
 

Renungan Mingguan 
Edisi:  205 : 18-24 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, 18 Juni 2018 
 

Engkau mungkin berasal dari berbagai negara, dan menganut berbagai kebudayaan dan tradisi yang 
berbeda, bahasa dan gaya berpakaian, makanan, dsb. Namun, keanekaragaman ini seharusnya tidak 
menyembunyikan pandangan kita, kesatuan dalam keilahian melekat dalam dirimu semuanya. Dunia pada 
saat sekarang dilanda dengan masalah yang berat dan ketakutan yang menyebar dengan cepat – 
ketakutan akan perang, kelaparan, dan teroris yang kejam, masalah rasial, agama, dan konflik regional,  
pemulihan dan ketahanan ekonomi, ketidakdisiplinan pelajar, perselisihan dalam keyakinan, kegilaan dan 
fanatisme, perebutan kekuasaan dan ego yang sangat besar. Satu-satunya obat untuk kepedihan yang 
menakutkan ini adalah sikap dari Vairagyam (tanpa keterikatan). Ketika seseorang terikat dengan 
kompleksitas tubuh - pikiran dan keterbatasan pada Aku dan Milikku, maka ketakutan tidak dapat 
dihindari. Kesadaran adwaita (tanpa dualitas) bahwa apa yang kita saksikan hanyalah sebuah 
bayangan yang muncul di pikiran kita sendiri dari ‘Kenyataan’; kesadaran adwaita ini adalah 
pengobatan yang terbaik dan pelayanan adalah latihan spiritual yang efektif.  

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 19 Juni 2018 
 

Jika engkau memiliki sebuah mobil yang dalam kondisi baik untuk dikemudikan, akankah engkau 
akan menyimpannya saja di garasi? Mobil semata-mata untuk melakukan perjalanan; masuklah ke 
dalam dan jalankan. Begitu juga dengan tubuh manusiamu. Kelahiran sebagai manusia telah 
diberikan kepadamu untuk tujuan yang besar – menyadari Tuhan di dalam diri. Majulah untuk 
mencapai tujuan. Belajar bagaimana menggunakan semua organ tubuh, indria, kecerdasan, dan 
pikiran, untuk mencapai tujuan dan majulah terus. Untuk mencapai penyempurnaan yang luar biasa 
ini, engkau harus mengambil satu langkah dan langkah berikutnya. Perbuatan baik seperti ibadah 
pemujaan, pengulangan nama suci Tuhan, meditasi, melakukan tirakat, dsb adalah langkah-langkah 
yang diambil; pikiran baik seperti berdoa untuk kemampuan membedakan yang lebih hebat dan 
kesempatan yang lebih banyak untuk melayani yang lain juga membantu. Secara perlahan dan 
mantap bersihkan pikiran, pertajam intelek, sucikan indria, dan raihlah karunia Tuhan. Engkau 
telah datang, didorong oleh kasih Tuhan, tingkatkan dan bagi kasih ilahi yang tidak 
mementingkan diri sendiri itu kepada semuanya.  

(Divine Discourse, Feb 18, 1966) - BABA -  
	



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 20 Juni 2018 
 

Amati Aku; apa keuntungan yang dapat Aku dapatkan dari semua kegiatan-Ku, Aku yang memberikan 
semua keuntungan dari semua perbuatan sesuai dengan apa yang pantas mereka dapatkan? Namun 
engkau masih akan melihat-Ku sibuk dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Aku 
menyelesaikan makan siang atau makan malam-Ku dalam semenit sehingga Aku dapat 
mengajarkanmu nilai dari waktu; Aku memperhatikan bagian yang paling detail dari semua jenis 
pekerjaan, karena Aku sedang memberikan contoh kepadamu, dalam perhatian yang cermat, dan 
antisipasi yang teliti, dari segala kemungkinan. Aku mengetahui bahwa banyak darimu yang 
menghabiskan waktu berjam-jam bermalas-malasan, menyia-nyiakan waktu yang berharga dalam 
gosip, pembicaraan dan debat yang tidak ada tujuannya. Ketika engkau menjalankan sikap bahwa 
Tuhan ada dimana-mana sebagai saksi dari setiap perbuatanmu, bahwa Tuhan ada dalam setiap 
makhluk hidup yang engkau temui dan layani, kemudian engkau pastinya akan diberikan karunia 
pandangan ilahi. Ketika engkau memiliki jutaan kesempatan ini, jangan biarkan ini lewat karena 
kebodohan atau kelalaian. Cara terbaik untuk mendapatkan rahmat Tuhan adalah dengan 
mematuhi perintah, mengikuti nasihat dan tunduk pada latihan pengendalian dengan penuh 
kasih. 
 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 21 Juni 2018 
	

	Kebanyakan orang terlibat dalam pengidungan lagu bhajan, puja, dan dhyana (ibadah secara ritual 
dan meditasi) namun semuanya ini hanyalah latihan fisik! Tanyakan pada dirimu sendiri dengan tulus 
– apakah pikiranmu terangkat sebagai hasil dari semua bentuk kegiatan itu? Apakah hatimu tercurah 
saat pelaksanaan ibadahmu? Tidak! Oleh karena itu engkau masih tetap di level manusia dan tidak 
naik menuju level ilahi. “Dapatkah sebuah danau diisi ketika hanya ada hujan gerimis? Dapatkah haus 
diredakan dengan beberapa tetes air? Dapatkan perut jadi penuh, jika pernafasan nafas tegang? 
Dapatkah abu panas hidup hanya dengan membakar beberapa helai rumput?" Tanya seorang 
pujangga terkenal. Kayu harus dibakar jika membutuhkan arang kayu. Hanya guyuran hujan yang 
dapat mengisi danau hingga meluap. Segelas air dingin dapat menghilangkan rasa haus, bukan 
yang lainnya. Hati harus dipersembahkan sepenuhnya. Bhakti harus mengisi dan membanjiri 
hati, untukmu bisa naik menuju keilahian! 
  

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 22 Juni 2018 
 

Ada dua hal yang menarik pikiran seseorang: hitha (yang menguntungkan) dan priya (yang 
menyenangkan). Pilihlah yang menguntungkan daripada yang menyenangkan, karena yang 
menyenangkan dapat membawamu terperosok ke dalam lubang yang tidak beralas. Wibhishana 
berbicara hitha kepada Ravana, namun Ravana mendengarkan priya yang disampaikan oleh para 
menterinya yang penjilat. Ravana mengunci takdirnya dengan memilih kesenangan daripada yang 
bermanfaat. Dokter yang sejati tertarik untuk menyembuhkanmu dari semua penyakit dan karena 
dokter menasihatkanmu hitha untuk mengembalikan kesehatanmu; Guru adalah dokter yang seperti 
itu. Patuhilah dia bahkan ketika resepnya tidak enak, karena engkau akan disembuhkan! Manusia 
menderita demam dari indria dan mereka mencoba pengobatan palsu seperti rekreasi, 
kesenangan, piknik, perjamuan, tarian, dsb, dan mereka hanya mendapatkan bahwa demam itu 
tidak reda. Demam dapat diredakan hanya ketika virus yang tersembunyi dibuat tidak efektif. 
Virus itu hanya akan mati ketika cahaya jnana (kebijaksanaan) menyinarinya. 
 

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



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 23 Juni 2018 
 
	Hidup adalah sebuah kampanye melawan musuh; sebuah pertarungan dengan hambatan, godaan, 
kesulitan dan keragu-raguan. Musuh-musuh ini ada di dalam diri dan karenanya pertempuran harus 
terus menerus dan abadi. Seperti halnya virus yang hidup subur dalam pembuluh darah, sifat-sifat 
buruk seperti nafsu, ketamakan, kebencian, kesombongan, kebanggan, dan iri hati melemahkan 
energi setiap orang dan terus menggerogotinya sampai habis. Engkau harus berusaha untuk 
memeriksa karaktermu sendiri dan menemukan kesalahan yang menjangkitinya; jangan mencoba 
untuk menganalisa karakter orang lain dan mencari cacat mereka. Pengujian diri ini sangat perlu 
untuk mengungkapkan kerusakan yang mungkin terjadi dalam perjalanan spiritual seseorang. 
Manusia membeli pakaian dengan warna yang mencolok, agar pakaian itu tidak memperlihatkan 
adanya kotoran atau debu; mereka tidak suka memilih pakaian warna putih, karena pakaian putih 
akan memperlihatkan dengan jelas kondisi kotor yang ada. Namun, jangan mencoba untuk 
menyembunyikan kotoranmu dalam kegelapan; malu memiliki sifat yang kotor dan berusahalah 
untuk segera membersihkannya. 

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

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 24 Juni 2018 
 

 Pemujaan kepada Tuhan dan mempersembahkan kepada Tuhan delapan bunga yaitu bunga tanpa 
kekerasan (ahimsa), mengendalikan indriamu (indriya nigraham), welas asih kepada semua makhluk 
(sarva bhuta daya), ketabahan (kshama), kedamaian batin (shanti), kesederhanaan (tapas), meditasi 
(dhyana), dan kebenaran (satya). Sekarang, ketika bunga yang lain digunakan maka bhakti tidak akan 
bertahan lama setelah engkau keluar dari ruang puja atau altar! Ketika seseorang melangkahkan kaki 
keluar maka kemarahan, kebencian, dan kecemasan akan menguasaimu dan menarikmu ke bawah. 
Tanpa mengembangkan kualitas yang ditunjukkan oleh delapan bunga tadi, lantas bagaimana 
seseorang bisa mendapatkan rahmat Tuhan? Terlibat dalam Asatya Narayana Vrata (patuh dan taat 
pada kebohongan) sepenuhnya dalam 364 hari, apa kebaikan yang engkau harapkan untuk bisa di 
peroleh dengan melaksanakan Satyanarayana Vrata (pemujaan pada Tuhan Satyanarayana) pada 
hari ke 365 setiap tahun? Ketika engkau menyatakan sebagai bhakta Sai, berikan alasan atas 
pernyataanmu dengan meningkatkan delapan bunga kebajikan dan mempersembahkannya 
kepada Tuhan. 
  
(Divine Discourse, Oct 6, 1981) - 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)	


