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Salam Kasih Redaksi

Kendalikan Aneka Keinginanmu
“Segala sesuatu di dunia ini ada
batasnya. Engkau harus tahu batas dalam
sikap dan tingkah lakumu. Manusia
akan bahagia bila ia mengurangi aneka
keinginannya.” Demikian penggalan
sabda Bhagawan Sri Sathya Sai Baba
dalam wacana berjudul Jangan Bebani
Dirimu dengan Keinginan yang Tak
Terbatas.
Nasihat tersebut disampaikan Swami
untuk para bakta di Brindavan, Bangalore
pada 2 Mei 2006 silam. Namun masih
sangat relevan untuk kita laksanakan
hingga saat ini. Tidak dapat dipungkiri,
hari ini kita hidup dalam jaman serba
benda. Segala sesuatu diukur dengan
pencapaian materi. Keberhasilan pun
ditentukan oleh seberapa banyak harta
benda yang dimiliki. Jika manusia
kehilangan kendali, manusia akan
terjerumus dalam berbagai perilaku
tamak untuk mendapatkan materi
sebanyak-banyaknya. Lihat saja tingkah
laku para pejabat di negeri ini. Korupsi
makin merajalela dan seolah-olah bukan
hal yang tabu lagi. Bahkan perilaku
korupsi sudah menguasai semua lini
kehidupan, baik eksekutif, legislatif
maupun yudikatif.
Supaya kita tidak terjebak dalam
arus kehidupan di dunia fana ini,
Swami memberikan nasihat agar kita
selalu menyadari bahwa ada Tuhan
dalam diri kita. Hanya Tuhanlah yang
menyediakan dan memberikan segala
sesuatu untuk memberi kita makan dan
memelihara kita. “Karena itu, pekerjaan
apapun yang kau lakukan anggaplah
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sebagai pekerjaan Tuhan, dan abdikan
pekerjaan itu kepada Tuhan. Bila engkau
melakukan segala kegiatanmu sebagai
persembahan bagi Tuhan maka kegiatan
itu akan menjadi murni dan sakral,”
demikian pesan Swami.
Lebih lanjut Swami bersabda,
“Pengendalian diri dapat diibaratkan
sebagai pintu hatimu. Bila kau tutup pintu
hatimu untuk sifat-sifat buruk, mereka
tidak dapat memasukinya. Rasa marah
adalah musuhmu, kesabaran adalah
tameng pelindungmu, kebahagiaan
adalah surgamu. Penuhi hatimu dengan
kasih.”
Dalam wacana utama kedua
berjudul Laksanakan Tugasmu dengan
Rasa Pasrah kepada Tuhan, Swami
menjelaskan lebih dalam mengenai
eksistensi
Tuhan.
Tuhan
bukan
eksistensi yang terpisah. Tuhan ada
dalam kesadaran umat manusia. Tuhan
adalah kasih, kasih adalah Tuhan. Kasih
menyatukan semuanya. Swami berpesan
agar kita mengendalikan keinginan kita,
karena keinginan yang tidak terbatas
akan menjauhkan kita dari Tuhan.
Di akhir wacana, Swami bersabda
agar kita tidak putus asa, dan selalu semangat dalam situasi apa saja. “Percayalah kepada Tuhan. Lakukan tugasmu
dan hadapi situasi apa saja dengan
tabah. Kendalikan emosimu. Jangan marah-marah untuk setiap persoalan yang
remeh. Jangan kehilangan kesadaran.
Manusia sejati adalah orang yang dapat
mengendalikan diri sepenuhnya.”
Jai Sai Ram.
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Wacana Bhagawan Sri Sathya Sai Baba
di Pendopo Sai Ramesh Krishan, Brindavan (Whitefield)
Bangalore, 2 – 5 – 2006

JANGAN BEBANI DIRIMU DENGAN KEINGINAN
YANG TAK TERBATAS
Kebenaran (satya), kebajikan (dharma), kedamaian (shaanti), dan kasih
(preema) adalah tiang-tiang penopang darma yang abadi (sanaatana
dharma). Tanpa mencamkan nilai-nilai kemanusiaan ini, pencapaian dalam
segala bidang pendidikan, semua amal yang kaulakukan, dan segenap latihan
spiritual yang kaulaksanakan, tidak banyak manfaatnya. Apa lagi yang harus
Kusampaikan kepada himpunan jiwa-jiwa mulia ini?
(Puisi bahasa Telugu).
Perwujudan kasih!
Apa arti Avatar ‘penjelmaan Tuhan’?
Ini menunjukkan gabungan kesadaran
Tuhan dengan kesadaran manusia.
Manusia merupakan kombinasi badan,
pikiran, akal budi, dan kesadaran. Tuhan
-- perwujudan kasih -- mengambil
wujud manusia untuk menyamakan diri
dengan manusia agar dapat mengubah
mereka melalui kasih. Tuhan turun ke
dunia dan melibatkan diri dalam urusan
dunia untuk mengajar dan membimbing
manusia serta menempatkan mereka di
jalan yang benar. Ini sebuah contoh kecil.
Jangan Memproyeksikan Sifat-sifat
Manusia pada Avatar
Suatu kali para goopiikaa menemui
Yashodaa dan mengadu kepadanya,
“Bu! Krishna datang ke rumah kami
dan memecahkan belanga gerabah
tempat susu dan yoghurt.” Beberapa
goopiikaa lain datang dan mengadu
kepada Yashodaa bahwa Krishna masuk
ke rumah mereka pada tengah malam
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dan mengikatkan kepang rambut
goopiikaa yang satu dengan yang lain.
Ketika Yashodaa menegur Krishna untuk
kenakalan ini, Krishna berkata kepada ibu
Beliau, “Ibu! Ibu tahu bahwa sepanjang
malam Saya tidur di samping Ibu. Jadi,
bagaimana Saya bisa pergi ke rumah
mereka tengah malam?” Yashodaa sadar
bahwa perkataan Krishna memang
benar. Jelas para goopiikaa berbohong,
demikian pikirnya. Kesadaran manusia
dan kesadaran Tuhan berbeda. Bila
senda gurau bocah Krishna dianalisis
dari segi spiritual, belanga gerabah itu
melambangkan tubuh manusia. Karena
itu, memecahkan belanga gerabah
menunjukkan bahwa Krishna tidak
menyukai deehabhraanti ‘kekeliruan
persepsi karena menyamakan diri
dengan badan sehingga mengakibatkan
kelekatan pada tubuh’. Karena tidak
mengetahui makna yang lebih dalam di
balik kelakar Krishna yang tampaknya
kekanak-kanakan,
para
goopiikaa
mengadukan-Nya kepada Yashodaa.
Edisi No. 265, Mei 2014

Belakangan
para
gopiikaa
menyadari sifat ketuhanan Krishna
yang sesungguhnya dan berdoa
kepada Beliau, “Oh Krishna! Engkau
adalah perwujudan kebahagiaan, bebas
dari ketiga sifat (sattva, rajas, tamas)
dan kesadaran dualitas, melampaui
jangkauan pikiran manusia. Kami
salah karena mengenakan sifat-sifat
manusia kepada-Mu. Pengaduan apa
pun yang kami laporkan kepada ibuMu disebabkan oleh ketidaktahuan
kami, oh Swami! Mohon maafkan kami
dan terimalah kami sebagai pengikutMu.” Kemudian Krishna memaafkan
mereka semua dan menjelaskan prinsip
kemenunggalan kepada mereka dengan
berkata, “Kalian tidak berbeda dari Aku.
Engkau dan Aku itu satu.” Demikianlah
bila kita memupuk keyakinan pada
prinsip kemenunggalan, hidup kita akan
disucikan.
Manusia diberkati dengan badan
dan pikiran; keduanya menimbulkan
keinginan (kaama) dan rasa marah
(kroodha).
Namun,
Tuhan
tidak
mempunyai keinginan dan rasa marah.
Tuhan sama sekali tidak mempunyai
keinginan atau aspirasi duniawi. Apa pun
yang dilakukan Sang Avatar, apa pun
yang Beliau lihat dan katakan, semuanya
demi kebaikan bakta dan bukan untuk
diri Beliau sendiri. Bila Tuhan menjelma
dalam wujud manusia di dunia, Beliau
bertingkah laku seperti manusia.
Mungkin Beliau membuat seseorang
menangis, membuat seseorang tertawa,
dan bercanda dengan yang lain lagi.
Melihat segala perbuatan yang tampak
manusiawi ini, orang-orang teperdaya
dan memperlakukan Sang Avatar
sebagai manusia biasa. Sebenarnya
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apa gerangan sebabnya sehingga
Tuhan menjelma di dunia dalam wujud
manusia? Hanya untuk memberikan
ideal kepada manusia dan membimbing
mereka di jalan kebajikan.
Persatuan dan Persamaan Hak adalah
Ciri Khas Masyarakat Manusia
Bila ada yang menanyakan namamu,
jawaban yang biasa diberikan yaitu,
nama saya Rangganna, Somanna, dan
sebagainya. Akan tetapi, nama-nama ini
diberikan kepadamu oleh orang tuamu.
Ini bukan namamu yang sebenarnya.
Sesungguhnya, bila ada orang yang
menanyakan namamu, engkau harus
menjawab, “Aku adalah aku.” Inilah
namamu yang sebenarnya. (Kesadaran)
“aku” ini ada dalam setiap individu.
Itulah prinsip diri sejati (atma tattva).
Selain “aku”, semua nama lain hanya
imajiner. Ini berarti Tuhan (kesadaran
“aku” yang bersifat universal, keterangan
penerjemah) ada dalam kesadaran setiap
manusia. Tidak hanya manusia. Tuhan
ada dalam kesadaran setiap makhluk.
Semuanya adalah perwujudan Tuhan.
Ekoo’ham bahu syam ‘Yang Maha Esa
berkehendak untuk menjadi beraneka’.
Yang Maha Esalah yang telah mengambil
segala wujud. Aham Brahmaasmi ‘Aku
adalah Brahman (kesadaran universal)’.
Setiap individu harus menyadari hal
ini. Kesadaran ini merupakan dasar
persatuan antara individu (vyaashti),
masyarakat (samashti), ciptaan (srishti),
dan Tuhan (Parameeshti).
Tanpa ciptaan tidak akan ada
masyarakat, dan tanpa masyarakat
tidak akan ada individu. Akan tetapi,
siapakah individu (vyaashti)? Individu
adalah perwujudan Tuhan yang ada

03

dalam semuanya. Dengan demikian,
masyarakat, yang merupakan campuran
berbagai individu, merupakan wujud
kolektif Tuhan. Karena itu, semua orang
dalam masyarakat mempunyai harkat
kemanusiaan yang sama. Engkau tidak
bisa membuat perbedaan dengan
menganggap sejumlah orang tinggi atau
rendah. Siapa pun yang kaucemooh,
sama saja dengan mencemooh dirimu
sendiri. Hanya citramu sendirilah yang
kaulihat dalam orang lain. Hanya gema
(suaramu sendirilah) yang kaudengar.
Engkau harus menyadari kebenaran ini
dan memupuk rasa kemenunggalan.
Nama Raama dan Krishna diberikan
kepada para Avatar tersebut oleh
orang tua mereka. Ketika Tuhan
mengejawantah pada masa lampau,
Beliau tidak menyatakan bahwa Beliau
adalah Raama atau Krishna. Nama-nama
ini diberikan kepada para Avatar setelah
mereka menjelma, bukan sebelumnya.
Nama dan wujud hanyalah tanda untuk
membeda-bedakan berbagai individu
dalam masyarakat.
Engkau tidak perlu mencari Tuhan di
mana saja. Bila ada orang yang bertanya
kepadamu, “Di manakah Tuhan?”
Engkau harus berkata dengan penuh
keyakinan, “Aku adalah Tuhan.” Orangorang membangun tempat ibadah dan
gedung dengan batu bata dan adukan
semen lalu memasang patung Tuhan di
situ. Sesungguhnya Tuhan benar-benar
bersemayam dalam hati semua manusia,
tidak, dalam hati segala makhluk. Untuk
menjelaskan kebenaran inilah, maka Sri
Krishna menyatakan dalam Bhagawad
Gita, “Mamaivaamshoo, jiivalookee,
jiivabhuutah sanaatanah.” Artinya, ‘Di
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dunia yang fana ini, atma yang abadi di
dalam segala makhluk adalah bagian
dari diri-Ku’.
Engkau dapat menyadari kebenaran
ini dengan mengikuti kelima nilainilai kemanusiaan yaitu: kebenaran
(satya), kebajikan (dharma), kedamaian
(shaanti), kasih (preema), dan tanpa
kekerasan (ahimsa). Di manakah nilainilai kemanusiaan ini? Mereka tidak
berada di dunia luar. Semua nilainilai itu ada di dalam dirimu sendiri.
Sungguh patut disayangkan bila orang
mencarinya di dunia luar, sedangkan
nilai-nilai itu sebenarnya berada di
dalam dirinya. Selama engkau mencari
pantulan bayangan di dunia luar, engkau
tidak akan dapat mengenali objeknya
yang berada di dalam batinmu. Tuhan
ada dalam kesadaranmu. Karena itu,
engkau harus menganggap dirimu
sendiri sebagai (perwujudan) Tuhan
dan menyatakan, “Aku adalah Tuhan.”
Kemudian engkau tidak akan mempunyai
rasa takut, cemas, atau pandangan yang
tidak berdasarkan kenyataan. Selama
engkau tidak menghayati Tuhan dalam
kesadaranmu, engkau tidak akan dapat
melepaskan diri dari kelekatan pada
badan.
Engkau tidak perlu pergi berziarah
untuk mencari Tuhan, Tuhan ada di
mana-mana. “Sarvatah paani paadam tat
sarva too’kshi shiroomukham, sarvatah
shruthimallookee
sarvamaavrtya
tishthati.” Artinya ‘dengan tangan, kaki,
mata, kepala, mulut, dan telinga ada di
mana-mana, Tuhan meliputi seluruh
alam semesta’. Ke mana pun engkau
memandang, Tuhan ada di situ. Tiada
tempat tanpa kehadiran Tuhan. Tiada
wujud yang bukan wujud Tuhan.
Edisi No. 265, Mei 2014

Manusia mencari Tuhan karena
mengira bahwa Tuhan berada di suatu
tempat yang jauh. Namun, Tuhan
ada di depanmu, di belakangmu, di
sampingmu. Semua dan segala sesuatu
adalah perwujudan Tuhan. Meskipun
demikian, engkau tidak menganggap
orang-orang di sekelilingmu sebagai
perwujudan Tuhan. Engkau melihat
wujud mereka dan menganggap mereka
sebagai manusia belaka.
Lupakan wujud. Miliki perasaan
yang teguh bahwa ke mana pun
engkau memandang, yang kaulihat
hanyalah Tuhan. Hanya Tuhanlah yang
menyediakan dan memberikan segala
sesuatu untuk memberi makan dan
memelihara kita. Karena itu, pekerjaan
apa pun yang kaulakukan, anggaplah
sebagai pekerjaan Tuhan, dan abdikan
pekerjaan itu kepada-Nya. Bila engkau
melakukan segala kegiatanmu sebagai
persembahan bagi Tuhan, maka kegiatan
itu akan menjadi murni dan sakral.
Tuhan tidak berada di suatu tempat
yang jauh. Engkau adalah (perwujudan)
Tuhan. Engkau adalah masyarakat.
Engkau adalah dunia. Engkau adalah
angkasa. Engkau adalah bumi. Engkau
adalah bintang gemintang. Engkau
adalah segala sesuatu. Karena itu,
pupuklah perasaan, “Aku adalah segala
sesuatu.” Engkau melihat dualitas
(menyamakan diri dengan badan dan
menganggap diri berbeda dari orang
atau makhluk lain dan segala sesuatu,
keterangan penerjemah) karena engkau
berpegang pada nama dan wujud. Bila
engkau (berusaha) melihat melampaui
nama dan wujud, engkau akan
menghayati kemenunggalan di manamana.
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Kalian semua adalah perwujudan
atma. Sebagai perwujudan atma,
mengapa engkau mencari atma di
tempat lain. Apakah arti atma? Atma
adalah kesadaran. Kesadaran meliputi
segala sesuatu. Selama kesadaran ada di
dalam badan, badan itu terpelihara dan
terlindung. Bila kesadaran meninggalkan
raga, badan tidak bernilai lagi.
Tingkatkan Kemurnian dan Kebaikan
Misalkan sepasang pemuda dan
pemudi memutuskan untuk menikah.
Setelah
perkawinan,
si
pemudi
menyebut lelaki itu suaminya. Demikian
pula pemuda itu menyebut si pemudi
istrinya. Namun, sampai berapa lama?
Hanya untuk suatu masa tertentu yaitu
selama mereka hidup bersama. Di
kemudian hari, bila salah satu dari mereka
meninggal, yang masih hidup tidak akan
mempunyai hubungan apa pun dengan
pasangannya. Lalu siapakah suami
dan siapakah istri? Semua pertalian ini
hanya imajinatif dan bersifat sementara.
Demikian pula hubungan antara ibu dan
putranya. Sang putra menyebutnya ibu
selama beberapa tahun. Akan tetapi, bila
sang ibu meninggalkan raga, putranya
menangisi jasat ibunya dan berkata,
“Oh Ibu! Engkau telah meninggalkan
aku!” Sebenarnya sang ibu telah pergi
ke mana? Badan jasmani yang selama
bertahun-tahun disebutnya sebagai
ibu, ada di hadapannya. Kalau badan
jasmani itu benar-benar ibunya, ia
dapat menyimpan jasat tersebut di
rumahnya, bukan? Namun, apakah ia
akan berbuat demikian? Sama sekali
tidak! Ia membawa jenazah itu ke
tempat perabuan dan mengremasinya.
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Karena itu, segala pertalian jasmani ini
hanya maya dan tidak nyata. Semua ini
ibarat awan yang berlalu. Hanya atmalah
yang abadi. Apa pun yang mungkin
terjadi pada badan jasmani, atma tidak
mengalami perubahan apa pun.
Segala sesuatu adalah perwujudan
Tuhan. Karena kita teperdaya dan mengira
bahwa Tuhan terpisah dari diri kita, maka
kita melakukan berbagai latihan spiritual
untuk mencapai Tuhan. Kita mengira
bahwa (1) shravanam ‘mendengarkan
kisah tentang kemuliaan Tuhan’, (2)
kiirtanam ‘menyanyikan kemuliaan
nama Tuhan’, (3) Vishnusmaranam
‘merenungkan (kemuliaan dan ajaran)
Tuhan’, (4) paadaseevanam, secara
harfiah berarti ‘melayani kaki Tuhan’ (ini
berarti melaksanakan tugas hidup
sehari-hari dan melakukan bakti sosial
bagi masyarakat sebagai pelayanan dan
pemujaan kepada Tuhan, (keterangan
penerjemah ), (5) vandanam, secara
harfiah berarti ‘menyampaikan hormat
bakti’ (juga berarti menyampaikan rasa
syukur dengan doa, dan menerima
serta menghargai segala sesuatu
sebagai karunia Tuhan, keterangan
penerjemah), (6) archanam, secara
harfiah berarti ‘persembahan’; (bakta
mengungkapkan kasihnya kepada
Tuhan dengan mempersembahkan
sesuatu. Persembahan ini akan berbeda
seiring dengan perkembangan bakti
seseorang, dari persembahan bunga,
buah, makanan, dan sebagainya hingga
mempersembahkan waktu, tenaga,
dan hidupnya sendiri. Keterangan
penerjemah.), (7) daasyam, secara harfiah
berarti bakta menganggap diri sebagai
abdi Tuhan. (Bakta mengungkapkan

06

kasihnya kepada Tuhan dengan
melakukan darmabakti bagi Tuhan dan
sesama makhluk sebagai manifestasi
wujud kosmis Beliau, bakta merasa
dirinya sebagai instrumen, keterangan
penerjemah), (8) sneeham, secara harfiah
berarti ‘bersahabat dengan Tuhan’. (Bakta
melihat Tuhan sebagai sahabat yang
selalu hadir dalam kesadarannya di mana
pun ia berada, keterangan penerjemah).
(9) aatmaniveedanam secara harfiah
berarti ‘mempersembahkan diri kepada
Tuhan’. (Di sini rasa keakuan atau
individualitas bakta lenyap, yang ada
hanyalah Tuhan. Akhirnya bakta melihat
Tuhan di mana-mana dan dalam segala
sesuatu termasuk dalam kesadarannya
sendiri. Keterangan penerjemah). Inilah
latihan rohani (saadhanaa) yang perlu
kita lakukan.
Namun, apakah arti saadhanaa
yang sebenarnya? Saadhanaa = saa
+ dhanaa. Aksara “saa” dalam kata
saadhanaa berarti saalookya ‘menyadari
kehadiran Tuhan’ (baik imanen dalam
kesadaran kita maupun transenden,
melampaui segala sesuatu, keterangan
penerjemah).’, saamiipya ‘dekat dengan
Tuhan’, saaruupya ‘kesamaan identitas
dengan Tuhan’, dan saayujya ‘menunggal
dengan (kesadaran) Tuhan’ (bila
saadhaka mencapai penghayatan Aham
Brahmaasmi ‘aku adalah kesadaran
semesta’, keterangan penerjemah). Inilah
harta (dhana) yang harus diperoleh dan
dihargai manusia. Namun, dewasa ini
manusia menghasratkan uang (dhana)
dan melupakan “saa” ini yang terdiri dari
saalookya, saamiipya, saaruupya, dan
saayujya.
Kini segala kegiatan di dunia terpusat
pada uang. Misalkan engkau meminta
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seseorang agar melantunkan sebuah
lagu atau melakukan suatu pekerjaan
bagimu, ia akan segera melakukan tawar
menawar berapa banyak uang yang akan
kaubayarkan untuk jasanya. Dewasa ini
segala kegiatan manusia sudah menjadi
bisnis. Hal ini demikian meluas sehingga
semangat bisnis juga sudah memasuki
bidang spiritual. Tidak perlu membeli
Tuhan dengan uang, dan tentu juga
tidak mungkin.
Sebenarnya engkau sendiri adalah
(perwujudan kesadaran) Tuhan. Engkau
sendiri adalah prinsip ketuhanan. Engkau
diberkati dengan kemampuan Tuhan
yang tak terhingga besarnya. Namun,
engkau harus menjaga agar pikiranmu
selalu mantap, tidak meloncat-loncat
dari satu gagasan ke gagasan lain. Bila
engkau menuliskan jawaban yang benar
dalam ujian, engkau akan mendapat
nilai yang benar. Bila engkau mempunyai
pikiran yang baik, segala sesuatu akan
menjadi baik, memberikan hasil yang
baik, dan berakhir dengan baik. Akan
tetapi, bila engkau mempunyai pikiran
yang buruk, hasilnya juga akan buruk.
Yang pertama dan terpenting,
pahami sifat pikiranmu. Engkau hanya
akan dapat memahami rahasia hidup
manusia bila engkau memahami
pikiranmu sendiri. Jadilah orang yang
baik, lakukan perbuatan yang baik,
dan lihatlah hal yang baik, maka segala
sesuatu dalam hidupmu akan menjadi
baik. Selalulah berbuat kebajikan dan
tempuh jalan yang benar. Jangan meniru
orang lain mengikuti jalan yang tidak
benar. Ikuti bimbingan hati nuranimu.
Bila hatimu murni, segala sesuatu akan
menjadi murni dan suci.
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Kendalikan Aneka Keinginanmu

Perwujudan atma yang suci!
Segala sesuatu di dunia ini ada
batasnya. Tiada apa pun yang tanpa
batas. Sesungguhnya dunia ini adalah
“perseroan terbatas”. Apa yang akan
terjadi dengan perseroan terbatas
ini, bila ia melanggar batas-batasnya?
Karena itu, setiap orang harus tahu
batas dalam sikap dan tingkah lakunya.
Bila seorang dokter menetapkan obat
tertentu untuk pasien, ia juga akan
menyatakan dosisnya. Jika pasien
makan obat itu tanpa mengindahkan
dosisnya dan melebihi batas, ia akan
terkena penyakit lain. Demikian pula,
Tuhan telah menentukan batasan
untuk setiap individu. Namun, manusia
modern mempunyai keinginan yang
tidak terbatas. Perlulah ia membatasi
aneka keinginannya. Bila ia melampaui
batas karena rasa keakuannya, ini akan
menyebabkan ia mengalami bahaya
yang besar. Baik individu, masyarakat,
atau dunia, semua harus mematuhi
batas-batas yang telah ditetapkan.
Sejak lahir manusia mempunyai
banyak pertalian seperti pertalian
dengan ayah, ibu, kerabat, dan temanteman. Semua ini ditimbulkan oleh
dunia. Bila ia menikah, ia mempunyai
istri. Kemudian ia mempunyai anakanak. Sesudah itu, ia mempunyai
cucu. Dengan demikian relasinya terus
bertambah tanpa batas. Sementara
relasinya semakin banyak, keinginannya
juga meningkat tanpa batas. Manusia
akan bahagia bila ia mengurangi aneka
keinginannya.
(Keinginan
dapat
diibaratkan
dengan bagasi, keterangan penerjemah).
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Semakin sedikit bagasi, perjalanan
semakin mudah dan menyenangkan.
Kurangi
bagasimu.
Kembangkan
keberanian dan rasa percaya diri. Ini
bukan sifat-sifat yang dapat kaupinjam
dari orang lain. Engkau sendiri yang
harus memupuk dan meningkatkannya
dengan sabar dan tekun.

Perwujudan kasih.
Sucikan
hidupmu
dengan
meningkatkan pengendalian indra.
Hanya karena orang-orang tidak
mengendalikan indra dan tidak
membatasi aneka keinginan mereka,
maka banyak terjadi kerusuhan
dan pergolakan dalam masyarakat.
Orang-orang semacam itu berkeliaran
dengan bebas seperti binatang dalam
masyarakat. Janganlah engkau menjadi
binatang. Bila ada pikiran jahat yang
timbul dalam dirimu, engkau harus
mengingatkan dirimu sendiri bahwa
engkau seorang manusia, bukan hewan.
Rasa
marah
adalah
sifat
kebinatangan. Bila binatang merasa
marah, mereka berkelahi satu sama lain.
Sayangnya kini manusia juga berkelahi di
antara mereka sendiri seperti binatang.
Agaknya dewasa ini binatang lebih baik
daripada manusia. Binatang mempunyai
alasan dan musim, tetapi manusia tidak
mempunyai alasan dan musim. Dengan
demikian, kini manusia bertingkah laku
lebih buruk daripada hewan.
Sebagai manusia engkau harus
meningkatkan sifat-sifat kemanusiaan.
Sebenarnya seorang manusia sama
sekali tidak boleh menjadi marah!
Seandainya engkau dikuasai rasa
marah, engkau harus berusaha menjadi
tenang dan diam. Jangan kehilangan
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ketenanganmu. Bila engkau berusaha
tenang, engkau tidak akan naik darah
dan gelisah.
Kedamaian (peace) ada di dalam dirimu dan tidak dapat diperoleh dari dunia
luar. Di dunia luar hanya ada serpihan
(pieces). Demikian pula, kebahagiaan
tidak berada di dunia luar. Banyak orang
datang kepada Swami dan memohon,
“Swami,
saya
ingin
mempunyai
ketentraman batin.” Kukatakan kepada
mereka bahwa mereka harus mencari
ketentraman di dalam diri mereka
sendiri. Aku selalu penuh ketentraman
dan kebahagiaan jiwa.
Apa sebabnya dewasa ini orangorang kehilangan ketentraman batinnya?
Aneka keinginanlah yang terutama
menyebabkan ia menjadi resah. Di
mana keinginan berada, ketentraman
menghilang dari situ. Karena itu,
kurangi bagasi aneka keinginanmu.
Dengan demikian beban hidupmu akan
berkurang.
Jangan Biarkan sifat-sifat
Bercokol di Hatimu

Buruk

Perwujudan kasih!
Kalian semua tahu bahwa manusia
harus mengikuti jalan kebenaran.
Dalam keadaan apa pun ia tidak boleh
menempuh jalan yang tidak benar.
Apa pun yang terjadi dalam hidupmu,
anggaplah bahwa hal itu baik bagimu.
Seandainya pun ada orang yang
mengecam engkau, engkau harus
berpendapat bahwa hal itu baik bagimu.
Bila engkau menganggap segala sesuatu
sebagai hal yang baik, maka segala
sesuatu akan menjadi baik bagimu. Tuhan
tidak berada di dunia luar, Ia ada dalam
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kesadaranmu. Demikian pula kebenaran
(satya), kebajikan (dharma), kedamaian
(shaanti), kasih (preema), dan tanpa
kekerasan (ahimsa) tidak berada di
dunia luar. Mereka ada dalam dirimu.
Bila engkau menjadi marah, engkau
kehilangan ketenteraman batinmu.
Karena itu, engkau harus selalu tetap
tenang dan bahagia.
Sebagai manusia engkau harus
mempunyai sifat-sifat kemanusiaan.
Manusia sejati adalah orang yang dijiwai
kebenaran,
kebajikan,
kedamaian,
dan kasih. Bila engkau meningkatkan
nilai-nilai kemanusiaan ini, engkau
akan selalu menikmati ketentraman
batin. Kemudian senyum akan selalu
tersungging di wajahmu. Akan tetapi,
bila pikiranmu kacau, engkau tidak
dapat memiliki ketentraman batin.
Engkau bukan sekadar manusia.
Tuhan ada dalam kesadaranmu.
Sadari kebenaran ini. Selama engkau
menganggap dirimu sebagai manusia
biasa, engkau tidak terhindar dari
keresahan.
Perubahan terjadi dalam dirimu
karena makanan dan tingkah lakumu.
Kadang-kadang sifat buruk seperti
kemarahan dan rasa iri timbul dalam
dirimu. Akan tetapi, jangan kauberi
kesempatan cacat cela itu bercokol.
Misalkan engkau membangun sebuah
rumah dan memasang pintunya. Hanya
karena engkau sudah memasang pintu
di rumahmu, apakah engkau akan
membiarkan segala jenis binatang
dan serangga seperti keledai, babi,
ular, dan kalajengking masuk ke
tempat tinggalmu? Sama sekali tidak!
Seandainya pun mereka mencoba
masuk, engkau akan segera menutup
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pintu. Demikian pula, pengendalian diri
dapat diibaratkan dengan pintu hatimu.
Bila kaututup pintu hatimu untuk
sifat-sifat buruk, mereka tidak dapat
memasukinya.
Jangan marah kepada siapa pun,
juga jangan mengecam, melukai,
menjahati, atau merugikan siapa
pun. Bila karena suatu sebab timbul
situasi yang membuat engkau merasa
marah, kendalikan dirimu. Bila rasa
marah timbul, anggaplah sebagai
musuh dan padamkan dengan segera.
Ada dikatakan, rasa marah adalah
musuhmu, kesabaran adalah tameng
perlindunganmu, kebahagiaan adalah
surgamu.
Penuhi hatimu dengan kasih dan
belas kasihan. Bila engkau mempunyai
kasih dalam hatimu, engkau akan
melihat Tuhan di mana-mana. Tanpa
kasih, engkau hanya akan melihat iblis.
Bila kaupupuk keyakinan yang teguh
bahwa Tuhan ada dalam dirimu, bahwa
engkau adalah (perwujudan) Tuhan,
dan tubuhmu adalah persemayaman
Tuhan, maka rasa marah, dengki,
angkuh, dan sebagainya sama sekali
tidak akan mendapat peluang untuk
mengganggumu. Karena itu, anak-anak
emas-Ku, tingkatkan kasih dan belas
kasihan.

Tuhan adalah satu-satunya
perlindunganmu di mana pun
engkau berada. Di rimba, di angkasa,
di kota, atau pun di desa, di puncak
gunung atau di tengah samudra.
(Puisi bahasa Telugu).
Bersambung ke halaman 52
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Wacana Bhagawan Sri Sathya Sai Baba
pada perayaan Shangkranti di Pendopo Sai Kulwant
Prashaanti Nilayam, 14 – 1 – 2006

LAKSANAKAN TUGASMU DENGAN RASA PASRAH
KEPADA TUHAN
Tuhan adalah kasih dan kasih adalah Tuhan.
Meningkatkan hubungan dari kasih ke kasih
Adalah disiplin spiritual yang benar.
Anak-anak-Ku terkasih! Berpegang teguhlah pada prinsip kasih ini
Dan perlihatkan ideal persatuan.
(Puisi bahasa Telugu).
Siswa dan siswi terkasih!
Ada dikatakan, “Daivam maanusha
ruupeena,” artinya, ‘Tuhanlah yang
mengambil
wujud
manusia
ini’.
Itulah sebabnya kelahiran sebagai
manusia dianggap suci sekali. Tuhan
menjelma dalam wujud manusia untuk
menyelamatkan umat manusia.
Jangan mempunyai anggapan yang
keliru bahwa Tuhan itu terbatas pada
suatu wujud tertentu. Tuhan (kesadaran
semesta,
keterangan
penerjemah)
bukan eksistensi yang terpisah. Tuhan
ada dalam kesadaran umat manusia.
Wujud manusia (tubuhnya) merupakan
gabungan lima unsur alam yaitu tanah,
air, api, udara, dan eter. Kekuatan Tuhan
yang membuat kelima elemen ini
berfungsi disebut atma. Apakah bentuk
atma? Banyak orang sering mengajukan
pertanyaan ini. Sesungguhnya atma
(kesadaran semesta) itu melampaui
nama dan wujud.
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Perbedaan antara Pendidikan dan
Educare
Sekadar mempunyai badan manusia
tidak membuat orang itu manusia; sikap
dan tingkah lakunyalah yang membuat
seseorang
benar-benar
manusia.
Demikian pula, sekadar memperoleh
pengetahuan dari buku tidak membuat
seseorang
benar-benar
terpelajar.
Pendidikan duniawi semacam itu bersifat
negatif.
Siapakah vidyaarthi ‘siswa’? Orang
yang mengejar educare adalah siswa
dalam pengertian yang sebenarnya.
Kita harus membedakan antara
pendidikan dan educare. Pendidikan
berorientasi pada informasi, sedangkan
educare berorientasi pada transformasi.
Pendidikan hanya terbatas pada taraf
fisik dan mental.
Sebagaimana sungai-sungai seperti
Sungai Krishnaa dan Goodaavarii
mempunyai sumber asal, sumber
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segala pengetahuan adalah hati kita.
Pengetahuan jasmani dan duniawi
berhubungan dengan pendidikan.
Educare berhubungan dengan perasaanperasaan batin dan kemurnian hati
kita. Pembicaraan, nyanyian, dan cara
hidup kita harus berasal dari dalam hati.
Itulah intisari educare. Bila perasaanperasaan batinmu baik, pembicaraan
dan perbuatanmu juga akan baik.
Educare adalah intisari segala
pengetahuan.
Walaupun
engkau
mempunyai banyak gelar akademis,
bila tidak mempunyai kemurnian hati,
engkau tidak bisa disebut benar-benar
terpelajar. Kini sedikit sekali orang
yang berusaha memahami apa educare
itu sebenarnya. Hanya mereka yang
mempunyai pengetahuan praktis dan
kebijaksanaan akan dapat memahami
dan menghargai konsep educare.
Lainnya akan teperdaya oleh gelar
akademis mereka yang tinggi. Mereka
hanya berminat mendapatkan dan
menyebarluaskan pengetahuan dari
buku. Dengan usaha yang sia-sia seperti
itu, mereka tidak berhak disebut orang
yang benar-benar terpelajar.
Kini sudah lazim bila para siswa
memperoleh berbagai gelar akademis
seperti B.A., M.A., C.A., Ph.D, dan
sebagainya. Gelar-gelar semacam ini
berkaitan dengan pendidikan duniawi.
Ini adalah pengetahuan lahiriah (bahya),
sedangkan educare berkaitan dengan
perasaan batin (bhava). Namun, tidak
banyak orang yang memahami tujuan
pendidikan yang sebenarnya dan
makna batiniahnya. Bila engkau sudah
mengetahui tujuan pendidikan dan
bertindak sesuai dengan pengertian
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itu, hidupmu akan selamat. Pendidikan
yang kauperoleh harus bermanfaat bagi
masyarakat. Engkau harus menggunakan
pengetahuan dan kecerdasanmu untuk
kebaikan masyarakat.
Kendalikan emosimu. Jangan marahmarah untuk setiap persoalan yang
remeh. Jangan kehilangan kesabaran.
Manusia sejati adalah orang yang dapat
mengendalikan diri sepenuhnya.
Engkau mempelajari banyak hal
dari berbagai buku dan para guru
di kelas. Akan tetapi, engkau juga
perlu memahami sifat badan, pikiran,
perasaan, akal budi, ingatan, dan
peralatan batinmu agar engkau dapat
menyadari diri sejatimu.
Tuhan adalah Sumber Segala Sesuatu
Setiap orang mempunyai tiga sifat
(guna) yaitu sattva, rajas, dan tamas. Ini
melambangkan Trinitas Brahma, Wishnu,
dan Maheeshvara. Sattva guna berkaitan
dengan kemurnian batin kita. Rajoo guna
tercermin dalam kegiatan kita. Tamoo
guna berarti kemalasan, kelambanan,
dan kebodohan. Namun, kebenaran
yang mendasar yaitu atmalah yang
mengendalikan fungsi tubuh manusia.
Engkau melakukan berbagai kegiatan.
Engkau ikut serta dalam olah raga dan
permainan. Ini menunjukkan rajoo guna.
Kini orang-orang mengajarkan
berbagai nilai spiritual dan berbicara
tentang kesejahteraan orang lain
(parartha) tanpa membuang sifat
mementingkan diri (svartha). Ini
kesalahan yang parah. Pertamatama engkau harus membuang sifat
mementingkan diri dan menganggap
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kesejahteraan orang lain sebagai dasar
segala usahamu.
Yang paling penting adalah kemurnian perasaan batin dan iman
kepada Tuhan. Tuhan adalah aadhaara
‘penopang’, sedangkan segala hal
lainnya adalah aadheeya ‘yang ditopang’.
Tuhan itu satu, Maha Esa. Karena itu,
Veda menyatakan,

“Eekoo’ham bahu syam.”
Artinya,
‘Yang Maha Esa berkehendak menjadi
beraneka’.
Nama
dan
wujud
mungkin
bermacam-macam,
tetapi
prinsip
ketuhanan yang merupakan sifat
bawaannya, satu dan sama. Misalnya,
pendopo ini diterangi banyak lampu,
tetapi arus listrik yang mengalir dalam
semua lampu itu sama. Demikian pula
ada banyak kue manis, tetapi gulanya-bahan penting yang membuat semua
kue itu manis—sama. Sering sekali
kita hanya memperhatikan nama serta
wujud, dan melupakan kenyataan yang
sejati.
Segala Sesuatu Berasal dari Atma
Manusia perlu mempunyai ketiga
sifat ini:
(1) kemantapan (nischalatva),
(2) kemurnian (nirmalatva), dan
(3) ketidakterikatan (nirmoohatva).
Orang yang mempunyai ketiga sifat baik
ini sesungguhnya adalah perwujudan
Tuhan. Engkau tidak perlu bertanya
kepada orang lain apakah engkau baik
atau jahat. Suara hatimulah yang menilai.
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Engkau harus selalu merenungkan
Tuhan. Sejak dahulu sudah banyak
penjelmaan Tuhan (yang datang ke
dunia), tetapi prinsip ketuhanan dalam
diri mereka satu dan sama. Sebagaimana
gula mengambil wujud berbagai kue
manis, Tuhan mengejawantah dalam
berbagai wujud. Orang-orang memuja
Tuhan, menyanyikan kemuliaan-Nya,
dan berpikir bahwa Beliau ada di suatu
tempat yang jauh. Hatimu adalah
persemayaman Tuhan. Karena itu, penuhi
hatimu dengan kasih. Orang yang tidak
mempunyai kasih, tidak bisa disebut
manusia. Sesungguhnya kelima unsur
alam (tanah, air, api, udara, dan eter)
adalah perwujudan Tuhan. Anggaplah
kelima elemen ini sebagai unsur yang
suci dan gunakan dengan baik.
Siapa yang telah memberimu
kehidupan? Dari mana sumbernya?
Apakah engkau telah memperolehnya
dengan suatu latihan spiritual? Tidak!
Tuhanlah yang memberimu kehidupan
dan Beliaulah yang menopangnya. Tuhan
ada dalam segala makhluk sebagai atma.
Segala sesuatu berasal dari atma.
Para siswa mempelajari sejumlah
buku dan memperoleh gelar akademis
yang tinggi. Apa sumber segala
pengetahuan dan ilmu mereka? Mereka
menganggap berbagai hal sebagai
sumber pengetahuan mereka. Namun,
sebenarnya sumber segala pengetahuan
adalah Tuhan. Segala sesuatu berasal
dari Tuhan. Akan tetapi, manusia tidak
mampu menyadari kebenaran ini karena
delusinya (pikiran atau pandangan yang
tidak didasarkan pada kenyataan sejati).
Yang pertama dan terpenting,
tingkatkan keyakinan yang teguh
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bahwa Tuhan ada. Bila Tuhan menjelma
dalam wujud manusia, Beliau bersikap
dan bertingkah laku sebagai manusia
sehingga manusia dapat memahami
Tuhan dan mengerti betapa sucinya
kelahiran sebagai manusia.
Atma (kesadaran semesta) menunjukkan kemenunggalan segala
makhluk. Akhirnya segala sesuatu lebur
dalam atma.

Ada banyak agama, tetapi tujuannya
satu.
Ada banyak pakaian, tetapi benang itu
satu.
Ada banyak perhiasan, tetapi emas itu
satu.
Ada banyak sapi betina, tetapi air susu
itu satu.
(Puisi bahasa Telugu).
Sayangnya kini manusia tidak melihat
kesatuan dalam keanekaragaman, tetapi
bahkan melihat keanekaragaman dalam
kesatuan. Itulah yang menyebabkan
segala penderitaannya. Prinsip atma
(kesadaran semesta) adalah dasar
segenap ciptaan. Engkau boleh
melupakan apa saja, tetapi jangan
melupakan atma. Kelima unsur alam
dalam dirimu tak lain adalah perwujudan
atma.
Sekadar menghitung butir-butir
tasbih itu bukan japa. Manusia harus
melampaui taraf kehidupan duniawi
serta jasmani dan hanya mengingat
Tuhan. Itulah japa yang benar. Orang
yang menyadari sumber hidupnya
adalah manusia sejati.
Mungkin engkau mempelajari
Bhagavad Giitaa dan hafal semua
slokanya. Namun, itu tidak membuatmu
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menjadi orang terpelajar. Cukuplah bila
engkau dapat menerapkan setidaktidaknya satu sloka saja.
Dengan bantuan huruf a, b, c, d, dan
seterusnya dalam alfabet, dapat ditulis
buku berapa saja banyaknya seperti
Raamaayana, Mahaabhaarata, atau
Bhaagavata. Demikian pula atma adalah
dasar segala sesuatu. Bila engkau sudah
memahami prinsip atma, engkau akan
memahami segala hal lainnya. Untuk
memberikan pengetahuan semacam
itulah, maka kami telah mendirikan
lembaga pendidikan. Di berbagai sekolah
dan perguruan tinggi kita, watak yang
baik, kebajikan, dan sikap serta tingkah
laku yang benar sangat diutamakan.
Engkau harus memiliki kerinduan untuk
menempuh jalan yang benar dalam
hidupmu dan mencapai (kesadaran)
Tuhan. Engkau harus menerima segala
sesuatu sebagai kehendak Tuhan. Bila
engkau memupuk kemurnian hati,
segala usahamu akan sukses.
Atasi Delusi dengan Pengetahuan
Atma
Atas nama meditasi, banyak orang
duduk bersila sambil memejamkan
mata. Bagaimana kegiatan semacam
itu membawamu menuju (kesadaran)
Tuhan? Bila kaupejamkan matamu,
engkau bahkan tidak dapat melihat
orang yang berdiri di hadapanmu, apa
lagi Tuhan.
Sesungguhnya Tuhan ada dalam
dirimu. Manusia sejati (vyakti) adalah
orang
yang
menampilkan
sifat
ketuhanan yang terpendam dalam
dirinya (avyakta). Bila engkau memahami
serta merenungkan prinsip atma dan
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berusaha dengan sungguh-sungguh,
pasti engkau dapat menghayati
(kesadaran) atma. Mungkin engkau
melakukan japa atau tirakat, tetapi
bila hatimu tidak murni, segala latihan
spiritualmu akan sia-sia.
Ada berbagai jenis bunga yang berlainan seperti mawar, melati, dan krisan.
Namun, kumbang mengumpulkan
madu dari segala bunga. Demikian pula,
latihan spritual apa pun yang kaulakukan,
selalulah memfokuskan pikiranmu pada
atma saja.
Berusahalah Mencapai Keheningan
Pikiran
Manusia disebut manava. Apa arti
istilah ini? Ma berarti maya yaitu delusi
(pandangan yang tidak didasarkan pada
kenyataan sejati). Na artinya nasti ‘tanpa’,
dan va artinya vartinchuta ‘bersikap dan
bertingkah laku’. Manusia sejati adalah
orang yang telah mengatasi maya
dengan bantuan pengetahuan diri sejati
(aatma vidyaa).
Manusia juga disebut manishi yaitu
orang yang dianugerahi manas. Namun,
orang yang telah melampaui manasnya
(peralatan batin dalam fungsinya untuk
berpikir dan merasakan keinginan serta
emosi) adalah paramahamsa ‘jiwa yang
telah menyadari kenyataannya yang
sejati’.
Kita bukan sekadar manusia
(manava). Sesungguhnya kita adalah
perwujudan Tuhan (kesadaran semesta
yang abadi). Kita harus mempunyai
kepercayaan kepada Tuhan dan
menghadapi tantangan hidup dengan
berani dan tabah. Hanya dengan
demikianlah kita layak disebut manusia.
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Pikiran
dimaksudkan
untuk
merenungkan Tuhan. Orang yang
mengetahui
nilai
berlian
akan
menyimpannya di tempat yang
aman dan menggunakannya dengan
baik. Demikian pula, orang yang
menyadari kekuatan manas tidak
akan membiarkannya melantur atau
menghambur-hamburkan (energi)-nya.
Engkau harus berusaha keras mencapai
keheningan atau keadaan tanpa
kegiatan pikiran. Ini hanya mungkin bila
engkau merenungkan Tuhan dengan
tiada hentinya.
Ada dikatakan, ‘Manoo muulam
idam jagat.” Artinya, ‘Pikiran adalah
dasar seluruh dunia’. Bila engkau
tidak mengendalikan pikiranmu dan
terpengaruh oleh solah-tingkahnya,
lalu akan bagaimana nasibmu? Manusia
hanya dapat menjadi paramahamsa
‘orang yang telah menyadari jati dirinya’
dengan
melenyapkan
manas-nya
(manoo nashana).
Jangan pernah mengikuti manasmu. Sebenarnya sifat manas itu suci
sekali, namun karena pengaruh
pendidikan modern, manas menjadi
tidak mantap seperti kera. Apa gunanya
mempelajari berbagai buku yang tebal
bila engkau tidak memahami sifat
manas? Bila engkau mempelajari abjad
dari A sampai Z, engkau juga harus
mempelajari arti kata-kata. Apa gunanya
membaca kata-kata tanpa mengetahui
artinya?
Miliki Keyakinan yang Teguh kepada
Tuhan
Bila engkau membaca Bhagavad
Giitaa,
berusahalah
memahami
Edisi No. 265, Mei 2014

ajarannya dan menerapkannya. Jika
tidak, membaca Bhagavad Giitaa atau
memberikan wacana tentang kitab itu
tidak banyak artinya. Tidak ada manfaat
yang kauperoleh bila engkau hanya
mengulang-ulang sloka seperti burung
beo, tanpa memahami artinya.
Di sini para siswa mempelajari Veda.
Ada dikatakan,

“Anantoo vai Veeda.”
Artinya,
‘Veda itu tidak terbatas’.
Veda mengandung kekuatan yang tak
terhingga. Veda telah disampaikan
dari generasi ke generasi oleh jiwajiwa yang mulia. Veda mengandung
berbagai kebenaran abadi. Namun,
atas nama pendidikan modern,
orang-orang mengabaikannya. Entah
seseorang menyukainya atau tidak, Veda
dimaksudkan untuk dipelajari secara
mendalam. Perlu sekali semua orang
mengkaji Veda. Tidak cukuplah bila
engkau sekadar membaca Veda, engkau
juga harus memahami ajaran yang
terkandung di dalamnya.
Kini orang-orang sudah melupakan
dirinya yang sejati. Manusia berusaha
memperoleh
pendidikan
tanpa
memahami kenyataannya yang sejati.
Inilah kelemahan manusia. Akibatnya,
ia mempercayai segala sesuatu kecuali
Tuhan. Karena itu, jangan pernah
melupakan prinsip ketuhanan yang
mendasari (segala sesuatu).

Para siswa terkasih!
Engkau dapat memahami dan
memperoleh pengetahuan duniawi dan
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sekuler. Namun, tidak semua orang dapat
memahami kenyataan batin dengan
mudah. Nama dan wujud orang-orang
mungkin tampak berlainan, tetapi pada
hakikatnya semuanya satu. Kenyataan
sejati adalah aadhaaraa ‘penopang’,
sedangkan nama dan wujud lahiriah
hanyalah aadheeyaa ‘yang ditopang’.
Tidak ada gunanya bila engkau hanya
mengetahui ‘yang ditopang’ tanpa
mengetahui ‘penopangnya’.
Bahkan pada waktu menghadapi
masalah jasmani pun, kita harus
mempunyai pandangan spiritual. Karena
itu, pertama-tama tingkatkan imanmu
kepada Tuhan. Dengan kepercayaan
yang teguh kepada Tuhan, engkau dapat
mencapai apa saja.
Laksanakan tugas-tugasmu dengan
rasa pasrah kepada Tuhan. Inilah intisari
pendidikan yang benar. Pendidikan
tidak hanya berarti mendapatkan
pengetahuan dari buku. Pendidikan
sejati melampaui hal ini. Apa gunanya
membaca berbagai buku tanpa
mengetahui prinsip adikodrati itu (atma,
diri sejati, atau kesadaran semesta,
keterangan penerjemah).

Para Siswa! Perwujudan kasih!
Pertama-tama
engkau
harus
mengerti bahwa Tuhan ada di manamana. Lakukan segala perbuatanmu
untuk menyenangkan Tuhan. Engkau
berasal dari Tuhan, hidup dalam
(kesadaran) Tuhan, dan ditopang oleh
Tuhan. Karena itu, segala perbuatanmu
harus kaupersembahkan kepada Tuhan.
Bila engkau mengikuti jalan yang suci
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ini, akhirnya engkau akan menunggal
dengan (kesadaran) Tuhan.
Tuhan menyukai perasaan batinmu
(bhaavapriya),
bukan
penampilan
lahiriah (baahyapriya). Tuhan melihat
perasaan di balik perbuatanmu. Dunia
menaruh minat pada penampilan
lahiriah, tetapi Tuhan menaruh minat
pada perasaanmu. Karena itu, pertamatama murnikan perasaan batinmu.
Engkau bertanya kepada orang lain,
“Siapakah Anda?” Akan tetapi, sudahkan
engkau menyelidiki, “Siapakah aku?”
Pendidikan sejati terletak dalam usaha
(membantu siswa) mengetahui jawaban
pertanyaan ini. Apa gunanya mengetahui
tentang orang-orang lain, bila engkau
tidak mengetahui kenyataanmu sendiri?
Itu sama sekali bukan pendidikan yang
benar!
Peminat kehidupan spiritual sejati
adalah orang yang memahami dan
menghayati prinsip kemenunggalan ini.
Engkau berkata, “Beliau ibu saya, beliau
ayah saya,” dan sebagainya. Pertalian
jasmani semacam itu berkaitan dengan
manas. Bila engkau menganggap
pertalian jasmani ini nyata, engkau
tidak akan pernah dapat memahami
kenyataan yang sejati. Engkau berkata,
“Saya Raamaiah.” Itu adalah nama yang
diberikan kepada badanmu. Namun,
engkau bukan badan. Engkau harus
berkata dengan keyakinan yang teguh,
“Aku adalah aku.” Namun, bila kausebut
dirimu Raamaiah, engkau harus
bertindak sesuai dengan namamu. Bila
engkau sudah memahami kenyataanmu
yang sejati, engkau akan menghayati
kebahagiaan abadi.
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Banyak siswa telah berkumpul di sini.
Namun, mereka tidak mempelajari hal
yang sama. Kalian menempuh jurusan
yang berbeda-beda untuk meraih gelar
B.A., M.A., M.Sc., dan sebagainya. Akan
tetapi, setiap siswa harus mendapatkan
satu gelar yaitu M.A. Apa arti M.A.? M.A.
artinya Master dalam Aatma Vidyaa,
‘pengetahuan atma’. Bila engkau
memahami arti gelar ini, engkau akan
memahami tujuan pendidikan.
Kini banyak siswa ingin pergi ke
luar negeri setelah memperoleh gelar
seperti B.A., B.Com, dan sebagainya.
Sesungguhnya mereka melupakan
tujuan pendidikan yang sebenarnya
dan tergila-gila pada berbagai daya tarik
duniawi.
Kasih Menyatukan Semuanya
Engkau harus mempunyai bakti yang
terpusat kepada Tuhan. Kepercayaanmu
harus mutlak dan tanpa syarat. Bila
keyakinanmu tidak mantap, berubahubah, engkau akan bingung dan resah.
Kendalikan aneka keinginanmu. Keinginan yang tidak terbatas akan menjauhkan engkau dari Tuhan. Lenyapnya
aneka keinginan akan membawamu
menuju prinsip kemenunggalan.
Engkau harus memupuk berbagai
sifat baik dan menempuh hidup yang
baik. Pahamilah tujuan pendidikan dan
bertindaklah sesuai dengan pengertian
itu.
Hanya
dengan
demikianlah
kelahiranmu sebagai manusia akan
bermakna. Satu lampu listrik dapat
menerangi banyak orang. Demikian
pula, satu hati yang penuh kasih dapat
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menerangi banyak kehidupan. Kasih
yang samalah yang ada dalam segala
makhluk.
Orang yang terpelajar tidak boleh
memandang rendah orang yang tidak
terpelajar. Orang yang benar-benar
terpelajar akan memperlakukan setiap
orang sebagai sederajat dan memupuk
persatuan. Bila ada persatuan dan
kesadaran kemenunggalan, akan ada
kemurnian. Bila kita murni, kita dapat
menghayati Tuhan. Kasih adalah dasar
persatuan. Tiadanya kasihlah yang
menyebabkan perselisihan.

Para siswa!
Setelah menempuh studi di
perguruan kita, bila engkau hanya
meraih gelar tanpa memupuk sifatsifat yang baik, kami tidak akan senang.
Engkau harus meningkatkan kemurnian
lahir batin. Hanya dengan demikianlah
engkau dapat memperoleh nama yang
baik dalam masyarakat. Orang-orang
akan memujimu dan berkata, “Si Polan
adalah pemuda yang baik, perhatiannya
terpusat pada pekerjaannya, dan ia tidak
melibatkan diri dalam kegiatan yang tak
perlu.” Orang-orang yang baik seperti itu
dapat mendatangkan perubahan dalam
masyarakat.
Sebagai siswa, engkau harus
mengikuti pedoman tingkah laku
yang
ditentukan
untuk
tahap
brahmacarya ‘selibat’. Sebaliknya, bila
engkau mengikuti tingkah pikiran dan
kelakuanmu tidak terkendali, orangorang akan menyebutmu berandal. Bila
pikiran, perkataan, dan perbuatanmu
baik, setiap orang akan memujimu.
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Engkau Tidak Berbeda dari Tuhan

Perwujudan kasih!
Ada kasih dalam diri segala makhluk.
Di dunia ini tiada makhluk yang tidak
memiliki kasih. Tingkatkan kasihmu.
Namun, ada sejumlah orang yang tidak
memberikan kasihnya kepada orang
lain, tetapi bahkan mengecam mereka.
Biarlah orang berbicara sesuka mereka.
Jangan merasa jengkel bila engkau
dikecam. Jika seseorang mengecammu
dengan suara nyaring, kecaman itu
akan lenyap di udara. Bila ia mengecam
di dalam hati, dia sendirilah yang akan
terpengaruh. Karena itu, jangan berbesar
hati bila dipuji, atau sedih bila dikecam.
Tanpa terganggu oleh kecaman orang
lain, engkau harus memupuk sifat-sifat
yang sattvik dan membina watak yang
baik. Hanya dengan demikianlah engkau
dapat memperoleh nama yang baik
dalam masyarakat.
Tidak cukuplah bila engkau
menguasai bahasa dengan baik dan
berbicara dengan fasih mengenai Tuhan.
Engkau juga harus mempraktekkan
apa yang kaukatakan. Mungkin engkau
bisa menarik banyak orang dengan
wacana yang hebat, tetapi apa guna
hal itu bila engkau tidak menerapkan
perkataanmu dalam perbuatan? Jika
engkau ingin mencapai Tuhan, harus ada
keselarasan dalam pikiran, perkataan,
dan perbuatanmu. Ada dikatakan,

Manasyeekam vachasyeekam
Karmanyeekam mahaatmanaam.
Manasyanyat vachasyanyat
Karmanyanyat duraatmanaam.
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Artinya,
‘Mereka yang pikiran, perkataan, dan
perbuatannya
selaras
sepenuhnya
adalah orang-orang mulia. Mereka yang
pikiran, perkataan, dan perbuatannya
tidak selaras adalah orang jahat’.
Ketika Yesus lahir, tiga raja Arab
datang untuk melihat anak itu.
Menyaksikan kecemerlangan sang bayi,
raja pertama berseru, “Ia utusan Tuhan.”
Raja kedua berkata, “Ia putra Tuhan.”
Raja ketiga menyatakan, “Sesungguhnya
Beliau adalah Tuhan.” Ketiga pernyataan
ini benar.
Jangan pernah beranggapan bahwa
engkau berbeda dari Tuhan. Engkau
harus melampaui (kesadaran) dualitas
dan menghayati kemenunggalanmu
dengan Tuhan (kesadaran semesta,
keterangan penerjemah).
Apa pun yang mungkin terjadi,
jangan
menyimpang
dari
jalan
persatuan. Engkau harus mempunyai
kepercayaan yang teguh kepada Tuhan.
Resapkan ajaran-ajaran (Swami) ini
dengan sungguh-sungguh di hatimu
dan amalkan dalam kehidupanmu
sehari-hari. Setelah engkau kembali ke
kamarmu, renungkan apa yang telah
diajarkan di sini.
Dengan berdoa kepada Tuhan,
engkau dapat mencapai apa saja dalam
hidupmu. Aku ingin agar kalian berdoa.
Aku ingin agar kalian bersatu seperti
saudara dan saudari, serta mendapatkan
nama yang baik. Hanya dengan
demikianlah tujuan kami mendirikan
lembaga pendidikan ini akan terpenuhi.
Aku selalu bersamamu, di dalam
dirimu, di atasmu, di bawahmu, di
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sekelilingmu. Pupuk bakti yang teguh
kepada Tuhan dan berusahalah
menanamkan iman serta bakti seperti
itu dalam sesamamu manusia. Itu akan
membuat Aku sangat senang.
Hari ini adalah Shangkranti yang
menandai
dimulainya
uttarayana
‘perjalanan matahari ke Utara’ , masa
yang baik dan suci. Setidak-tidaknya
mulai hari ini tingkatkan perasaanperasaan yang luhur. Ikuti jalan yang
suci. Kemudian pasti masa depanmu
akan aman dan terjamin.
Kuharap Aku tidak membuat kalian
tidak nyaman karena memberikan
wacana yang panjang. Bila Kulihat kalian
semua, hati-Ku penuh kebahagiaan yang
meluap-luap. Kebahagiaan sejati terletak
dalam persatuan dengan (kesadaran)
Tuhan. Karena itu, renungkan Tuhan
dengan tiada putusnya. Jangan pernah
merasa cemas atau khawatir dan berpikir,
“Ujian sudah mendekat. Bagaimana aku
akan menghadapinya? Akan luluskah
aku?” Jangan mempunyai rasa putus asa,
patah semangat, atau sikap yang negatif.
Percayalah kepada Tuhan. Lakukan
tugasmu dan hadapi situasi apa saja
dengan tabah. Kemudian hasilnya pasti
akan baik. Aku selalu melakukan tugasKu, apa pun juga keadaannya.
Kasih adalah segala-galanya. Kasih
adalah Tuhan. Hiduplah dalam kasih.
Bhagawan mengakhiri wacana
Beliau dengan kidung suci, “Hari bhajan
bina sukha shaanti nahin ...,” ‘tanpa
menyanyikan nama Tuhan, tiada suka
cita dan kedamaian’.

Alih bahasa : Dra. Retno S. Buntoro
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SATYŌPANISHAD (35)
(Pertanyaan 179): Swami! Apakah
perasaan-perasaan
badan
itu
merupakan rintangan untuk mencapai
kemajuan spiritual? Bagaimanapun
juga perasaan-perasaan badan ini
tidak meninggalkan kami. Mohon
beritahulah kami apa yang harus kami
lakukan mengenai hal ini.
Bhagawan: Aku tidak pernah memberi
tahu engkau agar mengabaikan
badanmu. Selalulah ingat bahwa
badan ini adalah alat. Mungkin suatu
tempat ibadah itu indah sekali, bersih,
dan sangat menarik. Meskipun begitu
engkau tidak akan puas hanya dengan
melihatnya dari luar. Engkau baru puas
setelah masuk ke dalam dan melihat
patung yang disemayamkan di tempat
suci. Patung Tuhan (Muulaviraat) itu
yang membuat engkau merasa bahagia
dan senang sekali, bukan? Demikian
pula badanmu adalah persemayaman
Tuhan atau tempat ibadah yang
bergerak. Engkau sama sekali tidak boleh
mengabaikannya. Aneka keinginanmu
tidak akan membuat badanmu tercemar.
Hanya saja, keinginan-keinginan itu harus
baik dan jangan pernah mempunyai
keinginan jahat.
Kita mempunyai enam musuh
(arishadvarga) seperti: nafsu kama,
kemarahan, ketamakan, kelekatan,
kekikiran,
dan
kebencian
yang
menghancurkan
manusia.
Tetapi,
engkau dapat menyalurkannya ke arah
yang benar. Misalnya saja, kemarahan.
Kapan saja kemarahan itu tidak baik
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untukmu. Tetapi, bila engkau marah pada
kelakuanmu yang buruk, pikiran-pikiran
jahat, dan kecenderunganmu yang tidak
baik, maka engkau akan memperbaiki
dirimu sendiri. Karena itu, jangan marah
kepada siapa saja, marahlah kepada
kemarahanmu sendiri.
Lalu
pertimbangkan
kaama
‘keinginan’. Bila engkau mencari
pemuasan berbagai keinginan yang
tiada batasnya, engkau akan menempuh
hidupmu dengan rasa tidak puas dan
tidak senang. Sebaliknya, bila engkau
menginginkan Tuhan, ingin mengabdiNya, keinginan itu, kaama, menjadi luhur.
Karena itu, selama orang bersifat
mementingkan diri, mengutamakan
kepentingan pribadi, sensual, dan
duniawi, jelas badan merupakan
penghalang bagi kemajuan spiritual.
Tetapi, bila engkau menganggapnya
sebagai alat untuk menyadari Tuhan
dalam dirimu, maka jelas badan itu
bukan penghalang. Hiranyakashipu,
Hiranyaksha, Raavana, Kumbhakarna,
Sishupala, Jarasandha, Dantavakra,
dan sebagainya menghancurkan diri
mereka sendiri karena berbagai pikiran
mereka yang jahat, perbuatan jahat,
dan sifat yang kejam serta berbahaya.
Sesungguhnya badan adalah anugerah
Tuhan bagi manusia untuk menyadari
dan menghayati-Nya.

(Pertanyaan 180): Swami! Bagaimana
caranya agar kami dapat dengan
mudah memahami maksud dan tujuan
hidup ini?
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Bhagawan: Ini sangat sederhana.
Sebuah contoh kecil. Seorang pasien
makan obat untuk penyakitnya dan
menjadi sembuh. Mengapa? Ia harus
makan obat secara teratur selama
beberapa waktu agar ia tidak perlu
makan obat lagi karena jatuh sakit. Ini
berarti, ia tidak boleh menjadi pasien
untuk kedua kalinya.
Demikian pula kelahiranmu dalam
hidup ini dianugerahkan kepadamu agar
engkau tidak lahir lagi. Dengan kata lain,
jangan sampai engkau masuk lagi ke
dalam lingkaran kelahiran dan kematian.
Manusia harus berusaha secara spiritual
untuk mencapai tujuan itu dengan cara
melakukan latihan rohani (saadhana)
dalam kehidupan sekarang ini. Inilah
maksud dan tujuan hidup.

(Pertanyaan 181): Swami! Apa yang
dimaksud dengan mencari kebenaran?
Bagaimana caranya agar kami dapat
melakukan tugas mulia ini?
Bhagawan: Menyatakan bahwa engkau
sedang mencari kebenaran itu bodoh
dan merupakan tanda ketidaktahuan
(ajnaana). Bila kebenaran (satya) ada
di mana-mana, apa gunanya mencari
kebenaran? Kebenaran adalah Tuhan.
Tuhan adalah kebenaran. Tuhan itu
Mahatahu. Demikian pula, kebenaran itu
ada di mana-mana.

Satyamunand udi sarvambu srshtince.
Satyamunananage sarva srshti.
Satyamahimateeni
sthalameedikanugonna.
Shuddha sattvamadiye cuudarayya.
(Puisi bahasa Telugu).
Artinya,
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Tuhan, kebenaran abadi, telah
menciptakan seluruh alam semesta
yang akhirnya akan menunggal dalam
kebenaran.
Inilah kebenaran abadi.
Dengan matamu engkau memandang anak-anakmu. Dengan mata
yang sama engkau juga memandang
istrimu. Mungkin matamu sama,
tetapi pandanganmu, caramu memandang, atau perasaanmu pada
waktu memandang orang-orang yang
berlainan seperti ibu, istri, dan anakanak, berbeda-beda. Dari cara seseorang
memandang, engkau dapat mengetahui
perasaan dalam hati mereka. Ini
membedakan perasaan dari pandangan.
Pencarian kebenaran harus menjawab berbagai pertanyaan seperti:
apa, bila, mengapa, siapa, di mana, dan
bagaimana.

(Pertanyaan 182): Swami! Kini
bahkan bakti pun sudah menjadi
masalah kesenangan serta bisnis, dan
diharapkan memberikan hasil yang
cepat. Bukankah ini salah? Apakah di
dalam bakti kelicikan dan tipu daya itu
ada hasilnya?
Bhagawan: Kini apa saja yang dilakukan
atau dikatakan orang timbul dari sifat
mementingkan diri belaka. Bila engkau
meningkatkan bakti agar mendapat
pekerjaan, maka engkau berbakti
kepada majikanmu dan bukan kepada
Tuhan. Bila engkau menjadi bakta
dengan maksud agar mendapat jodoh,
maka engkau berbakti kepada istri atau
suamimu, bukan kepada Tuhan.
Bila kauperhatikan secara cermat,
akan kauketahui bahwa ada cukup
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banyak uang di dunia ini. Banyak orang
mempunyai kedudukan yang baik.
Banyak orang yang berpengaruh dan
terkenal. Apakah seharusnya engkau
berdoa kepada Tuhan untuk uang,
kedudukan, ketenaran, dan pengaruh
yang sudah tersedia berlimpah di dunia
ini? Seharusnya engkau berdoa kepada
Tuhan untuk hal-hal yang tidak terdapat
di sini dan hanya ada di dalam Tuhan dan
bersama Tuhan. Ada dua hal yang hanya
dimiliki Tuhan dan tidak ada di tempat
lain. Apakah itu? Kebahagiaan jiwa dan
kedamaian. Bakti sejati mendorongmu
berdoa kepada Tuhan untuk kedua hal
yang berharga ini.
Sayang sekali kini orang-orang
bahkan menggunakan tipu muslihat,
cara-cara yang tidak jujur, dan logika
dalam bidang spiritual. Ah! Cara
semacam ini tidak akan pernah
memberikan hasil yang baik. Orang
semacam itu tidak akan pernah sukses.
Lagi pula hal seperti itu akan merugikan
dirinya sendiri. Tuhan dan harta tidak
bisa berjalan seiring (maksudnya
jangan mendekatkan diri kepada Tuhan
semata-mata untuk tujuan yang bersifat
fisik atau kebendaan, keterangan
penerjemah). Engkau tidak dapat
membeli atau menjual Tuhan. Bisnis
berlandaskan prinsip-prinsip komersial
dan Tuhan tidak pernah seiring. (Ada
orang yang seperti “berbisnis” dengan
Tuhan. Misalnya dengan berdoa, “Tuhan
berkatilah saya agar lulus ujian; kalau
lulus, saya akan mempersembahkan
sepuluh kelapa di tempat ibadah,” atau
“Tuhan, berkatilah saya agar bisnis
saya sukses, kalau bisnis ini sukses,
sepuluh persen keuntungannya akan
saya sumbangkan ke tempat ibadah.”
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Keterangan penerjemah). Tuhan tidak
menghendaki uang atau hartamu
(dhana). Beliau memeriksa kelakuanmu
(dharma).
Ah! Sayang sekali, atas nama
kehidupan spiritual orang-orang saling
membohongi, terlibat dalam transaksi
keuangan, berpolitik, memanipulasi,
menipu, membuat rencana jahat,
berkomplot, melewatkan waktu untuk
gosip dan menjelek-jelekkan orang
lain. Kelihaian, tipu muslihat, dan
kelicikanmu tidak akan pernah berhasil
bila kaugunakan terhadap Tuhan.
Engkau tidak akan pernah mencapai
kesadaran Tuhan (diri sejati, keterangan
penerjemah) dengan siasat semacam ini.
Ini sebuah cerita pendek. Seorang
yang sangat kaya mempunyai anjing
kesayangan. Suatu kali ketika seseorang
lewat di jalan, anjing ini mengejarnya
dan akan mengigit. Karena tidak ada
jalan lain, orang ini memukul anjing
tersebut dengan tongkatnya. Anjing
itu mati. Hal ini membuat orang kaya
tersebut sangat geram dan ia menuntut
orang itu di pengadilan. Di pengadilan
hakim bertanya kepada orang itu
mengapa ia memukul anjing tersebut
hingga mati. Orang itu berkata, “Pak,
anjing itu tiba-tiba menyerang dan akan
menggigit saya. Saya tidak bisa berbuat
apa-apa. Karena itu, terpaksa saya pukul
dia dengan tongkat di tangan saya,
dan sayang sekali, ia mati.” Kemudian
hakim bertanya kepada orang kaya itu,
apa yang akan dikatakannya dalam hal
ini. Ia berkata, “Pak! Saya bisa mengerti
situasinya. Tetapi, mengapa ia memukul
kepala anjing saya? Kalau ia tidak
berbuat begitu, tentu anjing saya tidak
mati.” Hakim berpaling kepada orang itu
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meminta penjelasan. Orang itu berkata,
“Pak! Anjing itu akan menggigit saya
dengan giginya. Karena itu, saya terpaksa
memukul kepalanya. Seandainya dia
akan menggigit saya dengan ekornya,
pasti saya memukul ekornya.” Jadi, ini
adalah kelihaian atau muslihat untuk
melepaskan diri dari situasi itu. Kelihaian
(bersilat lidah) semacam ini tidak
berguna di jalan spiritual.
Sebuah contoh lain. Seorang
pengusaha harus pergi ke luar kota untuk
urusan bisnis. Ia memanggil putranya
dan berkata, “Anakku sayang. Tolong
urus pekerjaan ayah dengan baik sampai
ayah kembali. Ingat Nak! Engkau tahu
setiap hari ayah melakukan puja. Engkau
juga melihat ayah melakukan puja
ashtoottara ‘mengulang 108 nama suci
Tuhan’. Jangan lupa melakukan puja ini
sewaktu ayah tidak ada di rumah. Ayah
tidak mau engkau menghentikannya.”
Sang putra berkata, “Baik Ayah! Saya
akan melakukan pesan-pesan Ayah
dengan teliti.”
Setelah pulang, pengusaha itu
bertanya kepada putranya apakah ia
telah melakukan semua tugas yang
diserahkan kepadanya, termasuk puja
dengan melantunkan 108 nama Tuhan.
Pemuda itu menunjukkan sehelai
kertas sebagai bukti bahwa ia sudah
melaksanakan instruksi sang ayah. Di
kertas itu ia menuliskan nama Tuhan,
lalu memberi tanda (”) (”) (sama, sama)

sehingga ia tidak perlu mengulang nama
Tuhan 108 kali. Apakah ini sama dengan
puja ashtoottara yang sebenarnya?
Apakah engkau mengharapkan hasil
yang positif dari taktik semacam ini?
Suatu kali seorang pedagang
menghadap seorang guru spiritual dan
dengan takzim mohon agar ia diberi
mantra upadeesha untuk mencapai
moksa. Kemudian pedagang itu
bertanya, “Pak, bisakah saya menyuruh
pembantu saya mengulang-ulang dan
melantunkan mantra ini seribu kali atas
nama saya?” Sang guru berkata, “Ini tidak
ada gunanya. Apa yang kaukatakan?
Bagaimana engkau bisa berharap
memperoleh manfaat bila pembantumu
melakukan
puja
atas
namamu?
Pernahkan kauminta dia agar makan
pada waktu engkau lapar? Pernahkan
kauminta dia agar minum air pada waktu
engkau haus? Pernahkan kauminta dia
pergi ke dokter dan minum obat bila
engkau sakit? Omong kosong apa yang
kaubicarakan.” Tampaknya inilah jalan
pikiran para peminat kehidupan spiritual
modern. Ini bukan bakti.
Jalan spiritual yang kauikuti dengan
ketidakterikatan sepenuhnya (virakti),
dengan
segenap
kemampuanmu
(shakti), dan segenap kasihmu kepada
Tuhan (anurakti) adalah bakti, dan bukan
tipu muslihat yang kaulakukan.

Alih bahasa : Dra. Retno S. Buntoro

Apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau makan, apapun yang engkau
persembahkan atau dermakan dan disiplin diri apapun yang engkau laksanakan
oh Putra Kunti, lakukanlah kegitan itu sebagai persembahan bakti kepada-KU.
Bhagavad-Gītā 9.27
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Riwayat Kehidupan Sri Shirdi Sai Baba - 41

MENOLAK KEINGINAN PARA BAKTA

S

uatu ketika seorang wanita
datang kepada Baba bersama
jenasah anaknya yang meninggal
karena gigitan ular. Ibu itu menangis
tersedu-sedu dan memohon kepada
Baba untuk menghidupkan kembali
anaknya. Ia berdoa dengan berbagai
cara tetapi Baba tidak mengabulkan
permohonannya. Beliau tampak tidak
terpengaruh oleh duka cita yang dialami
oleh ibu itu. Merasa iba akan kesedihan
ibu itu, Dixit berkata dengan lembut
kepada Baba, “Baba, mengapa Engkau
tidak menghidupkan kembali anaknya?
Mohon bermurah hatilah kepada ibu
ini” Baba berkata dengan serius, “Bapu,
engkau sama sekali tidak mengerti,
jangan mencampuri hal ini, apapun yang
terjadi, terjadi untuk hal yang terbaik.
Jiwa anak ini telah meninggalkan
raganya dan telah mengambil badan
yang baru. Apa yang tidak bisa diraihnya
dalam badan ini, akan diperolehnya
dalam badan yang baru. Kalau Aku
berkehendak, Aku dapat membawa
kembali anak itu dalam badannya yang
lama ini, tetapi kalau Aku melakukan
itu, badan yang baru akan meninggal,
lalu apakah orang tua dari anak ini
(dalam badannya yang baru) tidak akan
menangis? Kalau Aku menurutimu,
dapatkah engkau menanggung semua
itu?”
Mendengarkan ini, Dixit tidak
berkata-kata lagi. Lalu Baba berkata
kepada wanita itu, “Ibu, apakah sekarang
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engkau sudah mengerti kebenarannya?
Mengapa
engkau
menumbuhkan
keterikatan yang bodoh ini? Jiwa anak
ini, yang selama ini memanggilmu ‘ibu’
sekarang akan memanggil wanita lain
sebagai ibunya. Kalau engkau tidak
berduka ketika ia memanggilmu ibu,
mengapa engkau sekarang terbebani
ketika ia memanggil wanita lain sebagai
ibu? Melalui berbagai kelahiran, banyak
jiwa telah lahir dan meninggal melalui
dirimu. Apakah engkau menangis untuk
mereka sekarang? Bagaimana engkau
menyikapi mereka, gunakanlah hal itu
juga bagi jiwa anak ini. Lepaskanlah
keterikatan, berbaktilah kepada Tuhan
dan raihlah kebebasan.”
Berkat ajaran Baba ini, wanita itu
menjadi tenang dan memohon pamit.
Baba berkata, “Dixit, keselamatan tanpa
melepaskan keinginan, kebebasan tanpa
melepaskan hawa nafsu, perilaku yang
saleh tanpa melepaskan keterikatan
adalah hal yang mustahil.”
Seorang kaya dari Harda menderita
tuberculosis. Banyak dokter telah
mencoba
berbagai
pengobatan
tetapi gagal. Akhirnya ia datang ke
Shirdi bersama istri dan kerabatnya. Ia
mendapatkan darshan Baba setiap hari
dan mengambil udi Baba sebagai obat.
Dengan cara ini, sakit yang ditimbulkan
oleh penyakitnya hilang akan tetapi
penyakitnya semakin parah. Ia meminta
pertolongan Narke untuk pergi kepada
Baba dan memohon udi. Narke pergi
kepada Baba dan memohon udi tetapi
Edisi No. 265, Mei 2014

Baba menolaknya dan berkata, “Lebih
baik kalau ia meninggal, mengapa
memberi udi kepadanya?”
Mendengar kata-kata Baba itu,
semua kerabatnya menjadi sangat
ketakutan dan patah semangat.
Kemudian mereka meminta Shyama
untuk memohon udi kepada Baba.
Baba berkata kepada Shyama. ”Shyama,
engkau tidak memahami-Ku. Engkau
bergelut dengan kegilaanmu, engkau
tidak mengetahui apapun tentang hal
ini. Kalau engkau bersikeras meminta
udi, baiklah engkau boleh mengambil
sebanyak yang engkau inginkan,
namun sebanyak apapun usaha yeng
engkau lakukan, ia akan hidup kembali
esok pagi.” Shyama mengambil udi dan
memberikan kepada yang sakit itu seraya
menyampaikan apa yang Baba katakan.
Namun demikian, orang itu meninggal
malam itu. Apa yang Baba maksudkan
adalah bahwa ia akan mengambil badan
yang baru esok paginya. Tidak ada yang
memahami maksud Baba ini.
Kerabatnya kecewa karena Baba
tidak menyelamatkan saudara mereka
dan memutuskan untuk tidak pernah
datang lagi ke Shirdi guna mendapatkan
darshan Baba lalu pulang ke rumah
mereka. Setelah beberapa hari, Baba
muncul dalam mimpi salah seorang
saudara dari pria yang meninggal
itu. Baba memegang kepalanya dan
menyentuhkannya dengan kepala Beliau
lalu berkata, “Anak-Ku, engkau kecewa
dengan Ku karena tidak melindungi
saudaramu. Tapi rasakanlah betapa
ususnya telah begitu busuk, rasakanlah
bagaimana kepalanya telah begitu rusak.
Karena kasihan melihatnya menderita
dalam badan yang itu, Aku memberinya
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kedamaian dan melepaskannya. Apakah
ini salah?” Berkat kejadian itu, kebodohan
mereka sirna. Mereka datang kembali
ke Shirdi untuk mendapatkan darshan
Baba. Meskipun bakta meninggalkan
Tuhan, Tuhan tak pernah meninggalkan
bakta Beliau.
Seseorang datang kepada Baba
untuk memohon pertolongan keuangan.
Baba menolaknya dengan mengatakan
bahwa Beliau tidak punya uang. Setelah
orang itu pergi, Shyama bertanya, “Baba,
mengapa engkau tidak memberinya
uang, kalau Engkau berkehendak, mana
mungkin tidak ada uang?” Baba berkata,
“Shyama, tidaklah baik memberinya
uang. Ia tidak datang kemari untuk
tujuan keuangan yang baik, kalau
Aku memberinya, ia akan menyianyiakannya, itu tidak baik untuknya. Aku
tidak memberi apa yang tidak baik.”
Di tahun 1915, seorang fakir bernama
Abdul Khander mendekati Baba dan
memohon agar dianugerahi pencapaian
rohani yang melampaui dunia. Baba
berkata, “Keinginanmu tidaklah tepat,
kalau engkau layak mendapatkannya
karena sadhana, maka segalanya akan
dianugerahkan kepadamu.” Tetapi ia
tidak menyerah dengan keinginannya
itu. Lalu Baba melakukan gerak isyarat
seolah-olah Beliau menaburi sesuatu
kepada fakir itu. Seketika kesadaran pakir
itu berubah, layaknya seorang yogi, ia
mulai memberi petunjuk moral kepada
orang-orang yang datang kepadanya,
menasehati mereka dengan tutur kata
yang lembut dan bersikap layaknya
Baba.
Tingkah lakunya tersebut menjadi
semakin parah hari demi hari, tiba
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waktunya ketika tubuhnya tidak lagi
sanggup menahan keadaan kesadaran
itu, suatu hari ia datang kembali ke
Dwarakamayi. Baba berkata, “cukup,
cukup, kembalikanlah” dan bertindak
seolah-olah Beliau menarik sesuatu
dengan kepalan tangan Beliau. Fakir
itu seketika menjadi normal kembali.
Ia menyadari bahwa ia seharusnya
tidak meminta sesuatu yang tidak layak
baginya. Ia tinggal selama dua sampai
tiga minggu di Shirdi dan melanjutkan
ke Pune. Ia membangun toko kecil di
bawah sebuah pohon neem dimana
seorang jiwa agung bernama Baba Jan
pernah tinggal disana.
Melalui leela ini Baba menunjukkan
bahwa Beliau dapat menganugerahkan
kesadaran atma kepada siapapun
yang Beliau kehendaki, tetapi Beliau
hanya memberikannya setelah melihat
kelayakan orang itu. Siapa lagi selain
Paramathma yang dapat melakukan
semua itu? Oleh karena itu, Baba adalah
perwujudan Paripoorna Parabrahma.
Suatu ketika tumpukan jerami
milik Bag Chand Marwari terbakar,
segera api itu menjadi tinggi. Melihat
kejadian itu ia menjadi ketakutan
dan bergegas lari kepada Baba. Ia
berdoa memohon kepada Baba agar
melindunginya dari kehilangan. Baba
menolak doanya dan dengan nada
bersungguh-sungguh berkata kepada
para bakta di sana, “Tidakkah engkau
melihat, ia datang menangis dalam
keadaan krisis. Ketika manusia hidup
dalam kebahagiaan dan kenyamanan
mereka tidak pernah berpikir tentang
Tuhan. Ketika kemalangan datang,
mereka menyalahkan Tuhan bahwa
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Beliaulah yang bertanggung jawab.
Tetapi sesungguhnya, kesenangan
dan kesengsaraan dua-duanya karena
buah dari karma. Tuhan hanyalah
saksi. Manusia duniawi meratap ketika
kehilangan kekayaan, kemasyuran,
rumah, istri, anak-anak dan kerabat.
Pria ini menangis karena tumpukan
jeraminya terbakar. Kalau mau dikatakan,
apakah jerami itu miliknya? Jerami itu
tumbuh dari tanah, disirami oleh hujan,
ia tumbuh karena matahari. Pemiliknya
adalah tanah, air hujan dan matahari.
Aspek api tersembunyi dalam tiga hal
itu dan mengambil kembali jerami itu
dalam wujud itu. Ia menangis karena
rasa kepemilikan. Tuhan memberi
dengan satu tangan dan mengambil
dengan tangan yang lain. Inilah leela
Beliau. Engkau seharusnya tidak goyah
akan apapun yang terjadi. Apapun yang
Beliau lalukan, itu semata-mata untuk
kebaikanmu,” Baba berpaling kepada
Marwari dan berkata, “Janganlah takut,
hanya jerami ini yang akan terbakar, tidak
akan terjadi apa-apa dengan hartamu
yang lain, jangan berduka dengan
apa yang hilang. Tuhan tidak pernah
mengambil sesuatu dengan cuma-cuma.
Beliau akan memberikan imbalan dalam
wujud yang lain. Milikilah keyakinan dan
tabahlah. “Baba mengajarinya seperti itu
dan mengijinkannya pergi.
Baba terkadang menolak keinginan
dan doa dari para bakta tetapi semua itu
semata-mata untuk kebaikan mereka.
Kita harus senantiasa percaya bahwa
apapun yang Baba lakukan hanyalah
untuk mengangkat kesadaran anak-anak
Beliau.
Seorang pegawai pemerintahan
bagian pendapatan bernama Curtis
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tidak memiliki keturunan. Ia tidak
percaya kepada sadhu dan jiwa
mulia. Mendengar tentang Baba dan
keagungan Beliau, ia berangkat menuju
Shirdi dengan perasaan bangga akan
jabatan dan status sosialnya. Ia berpikir
bahwa Lord Sai akan memanggilnya dan
dengan kekuatan mukjizat memberinya
keturunan karena kedudukan dan
kewenangannya yang tinggi. Pada
hari itu, Baba berbicara kepada para
bakta disana, “Hari ini, seorang yang
keras kepala datang kemari. Apa yang
dapat Aku lakukan, manusia biasa yang
tubuhnya terbuat dari lima elemen.
Apa gunanya datang kemari.” Orangorang tidak mengerti siapa yang Baba
bicarakan. Sementara itu, Curtis, istrinya
dan kerabatnya bernama MC Nell
datang. Merasa bangga akan kedudukan
sosial dan kekuasaanya, ia memanggil
seorang bakta dan berkata, “Katakan
kepada Sai-mu, seorang pegawai
tinggi telah datang, mintalah Ia segera
menyelesaikan
urusannya
dengan
yang lain karena kami ingin berbicara
dengan-Nya.” Bakta itu berkata, “Tidak
siapapun yang punya kewenangan
untuk menyuruh Baba. Siapapun yang
datang kemari, ia harus menunggu belas
kasih Beliau.” berkata begitu, bakta itu
pun berlalu dari hadapan Curtis.
Setengah jam kemudian ketika Baba
lewat untuk mengemis sedekah, nyonya
Curtis berkata, “Maharaj, kami ingin
berbicara denganmu, kapan Engkau
punya waktu?” Baba berkata, “Aku pergi
untuk mengemis sedekah, tunggulah
setengah jam.” Baba pergi begitu saja
dan kembali dalam beberapa menit.
Nyonya Curtis kembali menanyakan
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hal yang sama ketika Baba sedang
berbicara dengan seseorang. Baba
berkata, “tunggulah sejam”. Mereka
sama sekali tidak memahami sifat alami
Baba ataupun membuang ego mereka.
Merasa diabaikan oleh Baba, mereka
pergi dengan keinginan yang tak
terkabulkan. Karena ego mereka, mereka
gagal mendapatkan keinginan mereka
akan keturunan. Ego adalah penyebab
segala kesulitan.
Kepala desa Shirdi, Appa Kulkarni
awalnya tidak percaya kepada Baba, lebih
dari itu ia sering mencela Baba. Namun
demikian, belakangan ia menjadi bakta
Baba. Suatu hari ketika ia pergi melihat
Baba, Baba berkata, “Appa, perampok
akan datang ke desa ini, pertama-tama
mereka akan menjarahmu, mereka akan
mencuri hal yang paling berharga yang
engkau miliki.”
Sesungguhnya yang dimaksud
Baba adalah wabah penyakit kolera.
Baba memberi isyarat bahwa Appa
adalah korban pertama. Tak dapat
memahami ini dengan baik, Appa
mengatur pengamanan untuk harta
pemerintah di Chavadi. Sementara itu
wabah kolera menyerang desa Shirdi
dan Appa meninggal pertama kali.
Istrinya datang kepada Baba memohon
agar Beliau menghidupkan kembali
suaminya. Baba berkata, “Ibu, mengapa
engkau menangis? Biarkan Appa pergi,
janganlah menghentikan perjalanannya.
Sebelum Aku pergi meninggalkan tubuh
ini, hal yang baik jika ia meninggalkan
badan jasmaninya terlebih dahulu.”
Istrinya tidak bersedia mendengar kata-
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SEKADAR SENTUHAN BABA MENYEMBUHKAN POLIO
Oleh: Dr. Ny. Charanjit Ghooi
Pada bulan Desember 1972 saya
pergi ke Bengaluru (Bangalore) untuk
membacakan laporan riset saya dalam
suatu konferensi internasional. Ny.
Jagannathan memberi tahu saya agar
mengunjungi tempat tinggal Baba
di Whitefield, Bengaluru. Tanggal 29
Desember 1972 adalah hari terakhir
saya tinggal di situ untuk mengikuti
konferensi. Pada pagi hari saya pergi
bersama saudari ipar saya untuk melihat
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba untuk
pertama kalinya di Whitefield. Saya
membeli untaian bunga kecil, lalu masuk
ke Ashram Beliau. Orang-orang duduk di
sekeliling sebatang pohon yang sangat
besar dengan sebuah patung Krishna
yang dipasang di bawahnya. Kidung suci
sedang dilantunkan. Saya ikut duduk di
situ.
Pada waktu itu kedua lutut saya
bengkak dan saya menderita demam
tinggi. Di dekat saya ada seorang anak
laki-laki berusia 15 tahun yang duduk di
kursi roda didampingi ibunya yang berdiri
di sampingnya. Wanita itu memberi tahu
saya bahwa anak laki-lakinya menderita
polio sejak masa kanak-kanak dan tidak
bisa berjalan. Sekarang ia membawa
anak itu kepada Sai Baba untuk
memohon penyembuhan. Dalam hati,
saya berpikir secara medis, bagaimana
orang bisa menyembuhkan polio? Di
samping saya duduklah seorang wanita
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Amerika yang memberi tahu saya
bahwa hari itu Baba tidak akan memberi
darshan. Mendengar ini, gelombang
rasa dingin timbul dalam diri saya. Posisi
duduk saya, saya ubah menghadap ke
arah tempat Swami biasanya keluar (bila
akan memberikan darshan) lalu saya
duduk dengan mata terpejam. Saya
mulai berdoa kepada Baba bahwa kalau
Beliau adalah Avatar, Beliau harus keluar
karena saya telah datang ke sana hanya
untuk mendapatkan darshan Beliau.
Kemudian saya terus berdoa kepada
Beliau mohon agar diberi pekerjaan di
Inggris sehingga saya bisa melanjutkan
studi, jauh dari rumah. Saya tidak bisa
menahan diri dan berdoa lebih lanjut
bahwa kalau Beliau benar Avatar, Beliau
harus menyembuhkan kedua lutut saya.
Tiba-tiba saya membuka mata dan
melihat Swami tersenyum di depan
saya, dekat sekali. Saya merasakan suatu
kekuatan magnetis melewati badan
saya. Beliau menatap langsung ke mata
saya dengan kasih keibuan lalu pergi
kepada pasien polio di dekat saya sambil
berkata, “Dokter, mari kita sembuhkan
dia.” Beliau menyentuh bahu anak lakilaki itu, menariknya agar berdiri, lalu
berkata, “Jalan.” Anak yang sakit itu
memandang tanpa daya ke arah Baba
sambil berkata, “Saya tidak bisa berjalan.”
Baba memerintahkan, “Engkau bisa
berjalan! Jalan!”, dan mendorongnya.
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Anak laki-laki itu mulai berjalan perlahanlahan, kemudian bisa bertambah cepat.
Saya tercengang menyaksikan semua
ini sementara untaian bunga masih
tetap saya pegang, belum saya berikan
kepada Baba. Beliau datang kepada saya,
mengambil untaian bunga seharga dua
rupi itu (kira-kira 400 rupiah), lalu Beliau
putus-putuskan dan Beliau bagikan
kepada orang banyak.
Kidung suci yang berlangsung
sedang dinyanyikan dengan suara
nyaring dan Baba berjalan ke arah
patung Krishna untuk duduk di dekat
para penyanyi kidung suci. Ibu anak lakilaki itu mulai menangis karena luapan
rasa syukur kepada Baba yang telah
menyembuhkan anaknya dari polio.
Baba menyebut saya “dokter”. Bagaimana

Beliau bisa tahu bahwa saya seorang
dokter?
Saya pulang dan Amma serta Appa
(Ibu dan Bapak Jagannathan) adalah
orang-orang yang paling berbahagia
di dunia ketika mereka mendengar
pengalaman mukjizat saya dengan Baba.
Pada bulan Januari 1973 saya
menerima telepon dari Inggris dan
pada tanggal 9 Februari saya terbang
ke London. Ketika tiba di London, saya
sadar bahwa kedua doa saya kepada
Baba sudah terkabul karena saya bisa
belajar jauh dari rumah, dan bengkak di
kedua lutut saya juga sudah lenyap!
Petilan dari “Spirituality and Health”, oleh
Dr. Ny. Charanjit Ghooi.
Dari: Sanathana Sarathi Maret 2014.
Kiriman: T. Retno Buntoro
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MENOLAK KEINGINAN PARA BAKTA
kata Baba itu. Baba berkata lagi, “Ibu,
keinginanmu begitu keras sehingga
tidak peduli dengan apa yang Aku
katakan. Dimana perlunya menangis,
burung beo (kehidupan) telah begitu
lama tinggal di sangkarnya (tubuh) yang
memiliki sembilan lubang. Tidak perlu
merasa tertekan, hilangkanlah duka cita
dengan kekuatan diskriminasi.” Baba
mengajarinya seperti itu.
Suatu ketika beberapa orang anak
datang ke Shirdi untuk mengambil
gambar Baba dengan kamera. Baba
melihat mereka dan berkata kepada
Shyama, “Shyama, mengapa anak-anak
ini datang kemari?”. Shyama berkata,
“Mereka datang untuk mengambil
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gambar-Mu dengan kamera.” Baba
berkata, “Tidak, tidak, katakan kepada
mereka untuk tidak mengambil photoKu, tidaklah mudah mengambil photoKu, dindingnya harus dihancurkan
terlebih dahulu.”
Apa yang Baba maksudkan adalah
bahwa Beliau bukanlah tubuh fisik
ini dan kebenaran Beliau yang sejati
adalah
Parabrahma.
Mengambil
gambar Parabrahma tidaklah mudah.
Dinding ego, yang bersifat dualitas,
harus dihancurkan. Baba mengatakan
ini dengan cara yang lembut dan
menghentikan mereka mengambil
photo.

Alih bahasa : Putu Gede Purwanta
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SPIRITUAL CORNER

Di bawah asuhan Koordinator Nasional Bidang Spiritual
SAI STUDY GROUP INDONESIA

SPIRITUALITAS BERADA DILUAR PIKIRAN (BAGIAN II)

P

ada tanggal 20 Oktober 1940, di
pagi yang cerah Bhagawan Baba
(usia 14 tahun) menyatakan kepada
dunia bahwa beliau adalah SAI BABA,
awatara Kali Yuga. Hal pertama yang
beliau lakukan adalah mengajarkan lagu
bhajan kepada anak-anak dan orangorang yang mengikuti beliau. Lagu
bhajan tersebut adalah “Manasa Bhajare
Guru Charanam ….”. Jadi pelajaran
pertama yang diturunkan oleh Poorna
Avatar Bhagawan Baba kepada dunia
adalah bhajan! Kenapa bhajan dijadikan
sadhana pertama dalam mengawali
masa keawataran beliau?
Manusia membutuhkan makanan,
pakaian, uang, harta dan pendidikan
untuk dapat hidup layak di dunia. Namun
semua ini hanya dapat memberikan
kebahagiaan semu. Bukan kebahagiaan
sejati yang abadi (ananda). Kebahagiaan
sejati dapat dicapai dengan menjalani
kehidupan sempurna, yaitu kehidupan
yang mencakup material dan spiritual
dalam proporsi yang tepat. Kenapa?
Karena manusia terdiri dari tiga
komponen atau tiga badan, yakni sthula
sarira (gross body, badan fisik), sukshma
sarira (subtle body, pikiran) dan Atma.
Bhagawan Baba menjelaskan hal ini
dengan memakai istilah materialization,
vibration dan radiation (materi, vibrasi
dan radiasi) atau Body, Mind dan Atma
(disingkat menjadi akronim MBA).
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Pada kehidupan jaman sekarang
orang-orang memberikan porsi yang
besar kepada badan fisik (material)
dan pikiran (intelektual) tetapi sangat
kecil untuk spiritual (Atma). Sekarang
ini, semua aspek kehidupan dicirikan
dengan materi. Orang-orang memberi
perhatian yang amat besar pada badan
fisik serta memanjakannya dengan
memberi fasilitas yang berlebihan
seperti pakaian yang bagus, perhiasan
yang indah dan makanan yang enakenak (tanpa memperhatikan kandungan
nutrisinya). Pikiran (intelektual) diberi
peran yang tidak terbatas. Kecerdasan
otak menjadi satu-satunya alat untuk
menjawab semua persoalan hidup.
Semua hal yang dapat dimengerti oleh
akal/pikiran dianggap benar dan nyata,
sedangkan semua yang tidak dapat
dicerna oleh akal/pikiran, dianggap tidak
ada, cuma khayalan atau mitos belaka.
Sains dan teknologi yang lahir dari
kreasi pikiran, menjadi kemudi dalam
kehidupan modern.
Dilain pihak spiritualitas mendapat
porsi yang sangat kecil dalam kehidupan
sehari-hari. Minat untuk mempelajari
spiritual sejati amat sedikit ditambah
dengan kurangnya guru-guru spiritual
yang mumpuni. Keadaan ini membuat
spiritualitas kehilangan daya tarik serta
cenderung diabaikan. Budaya dan
tradisi leluhur yang mengadung nilainilai spiritual luhur perlahan-lahan
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ditingggalkan dan dihapus dari memori
manusia dan digantikan dengan cara
berpikir yang bertumpu pada logika
yang materialistis. Akibatnya manusia
sekarang memiliki kepribadian yang
tidak lengkap (kehilangan komponen
utama yakni spritualitas). Hidupnya
kehilangan makna.
Kepribadian yang timpang dan tidak
utuh ini menghasilkan orang-orang kaya
yang kikir, serakah dan mau menang
sendiri, orang-orang pintar yang tinggi
hati, arogan serta gemar mengakali/
mengelabui orang lain, pejabat negara
yang culas, licik dan korup. Orangorang seperti ini hanya memperoleh
kebahagiaan semu yang sementara
saja. Pada akhirnya mereka akan
menemui penderitaan karena terjerat
pada kenikmatan dunia yang palsu.
Mereka telah menyia-nyiakan hidupnya.
Sungguh menyedihkan!
Bhagawan Baba turun ke dunia
untuk membimbing manusia jaman
sekarang agar mengenal spiritualitas
sejati serta dapat mencicipi kebahagian
yang abadi. Untuk itu beliau
mengajarkan beberapa sadhana, seperti
bhajan, seva, japa, duduk hening,
meditasi dan lainnya. Sadhana-sadhana
ini akan menumbuhkan kualitas-kualitas
spiritual seperti kebaktian (bhakti),
keyakinan (sraddha), welas-asih (karuna),
kedamaian (shanti), kesabaran (kshama),
kejujuran (sathya), kebajikan (dharma)
serta yang terpenting kasih-sayang
(prema). Inilah yang dimaksud dengan
RASA. Kualitas spiritual tersebut di atas
berada di luar jangkauan indera (senses)
serta di luar ranah pikiran. Dengan
mengembangkan kualitas luhur ini
seseorang akan merasa dirinya menjadi
lengkap, utuh dan sempurna. Kehidupan
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orang-orang seperti ini penuh dengan
inspirasi, selalu bergembira, percaya
diri, ulet serta penuh dengan nuansa
ketuhanan. Merekalah yang akan
mencapai kebahagiaan abadi (ananda).
Sadhana spiritual tersebut di atas
(bhajan, seva, japa, meditasi dan lainnya)
semuanya berhubungan dengan RASA.
Maka disebut OLAH RASA.
Dalam Spiritual Corner pada Wahana
Dharma edisi nomor 247, 248 dan 249
(Nopember, Desember 2012 dan Januari
2013), telah dibahas makna dan manfaat
bhajan.
Bhajan adalah sadhana yang
sangat efektif untuk mengenal spiritual
sejati. Bhagawan Baba bersabda :
“Apabila bhajan dinyanyikan dengan
suara manis, orang-orang akan ditarik
menuju Tuhan. Perlahan-lahan bhajan
itu akan menumbuhkan Kasih kepada
Tuhan, dan Rahmat-Nya akan mengikuti
dengan sendirinya ….” (Prasanthi Vahini).
Apabila bhajan dilaksanakan dengan
benar, maka akan dapat menumbuhkan
kwalitas spiritual yang dibutuhkan untuk
mencapai kesempurnaan hidup dan
kebahagiaan sejati.
Bhajan
itu
mudah
dan
menyenangkan, dapat dilaksanakan
oleh semua orang karena semua orang
bisa bernyanyi dan setiap orang suka
akan lagu. Namun bhajan hendaknya
dilaksanakan dengan benar. Bhagawan
Baba menyatakan bhajan hendaknya
mengikuti BHARATA. BHA berarti bhava
(penghayatan), RA berarti raga (irama/
musical tune), TA adalah tala (tempo/
musical beat). Sabda Bhagawan: ”Apabila
kalian menyanyikan Bhajan, hayati arti
dari lagu tersebut dan makna dari setiap
Nama serta Wujud Tuhan dalam lagu
itu ….” (Sathya Sai Speak vol 7). Bhajan
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hendaknya keluar dari hati, dan yang
terpenting, bhajan dipersembahkan
kepada Tuhan. Menyanyi untuk Tuhan,
dan hanya Tuhan yang ada dalam benak
penyanyi. Kemudian akan tumbuh rasa
bakti, keyakinan serta kasih kepada
Tuhan. Maka bhajan ini akan menjadi
sadhana spiritual (olah rasa).
Tetapi jika orang menyanyikan
bhajan dengan harapan akan mendapat
pujian dari orang lain, atau agar dikenal
oleh orang banyak, maka ini adalah
olah suara/olah vocal bukan olah
rasa. Demikian pula jika seseorang
menyanyikan bhajan sambil memikirkan
masalah-masalah hidup sehari-hari
seperti pekerjaan di kantor, di toko,
masalah keluarga dan sebagainya, maka
orang tersebut melakukan olah pikiran
bukan olah rasa. Ia tidak akan mengalami
kesadaran spiritual, karena spiritualitas
berada di atas pikiran (Spirituality is
beyond the mind).
Selanjutnya
sadhana
seva
(pelayanan). Seva sangat dianjurkan
oleh Bhagawan karena sadhana ini
sangat bagus untuk mengembangkan
kasih sayang, sangat efektif dalam
mengikis ego. Bhagawan menyatakan:
“Manava Seva Madhava Seva” (pelayanan
kepada umat manusia adalah pelayanan
kepada Tuhan), “Help Ever, Hurt never”
(bantulah selalu, jangan pernah
menyakiti), “Love all, Serve all” (kasihi
semua, layani semua). Selanjutnya sabda
Bhagawan Baba tentang seva yang
benar: ”Sadhana spiritual Seva adalah
sangat berbeda. Dalam pelayanan,
kalian membaktikan semua energi dan
perhatian kepada tugas yang sedang
dilaksanakan, karena ini adalah tugas
suci. Kalian melupakan kepentingan
badan fisik dengan segala tuntutannya.

34

Kalian mengesampingkan harga diri dan
prestis. Kalian mencabut ego sampai ke
akar-akarnya serta membuangnya jauhjauh. Kalian menanggalkan semua status,
kesombongan, nama besar, jabatan,
kehormatan yang kalian miliki selama
ini. Proses ini membuat pikiran menjadi
murni” (Sathya Sai Speak vol 10). Jika
seva dilaksanakan dengan spirit tersebut
di atas maka akan menghasilkan
kasih sayang, welas asih yang tinggi,
pengabdian yang tulus kepada Tuhan,
sifat tanpa pamerih dan sifat-sifat luhur
lainnya. Bhagawan menyatakan: “…
betapa senangnya Tuhan apabila kalian
memuja-Nya dengan melayani sesama
manusia”.
Namun jika orang melaksanakan
seva dengan harapan akan mendapat
imbalan atau setidaknya mengharapkan
ucapan terima kasih atau sanjungan
dari orang yang ditolong, maka ia
telah melakukan transaksi bisnis
(menginginkan keuntungan pribadi).
Ada juga orang yang menyumbangkan
dana besar untuk kegiatan seva, yang
di dalam hati kecilnya ada keinginan
menanamkan pengaruhnya pada orangorang atau masyarakat yang dibantunya.
Jadi orang ini masih melekat dengan
keinginan, sifat pamrih dan kenikmatan
indera. Jelas ini bukan sadhana spiritual,
ini adalah olah bisnis, bukan olah rasa.
Orang orang ini tidak akan pernah
memperoleh pengalaman spiritual
karena spiritualitas sejati berada di atas
ranah ego dan kenikmatan indera. Mereka
hanya menyia-nyiakan uang, tenaga dan
waktu belaka. (BERSAMBUNG)
Jay Sai Ram

Oleh: Agung Krisnanandha
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Sri Rudraprasnah
॥ चमकप्रश्नः ॥ - || Camakapraśhnah ||
प्रथमोऽनुवाक ः ANUVAKAM 7

(Semoga bejana-bejana suci ini yang digunakan dalam upacara korban Soma
yang menyimpan jus-perasan suci Soma dianugerahkan kepada hamba).
Nama-nama bejana itu antara lain: Amsu, Rashmi dan Adaabhya, bejana
Adhipati (yang berisi dadih).

Upamsu (yang berisi jus Soma), Antaryama dan Aindravayava.

Bejana yang digunakan untuk Maitravaruna, Asvina Pratipasthna.

Bejana yang digunakan untuk Sukra, Manthi, Agrayana, Vaisvadewa.

Bejana yang digunakan untuk Dhruva, Vasivanara, Rtugraha dan Atigrahya.

Bejana yang digunakan untuk Aindragna (dewa Indra dan Agni), Vaisvadeva.
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Bejana yang digunakan untuk Marut, Indra yang agung, Aditya (dewa Matahari),
Savita.

Bejana yang digunakan untuk Saraswati, Poosha, Pathneevathas dan
Hariyojanas.

Ikhtisar Sri Rudram: Chamakam
ChaMaka ANUVAKA 7 - सप्तमोऽनुवाकः ‘agmshush cha ma, rashmish cha me’(anuvaka mengenai Kekuatan Tuhan)
Jadilah semua milikku ... jadilah milik hamba
Dalam stanza (kuplet) ini, para pemuja/pendoa mempersembahkan beragam jenis
bejana yang digunakan dalam Soma yaGYa. Setiap yaGYa jasmaniah dapat juga dilakukan
secara batiniah dan keduanya saling mempengaruhi. Soma berarti kegembiraan atau
kebahagiaan transendental. Dalam yaGYa batiniah, setiap bejana mengandung makna
simbolis. Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang! Berkatilah hamba dengan
kecerdasan {a(gm)shush}, sinar pengetahuan (rashmish), kekuatan tak terkalahkan
(adaabhyash), bejana untuk memberikan dadih atau pengetahuan (adhipatish), daya
pengendali batin (antaryaamash) dan kekuatan Indra dan Vayu – daya kecerdasan
dan kemampuan untuk mengerti dengan baik. Semoga hamba dikaruniai dengan daya
atau kemampuan Mitra –kesadaran dan pemahaman (akal budi), Varuna – lautan
pengetahuan dan Ashvin, Yang merupakan Tabib Agung. Semoga hamba dianugerahi
dengan dasar kepercayaan diri yang kuat (pratiprasthaanash) dan kekuatan Shukra
(keabadian, kemampuan untuk mempertimbangkan/memilah antara yang benar dan
salah, baik dan buruk (Manthii) dan menemukan nektar batiniah (aagrayaNash)
dan kemampuan untuk membimbing atau memandu. Semoga hamba dianugerahi
semua kekuatan para Dewata (vaishvadevash) dan kemajuan diri (dhruvash) yang
mantap di semua bidang kehidupan hamba. Semoga hamba diberkati dengan karunia
semua dewata (vaishvaanarash) dan kekuatan kesembilan planet (Ritu-grahaash).
Semoga hamba diberkati dengan pengetahuan yang memang layak untuk diperoleh
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(atigraahyaash) dan kekuatan Indra – kecercadasan Ilahi dan Agni – daya kemauan.
Semoga hamba dikaruniai dengan semua daya dewata (vaishvadevash) dan kekuatan
Marut (ketangkasan dan kecepatan batin). Semoga hamba mendapatkan rahmat
kekuatan Indra yang Agung (maahendra), kekuatan Matahari (aadityash) – cahaya
dan pencerahan dan kemampuan untuk memelihara dan daya kreatif Savita. Semoga
hamba diberkahi kekuatan Saraswati – kemampuan untuk bicara dan belajar, kekuatan
melindungi Puushhaa, kekuatan para permaisuri/pendaping semua dewata (paatnii),
yaitu para Shakti dan kemampuan untuk menunggal/menyatu (yojana) dengan Hari
atau Tuhan.
29 bejana digunakan sebagai kontainer (wadah) untuk jus perasan soma yang
digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu atau acara-acara khusus yang dipersembahkan
kepada dewa-dewa tertentu. Ada banyak penjelasan di sini, mengenai masingmasing bejana yang digunakan untuk dewa-dewa tertentu ... intinya adalah dengan
mendapatkan semua anugerah di atas, kita menjadi penguasa dan pengendali penuh
atas indra-indra kita. Inilah jalan sejati menuju maahendraH – Penguasa Indra ...
somarasa membuat tubuh sehat, ini membuat sifat-sifat kesenangan, kegembiraan dan
kecerdasan ... dan memungkinkan seseorang mencapai kegembiraan transendental ...
anuvaka ini menjelaskan bagaimana melaksanakan yagna agung dengan ketelitian
yang penuh ....

Rudram – Yajña Batin
Yajna berasal dari akar kata yaj yang memiliki banyak makna. Kita mengartikannya
sebagai “pengorbanan dengan penuh khidmat”. Secara umum, siapa saja menganggap
istilah kata ini berkaitan dengan upacara pengorbanan Weda. Namun sesungguhnya,
istilah ini termasuk dalam SEMUA jenis pengorbanan. Pengorbanan waktu, energi,
uang, kemampuan bicara dan lain-lain milik seseorang yang dilakukan tanpa pamrih
disebut ‘yajña’. Swami berkata: “Smile (senyum) itu sesungguhnya adalah tindakan
atau laku seva (pelayanan/ngayah).” Bahkan membantu orang untuk menyeberang
jalan juga disebut tindakan Yajña. Semua kegiatan berbagai macam seva kita baik di
tingkat individu ataupun organisasi juga merupakan tindakan yajña, karena semuanya
didasarkan pada pernyataan Weda “tyāgena jua amṛtattvam ānaśuḥ» (dengan
pengorbanan tanpa pamrih sajalah seseorang dapat menghayati keabadian). Jika kita
sudah melakukan Yajña ini, lalu mengapa kita harus belajar Weda? Kita melakukan
Yajña ini hanya paruh waktu saja. Kita harus berusaha untuk mencapai tahap dimana
kita melakukan yajña dengan setiap tarikan napas kita. Di sinilah lantunan ayatayat suci Weda sangat membantu sekali. Inilah sebabnya mengapa kita harus belajar
Rudram dan mantra-mantra Weda lainnya.
Yajña Batin – Kurban Hewan: Kesalahpahaman dalam pikiran orang-orang
mendorong mereka untuk secara ritual membunuh dan mengorbankan sejumlah
hewan tak berdaya sebagai alasan untuk menyenangkan para dewa. Hal ini muncul
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dari misinterpretasi (salah tafsiran dan pandangan) dari petunjuk Weda. Veda
memberitahu kita untuk mengorbankan “sifat-sifat hewan yang ada di dalam diri
kita”, yang berarti tingkah laku atau kecendrungan (keinginan) sifat-sifat hewan yang
bersarang dalam diri kita. Dari mana kita mendapatkan sifat-sifat hewan ini? jawabnya:
kehidupan sebelumnya dalam inkarnasi hewan. Swami berkata: “Kesombongan
bukanlah sifat bawaan manusia, itu adalah sifat alami dari kerbau. Jika seseorang
memamerkan kesombongan, itu berarti ia pernah menjadi seekor kerbau dalam
kehidupan sebelumnya dan sifat kerbau ini melekat terpendam pada manusia.
Beberapa orang menunjukkan sikap keras kepala yang bodoh. Ini bukanlah sifat
manusia, ini adalah sifat seekor kambing domba. Beberapa orang cenderung
melibatkan diri dalam pencurian kecil-kecilan. Ini berasal dari kehidupan
sebelumnya sebagai seekor kucing. [ ... ] pikiran plin-plan/berubah-ubah adalah
karakteristik dari seekor monyet. Beberapa orang yang tidak bisa disembuhkan
karena tidak tahu berterima kasih. [ ... ] Jadi, orang yang tidak tahu berterima
kasih pastilah telah menjadi seekor ular di beberapa kehidupan sebelumnya.
Oleh karena itu, kita harus mengurbankan kepada-Nya pikiran kita, sifat keras
kepala, kecenderungan untuk mencuri, tidak tahu berterima kasih/balas budi dan
kesombongan/rasa bangga diri. Inilah Yajña batin. Alih-alih melakukan pengorbanan
semacam ini, sayangnya, orang-orang mengorbankan kambing dan unggas sebagai
persembahan. Akibatnya, sifat-sifat buruk terus tumbuh kembang dalam diri manusia.
Untuk melenyapkan atau membunuh sifat-sifat jahat yang tidak tahu berterima kasih ini,
maka pengorbanan eksternal/luaran seperti Yajñas dan Yāgas telah dianjurkan kepada
manusia. Yajñas memungkinkan kita untuk meningkatkan dan memperbaiki sifat-sifat
dermawan dalam diri manusia.”
(Sri Sathya Sai Veda Vani, ch. 13, hal. 163-164, 1st Ed. Sathya Sai Speaks, 10th Oct 1983)

Rudram – Makna tersembunyi Ādhyātmika
Kata namaH yang sering diulang-ulang biasanya digunakan sebagai cara untuk
menyampaikan salam penghormatan atau sapaan. Ini sesungguhnya berarti ‘namaH’ atau ‘bukan milikku’. Kata ini menjauhkan (menyemangati, menganjurkan)
kita sebanyak 187 kali untuk membuang dan melenyapkan hal-hal yang tidak boleh
kita pertahankan atau kita pelihara. Semua yang memperlambat atau menghambat
kemajuan kita menuju kesadaran Tuhan atau kesadaran diri (menyadari kehadiran
Tuhan di mana-mana) - harus dibuang dan dijauhi sambil melantunkan na-maH.
Bahkan tindakan fisik yang menyatukan kedua telapak tangan saat melakukan
namaskaara menunjukkan bahwa ‘Kau dan Aku SATU adanya’. Semua ini mengurangi
ego-pikiran.
Ketika mantra Rudra-Namaka dilantunkan(dipanjatkan) kepada Bhagawan Rudra
untuk mengendurkan (melemahkan) busur-Nya dan menumpulkan anak panah-Nya,
apakah secara harfiah demikian maknanya? Makna harfiah (kata demi kata) mungkin

38

Edisi No. 265, Mei 2014

cukup baik bagi beberapa orang, tetapi tidak akan memuaskan orang-orang yang
berpikiran cerdas. Bagi orang cerdas, engkau harus memperoleh arti yang berlaku
(dapat diterapkan) untuk kecerdasan ādhyātmika dan Yoga sādhanā. Artinya harus
menyentuh jati diri sejati setiap orang. Jika tidak, kemuliaan dan keagungan Veda
akan berkurang menjadi hanya cerita dan narasi belaka, yang semestinya TIDAK
demikian.
Misalnya, makna ‘mengendurkan busurmu’ adalah doa yang ditujukan untuk diri
sendiri, Rudra yang bersemayam dan bertakhta di dalam diri kita semua. Ini berarti
untuk melepaskan dan mengorbankan kecenderungan sifat-sifat kekerasan yang ada
dan bersarang di dalam diri kita semua. ‘Tumpulkan anak panahmu’ adalah doa untuk
diri sendiri, Rudra yang bersemayam di dalam diri kita semua, untuk memastikan
bahwa engkau tidak membahayakan siapa pun dengan perilaku atau perbuatan
yang menyakitkan ‘tajam seperti anak panah’. Busur melambangkan energi potensial
yang terpendam yang ada di dalam diri kita semua dan yang melambangkan tulang
belakang, yang juga berbentuk seperti busur. Panah melambangkan energi kinetik
yang ada di dalam diri kita semua dan juga melambangkan kuNDalinī śakti yang
bergerak ke atas di sepanjang tulang belakang. Ketika energi yang terpendam yang
ada di dalam diri kita semua ini, sepenuhnya digunakan hanya untuk tindakan dan
perbuatan tanpa pamrih, maka kuNDalinī śakti akan menyatu dan menunggal
dengan Bhagawan Rudra-Siva yang duduk bersemayam dan bertakhta di hati
spiritual. Inilah kesempurnaan perwujudan manusia sebagai sifat sejati kita yang
dibawa sejak lahir yang bersinar cemerlang dengan segala kemuliaan. Ketika banyak
orang-orang demikian melantunkan dan mempraktikkan Rudram dengan jati diri
sejati mereka, maka hal tersebut menciptakan dan menyebarluaskan kepastian
yang dihasilkan dan vibrasi kuat dalam aura yang menjangkau radius seribu yojana!
Hal ini disebutkan dalam Rudram anuvāk ke-11 sebanyak sepuluh kali, yang berarti
bahwa efek suara atau reaksi dari sepuluh kali seribu yojana akan meliputi dan
menjangkau seluruh Planet Bumi sepenuhnya dan di seluruh alam semesta sisanya.!
Begitulah kidung/lantunan dan pelaksanaan mantra-Rudra yang akan
membuat kita damai-tanpa kekerasan secara individu dan juga menyebarkan hal
positif tentang tanpa-kekerasan, cinta dan kedamaian hingga meliputi jarak 10.000
yojana. Dengan demikian melantunkan dan melaksanakan mantra Rudra akan
menuju/mengantarkan dunia yang damai dan harmonis.
1 Yojana = 8 mil atau 12, 8 km.
Om sai ram
Alih bahasa dan ulasan dari berbagai buku Sri Rudram: Purnawarman dan Vijay Kumar.
*Ulasan mengenai Rudra Tattva atau Sri Rudram secara lengkap sedang dalam
penyusunan dalam bentuk buku - Purnawarman
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BAHASA HATI (16)

MIMPI, DOA, SYAIR, DAN PESAN
“Bilamana Aku muncul dalam mimpi, itu berarti untuk menyampaikan sesuatu
pada seseorang, dan bukannya sekadar mimpi belaka sebagaimana umumnya
dikenal atau diketahui. Jangan berpikir atau beranggapan, bahwa kejadian
yang engkau alami dalam mimpimu, itu hanyalah khayalanmu semata.
Aku memberikan jawaban atas semua keragu-raguanmu. Benar-benar Aku
sendirilah yang datang dan karena kehendak-Ku-lah mimpi itu terjadi. Mimpi
yang berhubungan dengan Tuhan adalah asli. Engkau melihat Aku dalam
mimpi, Aku mengizinkan engkau ber-namaskaram, Aku memberkati dirimu,
Aku menganugerahimu. Hal ini benar adanya karena terjadi atas kehendakKu dan sebagai jawaban atas sadhana yang engkau lakukan selama ini. Jika
Tuhan atau Gurumu muncul dalam mimpi, pastilah hal itu karena hasil dari
sankalpa, bukan karena sebab lain yang menyebabkan mimpi itu. Hal ini
tidak pernah terjadi karena keinginanmu. Tidak seorangpun bisa bermimpi
atau memimpikan AKU, kalau tidak Kukehendaki, semut pun bergerak atas
kehendak-Ku.”
-Baba
Sebelum mengenal Swami, aku tidak
bisa mengingat semua mimpiku secara
khusus atau menganggapnya penting,
apalagi mimpi yang berhubungan
dengan tema spiritual. Mimpi-mimpi
tersebut biasanya berpusat pada
masalah kehidupan sehari-hari. Sejak aku
mengenal Swami sampai sekarang, aku
telah terberkati melihat Swami dalam
mimpiku. Beberapa mimpi tersebut
menggambarkan peristiwa tertentu,
memberikan petunjuk tentang latihan
spiritual, menjawab masalah-masalah
pribadi dan dalam beberapa mimpi
lainnya Swami benar-benar memberikan
padanamaskar (menyentuh Kaki PadmaNya) sebagai suatu bentuk pemberkatan.
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Kadang-kadang, selain dalam mimpi,
berbagai pesan, doa dan syair juga
aku terima dari sanubariku dan suara
batin itu sangatlah jernih dan istimewa.
Pesan-pesan ini bisa muncul kapan pun
walaupun ketika tidak diharapkan. Aku
senantiasa mencatat mimpi-mimpi dan
pesan-pesan tersebut di kertas saat
masih segar di ingatanku.
PENGAJARAN ‘OM’
Dalam mimpi ini, Swami mengajariku
bagaimana cara mengucapkan ‘OM’.
Setiap minggu ibu spiritualku yang
seorang Nepal mengadakan bhajan
keluarga dan aku sering mengikutinya.
Dalam mimpiku, saat menghadiri salah
satu sesi bhajan, aku melihat diriku
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duduk di belakang ibu spiritualku dan
Rajen duduk di sebelah kananku. Fokus
pandangan pada waktu itu adalah
gambar Swami yang berada di tengah
altar.
Tiba-tiba aku melihat cahaya pada
gambar itu dan Swami mulai bergerak.
Beliau berbalik untuk berbicara dengan
seseorang di belakang gambar tersebut.
Kemudian, Swami berbalik dan memberi
isyarat padaku untuk meminta Ibu
spiritualku menyanyi. Aku memintanya
untuk menyanyikan sebuah lagu bhajan
untuk Swami. Lalu ia menjawab, bahwa
ia baru saja selesai menyanyikan satu
lagu. Kemudian Swami memintaku
untuk bernyanyi! Setelah aku selesai
menyanyikan lagu, Swami menandaskan
bahwa pengucapan ‘OM’-nya tidak
benar.
Swami
kemudian
mulai
mengajariku cara yang tepat untuk
mengucapkannya.
Adegan berubah dan aku sedang
duduk bersama-Nya di meja sarapan
sambil berbincang-bincang dengan
asyiknya. Aku bertanya kepada Swami
mengapa pikiranku tidak pernah stabil
dan mengapa pikiranku mengembara
kesana-kemari dan bagaimana aku bisa
menguasainya. Swami menyela diriku
dengan santai dan berkata, “Engkau
lebih banyak berpikir tentang AKU.”
SWAMI MENGENDALIKAN DAN MENGUASAI ALAM SEMESTA
Aku duduk dalam ruang doa
ibu spiritualku sambil bermeditasi
pada Swami. Aku bisa melihat-Nya
mengunyah paan (‘menyirih’-campuran
yang terdiri dari daun sirih, biji pinang dan
kapur sirih). Disebutkan bahwa paan baik
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untuk pencernaan dan juga baik untuk
darah. Aku bertanya kepada Swami, “Aku
sering melihat Swami mengerak-gerakan
kepala dan tangan. Kadang-kadang
Swami menulis sesuatu di udara seolaholah sedang berkomunikasi dengan
beberapa makhluk yang tidak dikenal.
Mengapa?” Swami tersenyum menjawab,
“Jika AKU tidak bergerak/bekerja,
maka seluruh alam semesta akan
runtuh!” Pernyataan yang mendalam
ini memperlihatkan kepadaku bahwa
Swami mengendalikan serta menguasai
seluruh jagat raya.
Pada mimpi yang sama ini,
aku juga melihat dua anak laki-laki
memegang tangan ayah mereka
memasuki ruang doa. Karena anak-anak
itu sakit, aku berdoa kepada Swami
untuk menyembuhkan mereka dan
meringankan beban ayahnya. Swami
berkata kepada ayah anak-anak tersebut
bahwa ia harus membawa anak-anaknya
dua kali sebulan untuk bhajan di situ.
SELESAIKANLAH MASALAHNYA DAN
DATANGLAH KEMARI
Ada sebuah acara perayaan untuk
Swami dan kami duduk di depan
panggung. Ketika aku menoleh, aku
bisa melihat Swami duduk di kursi
mengenakan jubah putih. Sementara
di atas panggung seorang pria
mengenakan pakaian abu-abu sedang
memainkan piano. Musiknya lembut dan
mendayu. Ketika pria tersebut selesai
memainkan musik, ia mengundang
Swami untuk membuka acara tersebut.
Swami memintanya untuk memainkan
lagu yang lain, kali ini dengan tempo
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yang cepat. Musisi ini senang karena
Swami menyukai musiknya dan ia mulai
bermain lagi.
Setelah selesai, Swami berdiri,
berjalan menuju ke arahku dan Rajen
sambil menepuk kepala kami. Rajen
bertanya kepada Swami, apakah Beliau
senang dengan karya kami. Swami
menjawab bahwa Beliau senang dengan
pelayanan kami dan Beliau akan ada
di sana untuk menyenangkan kami
selalu. Sambil berbincang, Swami mulai
menggosok dada Rajen. Aku bertanya
pada Swami, kapan kami bisa berkunjung
kembali ke India untuk bertemu
Beliau lagi. Beliau menjawab, “Ketika
kalian kembali ke asalmu, kalian akan
menemui sedikit masalah, selesaikanlah
masalahnya dan datanglah kemari.”
Kami berpikir untuk pergi ke India
untuk mendapat darshan Swami. Jadi
mimpi ini merupakan berkah bagi kami
untuk mengunjungi-Nya.

kehidupan mahasiswa di perguruan
tinggi-Nya. Swami tersenyum sambil
berkata, “Untuk belajar engkau tidak
perlu menjadi mahasiswa di perguruan
tinggi-Ku, engkau dapat belajar di mana
saja di dunia ini, karena Aku ada di sana
untuk mengajarimu!”
Rajen mencoba untuk membantu
Swami memetik beberapa pare dan
menempatkannya ke dalam keranjang.
Swami meminta Rajen untuk tidak
menempatkannya dalam keranjang,
karena Beliau butuh tempat untuk
anggur. Swami mulai memukul pare
tersebut dan berkata, “Segeralah
matang! Segeralah matang!” Rajen
tertawa melihat adegan lucu ini dan
Swami kemudian meniru tawa Rajen.
Aku melihat kejadian ini sangat
menyenangkan dan berterima kasih
kepada Swami karena telah mengijinkan
kami mendapat kesempatan istimewa
untuk bersama-Nya dalam mimpi.

SEGERALAH MATANG, SEGERALAH
MATANG

AIR SUCI YANG MENGALIR DARI KAKI
SWAMI

Kami semua duduk untuk mengikuti
darshan di Whitefield dan Swami
mencurahkan berkah-Nya. Selanjutnya,
aku melihat sebuah kebun sayur dan
buah-buahan. Rajen dan aku mengikuti
Swami ke kebun dan kami melihat Swami
memetik anggur dan menempatkannya
dalam keranjang yang Beliau pegang.
Ada juga pare yang tumbuh di kebun
tersebut. Aku bertanya kepada Swami,
apakah anggur dan sayuran ditanam
oleh mahasiswa-mahasiswa (widyawan)
Brindavan, yang kemudian dijawab
oleh Swami, “Ya!” Aku mengatakan
pada Swami, bahwa aku merindukan

Ketika Swami berjalan ke arahku
dalam mimpi ini, aku dengan rendah hati
memohon izin-Nya untuk mencium kakiNya. Swami mengiyakannya dan aku
bersujud mencium Kaki Padma Beliau.
Saat aku sedang mencium kaki Swami aku
bisa melihat air perlahan-lahan menetes
dari kaki Beliau. Aku memandang
Swami dalam kebingungan (heran
penuh rasa kagum - ket. penerjemah).
Beliau menyuruhku untuk meminum air
tersebut. Aku meminumnya sampai aku
merasa kenyang.
Aku memandang Swami tapi Beliau
menahan kepalaku dengan tangan-Nya
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sambil menyuruhku untuk meminum
lagi. Aku terus meminum sampai Swami
melepas tangan-Nya dari kepalaku. Lalu
dengan tersenyum Swami mengatakan
padaku bahwa hanya mereka (orangorang) yang terpilih dan beruntung
saja yang memiliki karma-karma baik
(baca; kumpulan pahala-pahala baik dari
kehidupan lampau) yang bisa meminum
air dari kaki Beliau.
AKU MENYEMBUHKANMU
Saat itu hari Senin dan aku
sedang tidur siang sebelum tugasku
memanggil di sore hari. Swami datang
dalam mimpiku untuk menanyakan
tentang luka di kakiku dan kemudian
Beliau menekan kakiku dengan kakiNya. Aku berteriak kesakitan, “Swami,
sakit sekali! Apa yang Paduka lakukan?”
Dengan tersenyum Swami menjawab,
“Aku sedang menyembuhkanmu!” Tibatiba kakiku tampak seperti gunting
dan guntingnya mengikis daging yang
ada di jari-jari kakiku. Rasa sakitnya tak
tertahankan dan aku menjerit sejadijadinya. Swami dengan tenang berkata,
“Aku menyembuhkan kulitmu!”
MANTRA MEDITASI
Aku sedang mendaki lereng
gunung. Di sepanjang lereng terdapat
banyak gubuk-gubuk kecil seperti yang
digunakan untuk meditasi di beberapa
ashram di pegunungan. Seorang anak
laki-laki keluar dari salah satu gubuk
untuk menemuiku dan memintaku
tinggal di gubuknya. Aku ikut bersama
anak itu ke gubuknya yang sederhana.
Ketika aku berbicara dengannya,
aku melihat Swami di gubuk yang lain.
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Pintunya sedikit terbuka dan aku melihat
Swami di dalam mengenakan jubah
putih. Anak itu memperingatkanku
untuk tidak mengintip ke dalam gubuk
Swami. Tidak lama berselang Swami
keluar. Aku ber-namaskar kepada Swami,
sambil berkata, “Sai Ram!” Swami
berjalan kembali ke dalam gubuknya
dan anak kecil itu mengikuti-Nya. Dari
tempatku berdiri, aku bisa melihat gubuk
itu tampak seperti ruang doa dan anak
kecil itu sedang melayani Swami. Aku
meminta izin Swami untuk memasuki
gubuk-Nya. Beliau mengatakan bahwa
lebih baik aku melihatnya dari kejauhan,
karena aku belum siap. Sebagian besar
gambar yang ada di gubuk tersebut
terlalu menakutkan untuk dilihat.
Keinginan tulusku untuk belajar
meditasi dijawab oleh Swami. Beliau
menyuruhku untuk mengucapkan
sebuah mantra yang bersuku kata
sembilan. Secara otomatis mantra itu
terlintas dalam pikiranku. Ketika aku
mengucapkan mantra tersebut untuk
Swami, Beliau membenarkan bahwa
itulah mantra meditasiku.
TASBIH (MALA) KRISTAL YANG SUCI
Dalam mimpiku, seseorang memberiku segenggam tasbih kristal, ketika
aku sedang menunggu darshan. Aku
benar-benar terkejut atas berkah ini.
Karena rasa ingin tahuku yang besar, aku
memutuskan untuk meminta petunjuk
Swami tentang hal ini.
Aku bisa melihat sebuah aula besar di
tingkat atas dari sebuah bangunan. Para
bakta menaiki tangga untuk menerima
darshan Swami dan turun dari tangga sisi
lainnya. Aku menaiki tangga dan masuk
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ke aula darshan. Swami duduk di kursi
yang indah yang dihiasi dengan bungabunga segar. Ketika aku memasuki
aula, Swami tersenyum padaku penuh
kasih. Beliau merangkulku dan mulai
membisikan sesuatu dengan jelas sekali
kepadaku.
Aku bertanya padanya tentang
tasbih
kristal
tersebut.
Swami
menjawab, “Ya, Aku menyuruhnya untuk
memberikannya kepadamu. Tasbih itu
sangatlah ampuh dan manjur. Karena
engkau sudah bersama-Ku dalam
banyak kehidupan, Aku memberkatimu
dengan tasbih ini.”
MEMAKAN BERAS PECAH
Dalam mimpi ini, ada kerumunan
orang yang sedang menunggu Swami
di pendapa. Tampaknya seperti sebuah
perayaan yang belum kuketahui. Aku
kebetulan duduk di samping seorang
pria dengan nampan penuh beras pecah
dan kacang tanah. Sepertinya ia ingin
mempersembahkannya pada Swami.
Jadi aku pergi keluar dan membawa
nampan dengan barang sejenis untuk
persembahan. Aku kembali dan duduk
di samping pria itu. Kemudian beberapa
orang datang dan meminta kami untuk
memasuki pendapa dan menyerahkan
persembahan kami kepada Swami
ketika Beliau tiba. Di luar pendapa aku
melihat beberapa anggota sevadal
menggunakan bubuk berwarna untuk
membuat sebuah pola yang disebut
Rangoli1). Pola Rangoli yang tidak
1

Rangoli adalah desain dekoratif yang
bervariasi yang mencerminkan tradisi,
cerita rakyat, epos-epos kitab suci, pada
lantai ruang tamu (halaman rumah) selama
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lazimnya itu berupa sosok raksana
berwarna hijau. Swami diabadikan untuk
menginjaknya ketika Beliau tiba.
Ketika kejadian ini berlangsung,
seseorang mengambil nampanku dan
dengan kasar memintaku untuk pergi.
Aku sedih lalu kembali ke pendapa
dan menunggu Swami. Ketika Swami
tiba, tampak jelas Beliau menghindari
kelompok yang berdiri dengan nampan
di luar dan memasuki pendapa. Saat itu
aku sedang mengikuti darshan Swami
berdiri di dekat jendela karena nampanku
telah diambil dan tidak ada yang bisa
aku persembahkan untuk Beliau. Saat
Swami mendekatiku, Beliau mengambil
segenggam beras pecah dari nampan
di dekat jendela, mengunyahnya dan
memintaku mengulurkan tanganku.
Swami
kemudian
memuntahkan
sebongkah beras pecah itu ke tanganku
dan menyuruhku memakannya! Aku
terkejut atas permintaan aneh itu,
namun demikian aku memakannya
sebagai prasadam (makanan suci).
INKARNASIKU YANG TERDAHULU
Beberapa waktu yang lalu, Swami
mengungkapkan salah satu kelahiranku
festival perayaan Hindu berlangsung yang
bermakna penyambutan sakral dewa-dewi
Hindu yang akan memberikan anugerah dan
keberutungan. Desain rangoli bisa berbentuk
geometris sederhana berupa wujud dewata
(sesuai dengan perayaan). Hal ini biasanya
dilakukan oleh kaum wanita. Polanya biasa
dibuat dari bahan-bahan termasuk beras
berwarna, tepung kering atau basah, pasir
berwarna, kelopak bunga, butiran padi
kering atau basah, kunyit, kum kum, sindoor
dan bahkan warna alam lainnya dapat
ditambahkan. (keterangan Penerjemah).
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yang terdahulu lewat mimpi. Aku
mengingatnya dengan jelas! Dalam
mimpi ini, terdapat banyak meja bundar
dan banyak orang yang hadir di situ
untuk suatu jamuan makan malam ala
orang Cina seperti menerima darshan
Swami. Aku duduk bersama para bakta,
ketika tiba-tiba Swami muncul dari
belakang dan memberkati kepalaku.
Beliau kemudian duduk di sampingku
di meja kami dan memulai percakapan
singkat bersama kami di situ. Beliau
kemudian mengeluarkan selembar foto
seorang biksu Buddha yang duduk dalam
sikap meditasi dan menunjukkannya
padaku. Swami bertanya, apakah aku
bisa mengenali biksu Buddha itu.
Aku mencermati foto itu dan tak
kusangka wajah biksu itu menyerupaiku.
Karena aku tidak yakin, aku katakan padaNya, bahwa aku tidak bisa mengenali
orang yang ada di dalam foto itu. Swami
kemudian mengatakan padaku, bahwa
Biksu Buddha itu sesungguhnya diriku
dimasa
kehidupanku
sebelumnya.
Beliau menjelaskan bahwa pada abad
keenam belas, aku adalah seorang biksu
Buddha berdarah Eropa dan aku ditahbis
dengan nama URAVAKO. Swami juga
menambahkan, bahwa aku adalah
seorang guru yang membimbing Garuda
Purana. Aku bertanya pada-Nya, apakah
epos itu mengenai Bhagawan Wisnu
yang kemudian di-iya-kan oleh Swami.
Swami juga mengungkapkan, bahwa
pada waktu itu Beliau terlahir sebagai
seorang Pangeran dan Beliau adalah
teman baik biksu Buddha tersebut. Aku
meminta Swami menjelaskan lebih jauh
tentang hubungan antara Beliau sebagai
Pangeran dan biksu tersebut. Karena
pada waktu itu banyak bakta yang
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sedang menunggu pemberkatan dari
Beliau, Beliau memintaku bersabar.
Setelah Swami mengungkapkan
kisah kelahiranku yang terdahulu
padaku, aku meminta penjelasan
dari-Nya bagaimana aku menjalani
laku spiritualku pada waktu itu.
Beliau menjelaskan padaku, bahwa
ada terlalu banyak persaingan pada
waktu itu dan hal ini mempengaruhi
kehidupan spiritualku. Aku sangat
berterimakasih pada Swami karena
telah menganugerahiku mimpi ini, dan
hal tersebut telah mengajariku suatu
pelajaran yang bermanfaat tentang
bagaimana aku harus melanjutkan
perjalanan spiritualku dalam kehidupan
ini. Aku mulai memahami bahwa
pengetahuan ilmiah dari kitab suci
saja tidak akan membimbing atau
memandu seorang peminat kehidupan
spiritual menuju kesadaran Tuhan (God
realization). Hanya dengan kemurnian
hati yang berbakti kepada Tuhanlah, yang akan menolongnya untuk
menyadari asas ketuhanan atau sifatsifat Ilahi yang absolut yang ada di dalam
dirinya.
PEMBERKATAN MALAIKAT
Aku bermimpi aneh dan luar biasa
tentang malaikat pada bulan September
1988. Dalam mimpi ini, aku sedang
berjalan kaki di luar apartemenku sambil
memandang langit biru pagi yang cerah.
Saat aku sedang memandang, seberkas
cahaya putih muncul dan mulai bergerak
dari kiri ke kanan. Pada awalnya, aku
pikir itu adalah pesawat jet yang terbang
tinggi di langit yang meninggalkan jejak
garis putih.
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Ketika cahaya itu mencapai sisi
kanan di tempat aku berdiri, cahaya
putih tersebut mulai turun ke arahku.
Cahaya tersebut semakin terang, dan
ketika cahaya itu mencapai ketinggian
sekitar lima puluh kaki di atasku, cahaya
tersebut meledak menjadi kilauan awanawan keemasan dan keperakan. Aku
menyaksikan peristiwa tersebut dengan
kekaguman, saat hal yang menakjubkan
ini terjadi.
Tiba-tiba dari awan-awan tersebut,
muncul sepasang makhluk dengan
wajah-wajah rupawan dan sayap-sayap
nan indah. Mereka memancarkan aura
keemasan dan keperakan. Masingmasing dari mereka membawa kendi
di tangannya. Saat mereka perlahanlahan
turun
mendekatiku,
aku
merasakan suatu dorongan yang kuat
untuk melikukkan telapak tanganku
(membentuk seperti mangkuk) seolaholah menerima sesuatu dari mereka.
Mereka kemudian menuangkan cairan
berwarna keperakan yang berasal
dari kendi tersebut ke dalam telapak
tanganku yang melikuk.
Pada saat itu, terlintas sebuah ide
dalam benakku apakah tubuh Malaikatmalaikat Surgawi ini dingin karena
mereka muncul terbentuk dari awanawan. Aku memegang salah satu tangan
malaikat tersebut dan tak kusangka,
tangannya hangat seperti tangan
manusia. Saat aku meminum cairan
berwarna keperakan dengan penuh
takzim, aku bisa mendengar suara
nuraniku mengatakan, bahwa aku akan
selalu menjadi orang baik. Aku berterima
kasih kepada Swami atas pemberkatan
malaikat-Nya.
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BERBAHAGIALAH KARENA
MENCURAHKAN SUKACITA

TELAH

Pesan ini diberikan kepadaku
sebelum aku tertidur lelap. Aku berdoa
mengucapkan terima kasih kepada
Swami, penghuni hati kita. “Swami
yang terkasih, Paduka telah memberiku
tubuh yang sehat, karier yang bagus
dan kebahagiaan dalam hidup. Aku
menganggap diriku ini beruntung
karena tidak saja aku bisa mendapatkan
cinta kasih-Mu, tetapi juga aku dapat
memberikannya
(menyalurkannya)
pada semua yang kucintai. Terima kasih
sekali lagi, oh Swami, atas karunia-Mu
dan akan kulakukan apapun untuk-Mu,
jika Engkau memberitahuku bagaimana
caranya.
Sesaat
kemudian
keheningan
suasana tersebut digegarkan (dipenuhi)
oleh suara Ilahi yang nyaring jauh di
dalam sanubari dan pesannya adalah:

“Anakku, lihatlah dirimu, ada
sumber cinta kasih di dalam dirimu
yang menunggu untuk dituai dan
dipancarkan ke seluruh dunia. Engkau
bisa mencurahkan sumber cinta kasih
ini kepada orang-orang miskin, orang
sakit, para lanjut usia, orang yang
kurang beruntung, para penyandang
cacat, kaum duafa, burung-burung,
hewan-hewan dan semua yang datang
ke sekitarmu. Anugerah cinta kasih
ini adalah karunia yang telah Aku
berikan kepadamu untuk kemudian
mengembalikannya
pada-Ku.
Saatnya akan tiba, anak-Ku, ketika si
pemberi dan si penerima menghayati
kemenunggalan. Sambil menunggu saat
itu tiba, curahkanlah sumber cinta kasih
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yang ada padamu kepada semuanya,
karena sesungguhnya, berbahagialah
bagi yang mencurahkan sukacita.
SYAIR-SYAIR YANG DIWAHYUKAN
OLEH YANG MAHAKUASA
SEVA

Oh Ibu yang teragung,
Jadikanlah kerendahan hati selimut
ragaku,
Jadikanlah kebaikan dasar sifatkukarakterku,
Jadikanlah kepolosan roman wajahku,
Jadikanlah kebahagiaan jiwa
sukacitaku,
Hanya dengan demikianlah diriku ini,
Bersiap melayani dunia dengan penuh
kasih.
-July 16, 1980

PENYESALAN-PERTOBATAN

Jangankanlah tinggalkan hamba
sendirian,
Jangankanlah tinggalkan aku sendirian
tanpa-Mu,
Aku bagaikan ikan yang membutuhkan air,
Engkaulah jiwa dan nafasku,
Tanpa-Mu, hidup taklah berarti
bagiku,
Berikanlah hambamu ini kedamaian,
Berikanlah hambamu ini kasih
Tuhanku,
Harumkanlah hidup hambamu ini
semerbak mawar,
Alangkah bodohnya hambamu ini!
Mendapati kembang mawar tanpa
tahu bagaimana menggenggamnya,
kusakiti diriku, namun tak kunjung
kudapatkan kembang mawar itu,
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Begitulah sulitnya mencapai-Mu,
Taklah sesukar kehilangan-Mu,
Manusia akanlah kehilangan-Mu
ketika mereka menenggelamkan
dirinya dalam kesenangan duniawi,
Maafkan hambamu ini ya, Tuhan,
Atas kesalahan yang hamba perbuat,
Atas dosa yang telah hamba ciptakan,
Limpahkanlah pencerahan-Mu ke atas
duniaku yang gelap,
Bimbinglah aku menuju jalan-Mu yang
penuh dengan,
Sathya(kebenaran),
Dharma(kebajikan),
Shanti(kedamaian), Prema(kasih
sayang),
Agar langkah demi langkah,
Hambamu ini dapat mencapai-Mu.

-June 4, 1978.

PADUKA (ALAS
BHAGAWAN

KAKI)-MU

SANG

Di kaki teratai-Mu yang biru …
Hamba bersujud dan berdoa …
Di bawah kaki-Mu yang beralaskan
paduka …
Merindukan kasih karunia-Mu …
Engkau memimpikanku paduka-Mu …
Terjadilah kehendak-Mu Sang Hyang…
Terciptalah wahai kau paduka bagi
Bhagawanku …
Dengan kasih-Mu ku mendapatkannya …
Ku menunggu pemberkatan (darshan)
di tanah Brindavan …
Ku lindungi Sang paduka di
pangkuanku …
Engkau melihatnya dengan mata gaibMu …
Engkau memberkatinya dengan tangan
Ilahi-Mu …
Paduka kini bersinar dengan cintamu …
Seperti Barata yang mendapatkan
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paduka Bhagawan Rama tuk
memujanya dengan kasih …
Ku dititiskan dengan paduka Sang
Bhagawan untuk menyembahnya
dengan kasih …

Melainkan kasih Ilahimu yang tak
terbatas ….
-September 7, 1980.
TUNJUKLAH, MAKA TUHAN AKAN
ADA DI SANA

-April 26, 1982.
KASIH IBU ILAHI

Dikala kau bersedih …
Kan datang ibu Sai tuk merangkulmu
dan …
Menorehkan senyum di bibirmu …
Dikala kau dihinggapi masalah …
Tangan Ilahi Ibu Sai akan
membantumu …
Kapanpun dan dimanapun …
Dikala di duniamu kau bersendiri …
Ibu Sai akan menemanimu …
Dalam rangkulan Ilahi-Nya …
Dikala kau meringis kesakitan dan
meratapi nasib …
Kedua telapak ibu Sai akan
mengeringkan pipimu yang bersimbah
air mata …
Dan mengobati luka hatimu …
Dikala kau bersorak gembira …
Ibu Sai akan mendampingimu …
Tuk berbagi kecerianmu …
Tiada lain yang kami inginkan dariMu Sri Bhagawan …

Dialah mentari - Sang Surya yang
terbit di ufuk timur …
Dialah udara - sang Bayu yang
menghembusi dedaunan …
Dialah sang kupu-kupu - sang raga
yang menari di antara bebungaan …
Dialah gelombang - sang ombak yang
menggulung laut …
Dialah salju - sang Kristal yang turun
dari langit …
Dialah keceriaan - Sang Ria yang
menghalau kegalauan …
Dialah kebaikan - sang wicaksana yang
membimbing kita …
Dialah manusia - Sang Mahakarya
ciptaan-Nya
Tiada Bhagawan melainkan kasih …
Tiada kasih melainkan Bhagawan …
-November 7, 1981

*** OM SAIRAM ***
Alih bahasa; Purnawarman dan Vijay
Kumar

āpūryamānam achala pratishtham, samudram āpah pravisanti yadvad
tadvad kāmā yam pravisanti sarve, sa sāntim āpnoti na kāma-kāmi
artinya :

Hanya orang yang tidak terpengaruh oleh arus keinginan yang mengalir terus
menerus yang masuk bagaikan sungai-sungai ke dalam lautan, yang senantiasa
diisi tetapi selalu tetap tenang, dapat mencapai kedamaian. Bukan orang yang
berusaha memuaskan keinginan itu yang dapat mencapai kedamaian.
Bhagavad-Gītā 2.70
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Kegiatan Sai Study Group (SSG) International
SD SATHYA SAI : Bhakti Pertiwi anak-anak Sathya Sai Bali

Dalam upaya menumbuhkan semangat
Go Green dan kepedulian mengenai
lingkungan (Ecocare) sejak dini maka
SD Sathya Sai membuat sebuah
kegiatan edukatif yang juga berdampak
langsung bagi lingkungan, mereka
menamakan kegiatan ini “Bhakti Pertiwi
anak-anak Sathya Sai Bali”. Kegiatan
ini mengajak murid-murid untuk

menanam pohon trembesi, namun
bukan sekadar menanam saja, anakanak diajak mulai dari pembibitan.
Seorang anak mendapatkan 2 bibit yang
mana 1 bibit ditanam di sekolah (area
pembibitan) dan 1 lagi di rumah mereka,
setiap harinya kedua bibit tersebut
mereka siram, rawat dan seterusnya
hingga akhirnya siap untuk ditanam,
dan momentum penamanan bareng
dilaksanakan pada hari Minggu pagi, 2
Maret di sepanjang bibir pantai Padang
Galak Bali ada sekitar 100 bibit pohon
ditanam. Kegiatan ini melibatkan orang
tua, guru dan para sevadal. Mereka yang
terlibat terutama anak-anak sangat
menikmati dan memahami betapa 1
bibit yang mereka tanam yang telah
mereka pelihara sangat bermanfaat bagi
bumi pertiwi ini : “stop global warming
lets go green” mulai sejak dini. Jay Sai
Ram (Bro. Dewa Wija).

SSG JAMBI : SADHANA CAMP SEKORWIL I & II
Untuk memahami ajaran
Sai dan Organisasi Sai
lebih mendalam Korwil
II SSGI dalam hal ini SSG
Jambi sebagai tuan rumah
melaksanakan
Sadhana
Camp dengan tema : “Honour
Our Master Every Moment
(HOME),
Hidup
dalam
kesadaran Sai”. Acara yang
belangsung dari hari Jumat
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tanggal 28-29 Maret ini melibatkan
peserta lebih kurang 150 orang terdiri
dari SSG Lampung, SSG Palembang,
SSG Jambi, SSG Medan dan sejumlah
pengurus SSGI sebagai pemateri.
Ada sejumlah penjabaran mengenai
HOME dibawakan oleh Bro Anuraga,
Penguatan Organisasi Sai oleh Bro.
Suwitra, Manusia dan badan-badannya

serta Meditasi oleh Bapak
Phoa Krisna Putra disamping
itu juga dilaksanakan diskusi
(sathsang) Sai Study Circle,
Workshop 9 pedoman prilaku,
serta
koordiniasi
Youth.
Dengan
berlangsungnya
kegiatan ini diharapkan para
bhakta Sai lebih memahami
dan tentu saja bisa mejalankan
apa yang meraka dapatkan
pada saat Sadhana Camp
berlangsung. SSG Jambi selaku tuan
rumah begitu hangat, penuh pelayanan
dan berhasil melaksanakan Camp ini
dengan sangat baik, semoga kegiatan
serupa bisa menginspirasi SSG lainya
guna menguatkan serta menyebarkan
pemahaman ajaran Sai pada para
bhaktanya.
(Bro. Dharsana)

SSG BANDUNG : Seva Kursi Roda & Seva Ke P. A. Harapan Umat
Rabu tanggal 26 Maret para Youth
Bandung
mendapat
kesempatan
menyalurkan
kursi roda kepada
seorang
anak
penyandang
tuna daksa yang
bernama Nurul
Muzani (14 tahun)
yang tinggal di
daerah Cigadung
Bandung. Nurul
mengalami
cacat
sejak
kecil dan telah
mengajukan
beberapa
kali
permohonan
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bantuan ke dinas sosial namun tak
kunjung berhasil dan setelah salah
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seorang youth melakukan survey
akhirnya diputuskan untuk membantu
meringankan penderitaan Nurul dengan
memberikannya kursi roda sehingga

Nurul bisa menikmati dunia luar dan bisa
membantunya beraktivitas termasuk
pergi ke sekolah SLB. Selanjutnya tanggal
13 April SSG Bandung juga melaksanakan
kegiatan Seva Bulanan. Narayana Seva
kali ini dilaksanakan di Panti Asuhan
Anak Harapan Umat Tegallega. Antusias
para sevadal terlihat sejak awal seva
mulai dari berbelanja kebutuhan seva,
memasak bareng, menyalur-kannya lalu
PNK dan bercengkrama dengan anakanak. Ada sebanyak 60 paket makanan,
snack, sembako, pelengkapan MCK,
Sepatu sekolah, Seragam dll. Lagu
PNK Jangan Putus Asa Pasti Berhasil
mendambah semangat dan kehagatan
Seva, Sai Ram.
(Bro. Giri)
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FORMULIR BERLANGGANAN
WAHANA DHARMA
Berikut ini adalah data pribadi saya untuk berlangganan Majalah Wahana Dharma :
Kode Pelanggan *)

:

....................................................................................................

Nama Pelanggan

:

....................................................................................................

Alamat lengkap

:

....................................................................................................

Kota

:

.................................................. Kode Pos : ........................

No. Telepon/HP

:

....................................................................................................

E-mail

:

....................................................................................................

Mohon dicatat sebagai pelanggan tetap Majalah Wahana Dharma terhitung mulai :
Edisi Nomor

:

................................................ s.d. ...........................................

*) Kode Pelanggan untuk pelanggan baru akan diisi oleh Staff Wahana Dharma
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
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Naresh Jairamdas, Hp. 0855 880 7280
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Sambungan dari halaman 09

JANGAN BEBANI DIRIMU DENGAN KEINGINAN ....
Kebenaran itu tidak berubah, tidak
terpengaruh oleh ruang dan waktu. Di
mana pun engkau berada, kebenaran
adalah kebenaran, kasih adalah kasih!
Bila engkau mempunyai kasih, dengan
sendirinya kebenaran akan menjadi
bagian dari dirimu dan sebaliknya.
Kalian semua lahir dengan kasih.
Namun sayangnya sementara engkau
tumbuh dewasa, sedikit demi sedikit
kasih dalam dirimu mulai berkurang,
sedangkan kebencian dan kedengkian
mulai meningkat. Kedengkian adalah
sifat yang sangat buruk. Cacat itu tidak
hanya merugikan orang-orang lain, tetapi
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juga akan merugikan dirimu sendiri.
Karena itu, sifat buruk semacam itu sama
sekali jangan kauberi kesempatan untuk
bercokol dalam dirimu. Berusahalah
sedapat-dapatnya
meningkatkan
keutamaan seperti kasih dan kejujuran.
Hanya dengan demikianlah engkau akan
dapat menghayati ketentraman batin
dengan tiada putusnya.
Bhagawan menyudahi wacana Beliau
dengan kidung suci “Preema mudita
manasee kahoo, Raama, Raama, Raam,
“ ‘Dengan hati penuh kasih lantunkan
Raama, Raama, Raama’.

Alih bahasa : Dra. Retno S. Buntoro
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Catatan :
1)

Majalah Wahana Dharma terbit setiap bulan atau 12 x setahun. Harga langganan
per tahun (12 x terbit) = Rp. 100.000,- (untuk seluruh wilayah Indonesia sudah
termasuk ongkos kirim).

2)

Pembayaran biaya langganan Wahana Dharma dapat dilakukan dengan transfer
ke :

		
		

Bank BCA Cabang Green Garden
No. Rekening : 2533918999
a/n. Yayasan Sri Sathya Sai Baba Indonesia

(Dengan menuliskan “Kode Pelanggan dan Nama Pelanggan” pada kolom berita
pembayaran)
3)

Bukti Pembayaran di Fax : 021-5387524 atau di e-mail : suardika_gk@yahoo.com
atau diberitahukan melalui SMS : 0812 826 2127 		

4)

Apabila Bapak/Ibu, lupa atau tidak menuliskan berita pembayaran, harap dengan
segera memberitahukan kami via sms ke 08128262127 dengan memberitahukan:
Tanggal pembayaran, Jumlah pembayaran, Nama Bank, Kode Pelanggan dan
Nama Pelanggan.		

52 tersebut di atas harus dilakukan untuk mempermudah
Edisi No. 265,
2014
Hal
kamiMei
melakukan
pencatatan
transaksi atas pembayaran yang telah Bapak/Ibu lakukan.

DAFTAR BUKU YANG TELAH DITERBITKAN
OLEH YAYASAN SRI SATHYA SAI BABA INDONESIA
A. Kelompok Buku Vahini (yang ditulis
langsung oleh Bhagawan Sri Sathya Sai
Baba) :
1. Hikayat Sri Rāma 1
2. Hikayat Sri Rāma 2
3. Hikayat Sri Rāma 3
4. Hikayat Sri Rāma 4
5. Pancaran Bhagavatha 1
6. Pancaran Bhagavatha 2
7. Pancaran Dharma
8. Pancaran Kasih Ilahi
9. Pancaran Kebijaksanaan
10. Pancaran Kedamaian
11. Pancaran Meditasi
12. Pancaran Penerangan
13. Sandeha Nivarini
B. Kelompok Buku Wacana Bhagawan Sri
Sathya Sai Baba :
1. Sabda Sathya Sai 1
2. Sabda Sathya Sai 2A
3. Sabda Sathya Sai 2B
4. Sabda Sathya Sai 33
5. Sabda Sathya Sai 34
6. Sabda Sathya Sai 35
7. Sabda Sathya Sai 36 (buku baru)
8. Sabda Sathya Sai 37 (buku baru)
9. Wacana Dasara 1999
10. Wacana Dasara 2000
11. Wacana Dasara 2001
12. Wacana Dasara 2002
13. Wacana Musim Panas 1990
C. Riwayat Hidup Bhagawan Sri Sathya Sai
Baba (Ditulis oleh Bp. Kasturi) :
1. Kebenaran Kebajikan Keindahan 1
2. Kebenaran Kebajikan Keindahan 2

D. Kelompok Buku Ajaran Bhagawan Sri
Sathya Sai Baba untuk Anak-anak :
1.		Chinna Katha 1
2.		Chinna Katha 2
3.		Chinna Katha 3
4.		Chinna Katha 4
E. Kelompok buku Ajaran Bhagawan
Sri Sathya Sai Baba yang Ditulis oleh
Penulis Lain :
1.		Dalam Cahaya Sai
2.		Intisari Bhagawad Gita
3.		Karma Yoga
4.		Kasih Sayang dan Restu
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba
5. Kepemimpinan (Wejangan
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba)
6. Kesaktian dan Keampuhan Mantra
Gayatri
7. Meditasi Cahaya Sathya Sai
8. Menjadi Orang Tua Yang Baik
9. My Baba and I (Bhs. Indonesia)
10. Parenting (Bahasa Inggris)
11. Pelangi Indah		
12. Percakapan dengan Bhagawan Sri
Sathya Sai Baba
13. Pertanyaan dan Jawaban Pekerja
Aktif
14. Sai Baba Manusia Luar Biasa
15. Sai Baba Manusia Mengagumkan
16. Sathya Sai Bhajan
17. Sinar Kasih Dari Bukit Tandus
18. The Conversation (Bahasa Inggris)
19.		Wacana Mutiara
20. Jalan Setapak Menuju Tuhan,
jilid I (buku baru)

Redaksi telah menerbitkan bundel tahunan Majalah Wahana Dharma, tahun
2011, 2012 dan 2013 (hard cover lux). SSG dan para bhakta silahkan pesan,
persediaan terbatas.
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