
dilepaskan dengan Tyaga, dan Sri Rama (Tuhan) harus dapat dicapai dengan Yoga. Keinginan 
mengotorkan kecerdasan, menodai penilaian, mempertajam hasrat dari indria, dan menuntun pada 
daya tarik yang salah pada dunia obyektif. Ketika keinginan hilang atau dipusatkan pada Tuhan, 
kecerdasan menjadi bersinar sendiri dan bersinar dalam kemegahannya yang murni. Kemegahan itu 
mengungkapkan Tuhan di dalam diri dan di dunia luar. Itu adalah kesadaran pada diri yang Sejati 
(Atma Sakshatkara). Aku memberkatimu bahwa engkau berhasil dalam sadhanamu (latihan spiritual). 
Jika engkau tidak menjalankan latihan spiritual apapun saat sekarang, Aku menasihatimu agar 
engkau mengambil latihan spiritual sederhana yaitu namasmarana (melantunkan nama Tuhan), 
bersamaan dengan penghormatan kepada orang tua, orang yang lebih tua dan guru, serta 
melakukan pelayanan kepada mereka yang miskin dan yang sakit. 

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

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

 Setiap orang mendambakan keamanan, kedamaian, suka cita, dan kebahagiaan. Namun banyak yang 
percaya bahwa semua hal itu bisa didapat dari dunia! Hasilnya adalah, manusia menyia-nyiakan 
tahun-tahun hidupnya dalam makan dan minum, bermain dan istirahat, mendapatkan dan 
menghabiskannya. Manusia terburu-buru dari lahir sampai mati sangat membosankan, terbawa tanpa 
mengetahui asal, perjalanan serta tujuan mereka selama berabad-abad. Manusia telah mendapatkan 
kualitas yang unik dari kepala dan hati melalui sebuah rangkaian usaha dalam hidup sebagai anggota 
spesies yang rendah; kemenangan itu sekarang telah memudar menjadi abu, oleh kemalasan yang 
membentang. Engkau harus memiliki keahlian untuk berenang menyeberangi lautan suka cita dan 
kesedihan, dari rasa sakit dan keuntungan. Engkau harus menjadi seorang master dalam seni 
sepenuhnya tenang dan tidak terpengaruh, apapun yang mungkin terjadi pada tubuhmu, indria 
atau pikiran! Belajar keahlian untuk mencapai dan menjaga kedamaian batin, seni untuk selalu 
sadar akan kenyataanmu yang Sejati (Atma), kemudian engkau dapat dengan selamat berputar 
di dunia! 
  
(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)	


