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Redaksi menerima artikel-artikel berupa
terjemahan dharma wacana Bhagawan
Sri Sathya Sai Baba, pengalaman pribadi
bakta, analisis ajaran Bhagawan Sri Sathya
Sai Baba, berita-berita tentang kegiatan Sai
Study Group (SSG) di seluruh Nusantara, surat-menyurat (kontak pembaca) atau artikelartikel menarik lainnya, yang sesuai dengan
misi Majalah Wahana Dharma ini.
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Salam Kasih Redaksi

Jangan Memupuk Perbedaan
Belakangan ini situasi dan kondisi
berbangsa di negeri tercinta Indonesia
sedikit bergejolak. Salah satu yang
mempengaruhinya, adalah perbedaan
pandangan atau perbedaan pilihan
politik setiap warga negaranya dalam
menentukan calon presiden, pada
Pemilu Presiden 9 Juli lalu. Bhagawan Sri
Sathya Sai Baba, mengajarkan kita untuk
mencintai tanah air. Dan tentu saja kita
wajib memberikan suara dalam pemilu
tersebut. Namun kita tidak mau ikut
arus dan larut dalam debat tanpa ujung
membela pilihan masing-masing. Lalu
bagaimana kita menyikapi dinamika
berdemokrasi di negeri ini?
Di Prashanti Nilayam pada tahun
2007, Swami pernah memberikan dharma
wacana berjudul Percayalah Pada Suara
Hatimu. Nasihat Swami dalam wacana
ini, sangat sesuai untuk kita terapkan,
khususnya untuk menyikapi perbedaan
pilihan atau pandangan politik di antara
kita. “Kalian semua adalah perwujudan
Tuhan. Tingkatkan perasaan itu. Jangan
memupuk perbedaan. Percayalah pada
prinsip persaudaraan umat manusia,
dengan Tuhan sebagai Bapak semuanya,”
demikian nasihat Swami.
Melalui wacana tersebut Swami
mengajarkan kita untuk mempunyai
keyakinan yang teguh pada suara hati.
Karena dalam hati kita bersemayam
Tuhan. Swami menegaskan, “Miliki
keyakinan yang teguh kepada Tuhan.
Harus begitulah sikapmu.” Jangan
karena perbedaan pilihan calon presiden
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dalam pemilu 9 Juli lalu, kita jadi
bermusuhan dengan teman, tetangga,
bahkan saudara. Sudah selayaknya
kita menjadi contoh yang baik dalam
kehidupan sehari-hari. Dalam setiap
aspek kehidupan, tingkah laku kita
sendiri merupakan saksi hubungan
antar pribadi. “Jagalah agar karaktermu
selalu baik. Hormati semuanya, kasihi
semuanya. Jangan membenci siapapun.
Dapatkan nama baik untuk dirimu
sendiri.” begitu pesan Swami.
Dalam wacana utama kedua
Wahana Dharma edisi ini yang berjudul
Tuhan akan Menolongmu Bila Engkau
Menolong Makhluk Lain, Swami
mengajarkan kita untuk selalu berusaha
melihat segala hal yang baik. Manusia
dapat mencapai kesadaran Tuhan
dengan melaksanakan 9 cara pemujaan.
Di antaranya Aatmaniveedanam, yaitu
mempersembahkan
ego
sebagai
eksistensi yang terpisah . Yang ada hanya
kesadaran Tuhan.
Dalam upaya mengikis habis ego
dalam diri, tiada musuh yang paling jahat
daripada rasa marah. Oleh karena itu
dalam keadaan apapun jangan biarkan
rasa marah menguasai diri. Berbicaralah
lemah lembut dan penuh kasih . Marilah
kita menempuh jalan kebenaran dengan
mengikuti nasihat Swami, menolong
makhluk lain tanpa memandang latar
belakang suku, agama, ras dan golongan.
Tuhan pasti akan menolong kita.

Jai Sai Ram.
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Wacana Bhagawan Sri Sathya Sai Baba
pada perayaan Shangkranti, di Prashaanti Nilayam 15 – 1 – 2007

PERCAYALAH PADA SUARA HATIMU
Matahari tampak tenang dan damai.
Siang menjadi lebih pendek dan angin sejuk bertiup.
Tanaman di ladang berwarna keemasan siap dituai.
Bunga marigold bermekaran bagaikan rangkaian mutiara di tepian sungai.
Para petani bersukaria dan bernyanyi.
Perayaan Shangkranti yang indah telah tiba pada bulan Pushya,
Memenuhi rumah kita dengan padi yang baru dituai.
(Puisi bahasa Telugu).
Tuhan menghendaki agar perayaan
Shangkranti membawa kemakmuran
kepada orang banyak dan agar mereka
tidak
kekurangan
pangan
serta
kebutuhan lain. Setelah membawa
pulang hasil panen, para petani
beristirahat dengan gembira di rumah
mereka. Bahkan buruh tani pun akan
bebas tugas karena musim tuai telah
usai. Sesudah bekerja keras siang malam
di ladang selama berbulan-bulan,
sekarang dengan karunia Tuhan, mereka
akan menikmati kenyamanan rumah.
Apa pun yang dilakukan Tuhan,
selalu untuk kebaikan orang banyak!
Karena mereka semua adalah bagian
(amsha) dari (kesadaran) Tuhan!
Mamaivaamshoo jiivalookee, jiivabhuutah
sanaatanah. ‘Atma yang abadi dalam
segala makhluk adalah bagian dari diriKu,’ ujar Sri Krishna dalam Bhagavad
Giitaa. Tidak hanya manusia, bahkan
margasatwa, unggas, dan serangga
pun adalah perwujudan (kesadaran)
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Tuhan. Meskipun demikian, tidak semua
orang menyadari kebenaran ini. Santo
Tyaagaraaja melantunkan dalam salah
satu kirtannya yang abadi, “Chiimaloo
Brahmaloo
Shiva
Keeshavaadulali
preema miira velasi unde birudhu vachu
china Raama nannu brovara.” Artinya,
‘Oh Raama! Dalam wujud kasih-Mu
yang murni dan tak bercela, Engkau
bersemayam dalam segala makhluk dari
semut hingga Brahma, juga Shiva dan
Keshava. Mohon jadilah pelindungku
juga’. Karena tidak mampu menyadari
kebenaran ini, orang-orang membunuh
semut yang merayap di tubuh mereka.
Orang yang sama memuja semut
bila serangga itu muncul sebagai
perwujudan Tuhan. Dengan demikian,
perasaan menimbulkan perbedaan yang
besar.
Pada masa ini matahari tampak
tidak terik dan siang hari terasa sejuk.
Siang menjadi lebih pendek dan malam
lebih panjang. Pada malam hari cahaya
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bulan sejuk dan menyenangkan. Setelah
bekerja keras pada siang hari, orangorang akan tidur nyenyak pada malam
hari. Badan manusia memerlukan
istirahat. Karena itu, setiap manusia
harus cukup beristirahat. Sebagaimana
kata pepatah, “Tidurlah sejenak setelah
makan siang.” Seharusnya engkau
beristirahat sebentar setelah makan
siang. Meskipun demikian, jangan
bergadang sampai larut malam. Engkau
harus tidur nyenyak pada malam hari.
Segala sesuatu dan segala hal
(terjadi karena) kehendak Tuhan. Seluruh
alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan.
Di dunia ini tiada apa pun yang akan
bergerak tanpa kehendak Tuhan.

Bahkan sehelai rumput pun tidak
akan bergerak tanpa kehendak
Tuhan.
Orang-orang yang tidak menyadari kebenaran ini, merasa
sombong akan kecerdasan dan
kemampuan pertimbangan mereka.
Namun, tidak seorang pun, betapa
hebatnya dia, mengetahui apa
yang akan terjadi pada dirinya
kelak.
(Puisi bahasa Telugu).
Persatuan adalah Sifat Ketuhanan
Siapakah orang Hindu? Hurufhuruf dalam kata Hindu mengandung
arti sebagai berikut. H = humility =
kerendahan hati. I = individuality =
memiliki kepribadian. N = nationality
= memiliki semangat kebangsaan. D =
devotion = berbakti kepada Tuhan. U =
unity = memiliki semangat persatuan.
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Di mana terdapat persatuan, di situ
terdapat ketuhanan. Hanya Tuhanlah
yang dapat mempersatukan dunia.
Jangan
mencoba
memecah-belah
dunia dengan berkata, “Ini Indiaku,”
“Ini Jepangku,” “Ini Jermanku,” dan
sebagainya. (Kesadaran) Tuhan yang
disebut “aku” dalam seluruh umat
manusia itu hanya satu. Maha Esa !
Hanya ada satu bangsa, bangsa manusia.
Sifat-sifat kemanusiaan itu amat sakral,
kudus, dan suci. Kata manava ‘manusia’
mengandung arti yang suci sekali.
Perayaan Shangkranti mengingatkan
engkau pada kebenaran ini dan
menyadarkan engkau pada kenyataan
ini.
Pada masa Makara Sangkramana
yang suci, orang-orang terutama
penduduk desa, bersukaria dengan
ikut serta dalam beberapa permainan
desa. Sesungguhnya ini juga musim
perayaan untuk hewan! Beberapa orang
di desa menghias sapi jantan dan betina,
menamainya Raama dan Siitaa, lalu
melangsungkan pernikahan mereka
secara simbolis dengan harapan bahwa
pernikahan itu akan mendatangkan
kedamaian dan kesejahteraan bagi
dunia. Sebelum itu, penggembala
melatih sapi jantan dan sapi betinanya.
Ia bertanya kepada sapi betina, “Amma!
Apakah Raama tampan?”, sapi itu
menggelengkan
kepalanya,
tidak
menyetujui perkataannya. Kemudian
si penggembala sambil memegang
tongkat kecil, berusaha menasihati
sapi betinanya, “Amma! Raama berkulit
biru tua, tetapi Beliau baik sekali. Beliau
adalah raja yang mulia, perkasa, dan
kaya raya.” Kemudian sapi betina itu
mengangguk setuju seolah-olah berkata,
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“Ya, saya menyukai Raama.” Anak-anak
desa menonton pertunjukan pernikahan
sapi ini dengan sangat gembira. Mereka
mengajak teman-teman dan kerabat
mereka untuk menontonnya dengan
berkata,

“Oh saudara-saudaraku terkasih,
ini dia Ganggireddudasu (penggembala). Ayo, mari kita pergi
melihatnya. Ia mengenakan
kalung perak dan ikat pinggang.
Ia membawa tongkat yang dihias
dan mengenakan tanda khusus di
dahinya. Ia membawa sapi betina
dan sapi jantan yang dihias indah
dan melangsungkan pernikahan
mereka. Mari kita menonton
upacara perkawinan itu dan
memberikan hadiah.”
(Nyanyian bahasa Telugu).
Demikianlah penduduk desa akan
menghiasi dan bermain-main dengan
ternak sapi mereka. Shangkranti juga
perayaan yang menyenangkan unggas.
Mereka hinggap berkelompok di
tembok-tembok dan menara tempat
ibadah sambil berkicau. Dengan
demikian mereka memberikan pelajaran
tentang persatuan dan kegembiraan
kepada manusia dari segala bangsa dan
agama. Sayang, kini ada sejumlah orang
yang tidak percaya pada agama. Agama
memberikan ideal yang luhur untuk
diikuti manusia.
Ada banyak siswa yang belajar di
Lembaga Pendidikan Sri Sathya Sai.
Mereka sama sekali tidak membedabedakan agama. Sesungguhnya orang
yang membeda-bedakan manusia
berdasarkan
agamanya
bukanlah
manusia. Hanya ada satu agama yaitu
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agama cinta kasih. Manusia sejati adalah
orang yang mengikuti agama kasih. Kita
harus berusaha meningkatkan kebaikan
dalam semua agama. Banyak yang
bisa dipelajari manusia dari unggas,
margasatwa, dan serangga. Agama
berarti kasih. Kini kita sama sekali tidak
melihat agama kasih ini. Tanpa kasih,
tidak akan ada pertalian dengan siapa
pun. Karena itu, kita harus mengikuti
agama kasih. Pada zaman modern ini
tidak seorang pun memikirkan agama
kasih semacam itu.
Para leluhur kita menyadari
makna agama yang sebenarnya dan
mengikuti dengan penuh semangat
apa yang tersurat dalam kitab suci.
Mereka menganggap para pinisepuh
sebagai ideal dalam hal ini. Bahkan
kini pun bila kautanya beberapa anak,
“Siapa yang memberitahukan hal ini
kepadamu, mereka menjawab, “Nenek
saya yang memberitahu, kakek saya
yang memberitahu.” Jangan pernah
mengabaikan nasihat orang-orang
yang lebih tua. Bila engkau mengikuti
nasihat mereka, segala sesuatu akan
menjadi baik bagimu. Sayangnya kini
tidak seorang pun mendengarkan
wejangan para sesepuh, tetapi mereka
mendengarkan segala macam nyanyian
film yang diputar di tape rekorder.
Mereka berusaha menirukan lagu apa
saja yang dimainkan di tape rekorder.
Kini orang-orang tidak menempuh
hidupnya sebagai manusia. Ia menjadi
sekadar tape rekorder. Janganlah kalian
pernah mengabaikan perkataan orangorang yang lebih tua. Kini orang tidak
mendengarkan nasihat baik yang
diberikan oleh sesepuh dan melakukan
perbuatan yang berlawanan dengan
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perikemanusiaan. Orang-orang tidak
mendengarkan hal-hal yang baik dan
melakukan berbagai kegiatan yang tidak
perlu dan tidak dapat dibenarkan.
Perayaan Shangkranti dimaksudkan
untuk mengingatkan orang-orang pada
kesucian hidupnya sebagai manusia. Ada
dikatakan, “Iishvarah sarva bhuutanam,”
artinya, ‘Tuhan bersemayam dalam
segala makhluk’. Karena itu, setiap
manusia, setiap makhluk hidup, adalah
bagian (amsha) dari Tuhan! Akan
tetapi, tampaknya ada cacat dalam
tingkah lakumu. Apa sebabnya? Engkau
membuang perasaan-perasaan yang suci
dan membiarkan pikiranmu mengejar
segala hal. Itulah sebabnya mengapa
tingkah lakumu tercemar.
Kini engkau berada pada usia yang
terbaik dalam masa mudamu. Pada usia
ini badan, pikiran, dan akal budimu
kuat dan kokoh. Karena itu, engkau
harus menggunakan kemampuanmu
dengan baik sesuai dengan perasaanperasaanmu
yang
suci.
Jangan
menganggap Shangkranti sebagai
sekadar perayaan seperti berbagai
perayaan lain. Perayaan Shangkranti
mendatangkan kegembiraan yang besar
kepada semua orang. Bahkan orang
miskin pun akan berusaha membuat
paayasam ‘bubur manis’ di rumahnya dan
memakannya dengan gembira. Perayaan
Shangkranti membawa kegembiraan
dengan beragam cara. Tidak terbatas
pada nyanyian dan permainan. Perayaan
ini membesarkan hati manusia dengan
sukacita.
Shangkranti
adalah
perayaan
persatuan. Penghayatan persatuan
memupuk kemurnian dan menimbulkan
kesucian dalam diri manusia. Karena
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itu, pertama-tama manusia harus
memupuk persatuan dan kemurnian.
Apa yang dimaksud dengan kemurnian?
Pandangan kita harus suci, perkataan
kita lemah lembut dan ramah, telinga
kita harus mendengarkan hal-hal yang
baik saja. Hidung kita harus mencium
hanya bau yang suci. Dengan demikian,
semua indra badan kita harus digunakan
dengan baik.
Manusia lahir dari karma. Karma
adalah darma (kewajiban) yang paling
penting bagi manusia.

Manusia lahir dalam kegiatan,
dipelihara oleh kegiatan, dan akhirnya menunggal dalam kegiatan.
Kegiatanlah yang menyebabkan
kesenangan dan kepedihan. Sesungguhnya kegiatan adalah
Tuhan bagi manusia.
(Puisi bahasa Telugu).
Karena itu, kita harus terus
melakukan karma. Apakah karma?
Karma bukan sekadar membaca dan ikut
serta dalam permainan seperti sepak
bola, volli, dan sebagainya. Bahkan
menghirup dan mengembuskan napas
pun merupakan karma! Tidak akan ada
karma tanpa kedua kegiatan ini. Pada
waktu engkau menghirup napas, timbul
suara “soo”. Demikian pula, bila engkau
mengembuskan napas, timbul suara
“ham”. Dengan demikian, setiap kegiatan
menghirup dan mengembuskan napas
menimbulkan suara “sooham” yang
berarti, “Aku adalah itu (Tuhan Yang
Mahabesar atau kesadaran semesta).
Napas kehidupan adalah energi
yang sangat besar dan ini merupakan
anugerah Tuhan bagi manusia. Napas
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ini sangat penting untuk menopang
kehidupan manusia.
Sekadar makan, minum, dan
bersenang-senang
bukanlah
sifat
manusia yang sebenarnya. Yang
pertama dan terpenting, ke mana
pun engkau pergi, orang-orang akan
memperhatikan sifat-sifatmu. Engkau
harus bertingkah laku sedemikian rupa
sehingga orang-orang dapat berkata,
“Lihat! Kelakuannya baik. Kami senang
sekali bercakap-cakap dengannya. Kami
merasa sangat gembira hanya dengan
melihatnya.” Hanya sifat-sifat baikmulah
yang mendatangkan kebahagiaan dan
sukacita kepadamu.
Manusia
harus
menggunakan
dengan baik kelima prana, kelima elemen
(unsur tanah, air, api, udara, dan eter),
serta pancaindranya. Makanan yang kita
makan harus sattvik. Makan cabai atau
bubuk cabai terlalu banyak itu tidak baik.
Janganlah kalian mengejar cita rasa. Itu
akan membuat hidup kita sia-sia. Engkau
harus makan untuk meredakan rasa
lapar, tanpa ketagihan pada rasa atau
aroma tertentu.

Tiada amal yang lebih mulia
daripada memberi makan orang lapar.
Tiada dewata yang lebih mulia
daripada orang tua.
Tiada keuntungan yang lebih besar
Daripada pergaulan dengan orangorang yang baik.
(Puisi bahasa Telugu).
Kebenaranlah yang Paling Mulia
Tiada yang lebih mulia daripada
kebenaran. Kebenaran itu hanya satu,
bukan dua. Dengan bergaul dengan
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orang-orang yang baik, engkau juga
akan menjadi baik. Siapakah teman
sejati? Hanya orang-orang yang baiklah
temanmu yang sesungguhnya. Ada
pepatah yang mengatakan, “Katakan
kepadaku siapa temanmu, akan
kukatakan kepadamu orang macam
apa engkau.” Karena itu, engkau
harus selalu bergaul dengan orangorang yang baik; berbicaralah dengan
orang-orang yang baik, dan hiduplah
berdampingan dengan orang-orang
yang baik. Hanya dengan demikianlah
engkau akan menjadi orang yang baik.
Jika tidak, engkau akan merusak dirimu
sendiri. Teman-teman yang baik akan
selalu mengusahakan kebaikan satu
sama lain dan berusaha mendatangkan
perubahan dalam diri satu sama lain.
Bila karena suatu sebab suatu
kali temanmu menempuh jalan yang
tidak baik, apa guna persahabatanmu
bila
engkau
tidak
berusaha
mengembalikannya ke jalan yang benar?
Sebaliknya, bila engkau menempuh
jalan yang tidak baik, temanmu harus
menolong engkau kembali ke jalan yang
baik. Dengan demikian saling menolong
untuk menempuh jalan yang baik adalah
tanda persahabatan sejati.
Meskipun begitu, kini teman-teman
saling menyapa, “Halo,” lalu berpisah.
Setelah itu, mereka berkata, “Selamat
tinggal.” Sikap semacam itu tidak baik.
Alih-alih mengatakan, “Selamat tinggal
(goodbye),” engkau harus menjadi anak
yang baik (good boy). Jadi, engkau harus
menempuh jalan kebenaran dalam
kehidupanmu sehari-hari. Hanya dengan
demikianlah engkau akan menjadi
orang yang terpelajar dan berani
dalam arti yang sesungguhnya, dengan
Edisi No. 268, Agustus 2014

kemampuan pertimbangan yang baik.
Bila engkau menjadi orang yang baik
dan memiliki semangat pengorbanan,
orang-orang akan mengikuti engkau.
Bila kelakuanmu tidak baik, tidak seorang
pun akan sudi memandang wajahmu,
lalu hanya orang-orang yang wataknya
tidak baik akan bergaul dengan engkau.
Itu tidak akan baik untuk kemajuan
spiritualmu.
Engkau berkata, “Si Polan adalah
teman baik saya,” tetapi untuk berapa
lama? Hanya untuk sementara waktu.
Di kemudian hari bila orang itu tidak
mengindahkan
perkataanmu
atau
tidak mau memenuhi permintaanmu,
engkau akan membencinya. Kemudian
kalian akan bermusuhan. Sesungguhnya
engkau harus sangat berhati-hati pada
waktu memupuk persahabatan dengan
orang lain.
Dalam setiap aspek kehidupan kita,
tingkah laku kita sendiri merupakan
saksi dalam hubungan antar pribadi.
Engkau bisa tinggal di mana saja atau
pergi ke negara mana saja, tetapi jagalah
agar karaktermu selalu baik. Hormati
semuanya. Kasihi semuanya. Jangan
membenci siapa pun. Dapatkan nama
baik untuk dirimu sendiri.
Bukan gelar akademislah yang
membuat manusia hebat. Bukankah
di dunia kini banyak sekali orang yang
mempunyai gelar PhD? Bukankah
di negeri ini banyak sekali orang
yang mempunyai gelar IAS ‘Indian
Administrative Service’ (gelar dari
perguruan tinggi khusus untuk calon
pejabat pemerintah di India dan hanya
siswa yang sangat cerdas bisa diterima
di sini, keterangan penerjemah). Apakah
dunia menjadi lebih baik karena orangEdisi No. 268, Agustus 2014

orang ini? Sesungguhnya hanya karena
orang-orang yang disebut terpelajar
inilah, maka kemasyhuran negeri kita
telah merosot. Sebaiknya kita tidak
usah memperhatikan orang-orang yang
disebut hebat itu. Cukuplah bila orangorang saling menyapa dengan namaskar
dan saling menanyakan kesejahteraan
mereka. Itu saja sudah baik sekali.
Seiring dengan pendidikanmu,
engkau harus meresapkan kerendahan
hati dan ketaatan. Hanya siswa semacam
itulah yang dapat disebut siswa sejati.
Jangan mempunyai rasa keakuan (ego),
kesombongan, sikap suka berlagak,
dan sifat-sifat buruk semacam itu. Siswa
yang memerankan Prahlaada dalam
drama kemarin bermain dengan baik.
Suaranya enak didengar. Aktingnya
juga patut dicontoh. Ayah Prahlaada,
Hiranyakashipu
harus
mengalami
hukuman karena kebenciannya kepada
Tuhan. Tuhan mengambil wujud Avatar
Narasimha dan menghabisinya.
Bila kita menempuh hidup yang
baik dan bajik, saat-saat akhir kita juga
akan baik. Kita juga akan mendapat
nama baik. Sejak lahir sampai ajal tiba,
kita harus menempuh hidup yang
patut diteladani. Meskipun demikian,
kebanyakan orang tidak mendengarkan
perkataan yang baik. Mereka hanya
mendengarkan nasihat yang salah dan
merusak diri mereka sendiri.
Pada waktu bepergian dengan
kereta api atau bus kita biasa melihat
pengemis melantunkan kemuliaan
nama Raama dengan indahnya.
Sesama penumpang kendaraan akan
mendengarkan nyanyian itu dengan
gambira dan menikmatinya sepenuhnya.
Akhirnya, ketika si pengemis selesai
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melantunkan lagunya dan mulai berjalan
pergi, orang-orang memujinya dengan
berkata, “Nyanyian Anda bagus dan
membuat kami senang sekali.” Mereka
mengungkapkan
rasa
terimakasih
kepadanya
dengan
memberikan
sejumlah uang. Dengan demikian hidup
bisa bermakna bila engkau membuat
orang lain senang.
Pikiran, Perkataan, dan Perbuatanmu
Harus Baik
Para siswa yang berkumpul di sini!
Dalam kesempatan semacam ini kalian
harus saling berbagi pemikiran serta
gagasan yang baik. Pikiran yang baik,
perkataan yang baik, dan perbuatan
yang baik adalah sifat-sifat yang suci.
Kita harus meningkatkan sifat-sifat yang
baik.
Bila engkau berdiri di depan matahari
pada waktu fajar, bayanganmu akan 50
kaki (kira-kira 16,5meter) panjangnya
sedangkan tinggimu sesungguhnya
hanya lima kaki (kira-kira 1,5 meter).
Sementara matahari mulai membubung
di angkasa, bayanganmu menjadi
lebih pendek. Pada tengah hari ketika
matahari tepat berada di atas kepalamu,
bayanganmu akan berada di bawah
kakimu. Demikian pula bila engkau
mulai menempuh perjalanan menuju
Tuhan dan sedikit demi sedikit maju di
jalan Tuhan, bayangan maya akan jatuh
di belakangmu. Sebaliknya, bila engkau
menempuh jalan yang salah, menjauhi
Tuhan, bayangan maya akan berada di
depanmu.

Perwujudan kasih!
Semua siswa kita adalah emas. Emas
macam apa? Emas murni dua puluh
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empat karat. Ke mana pun mereka pergi
dan dalam kegiatan apa pun mereka
ikut serta-- olah raga, pendidikan, dalam
tingkah laku, pembicaraan, dan dalam
setiap kegiatan, mereka mendapat
nama baik. Karena alasan inilah, Aku
telah mendengar di mana-mana orang
memuji, “Karakter para siswa Lembaga
Pendidikan Sri Sathya Sai patut dicontoh.”
Jika engkau memandang mereka,
engkau akan melihat Sai Baba tercermin
di wajah-wajah mereka.
Ati Rudra Yajna akan dimulai pada
tanggal 19 Januari ini di Chennai, tetapi
warga Chennai tak sabar menunggununggu kedatangan para siswa Swami,
bukan menunggu Ati Rudra Yajna.
Mereka menanti dengan perasaan, “Kami
tahu Sai Baba akan datang ke sini untuk
mengikuti yajna bersama para siswa
Beliau. Para siswa Beliau saja merupakan
teladan bagi kami.”
Kini
kesucian
pendidikan
merosot karena pengetahuan ilmiah
disalahgunakan. Para ilmuwan berusaha
mengubah hukum-hukum alam. Pohon
disuntik supaya menghasilkan buah.
Sapi betina diberi pakan jerohan (isi
perut binatang sembelihan) supaya
menghasilkan lebih banyak susu.
Mereka mengira kalau sapi betina diberi
pakan bagian-bagian badan hewan
sembelihan, sapi itu akan mengjadi kuat
dan menghasilkan susu lebih banyak.
Kini bahkan air pun tercemar. Air yang
tercemar inilah yang menyebabkan
segala penyakit yang kini diderita
manusia.
Ada
serangga
dan
bakteri dalam buah apa saja yang
kaulihat. Dulu buah ara baik sekali untuk
dimakan, tetapi sekarang bahkan dalam
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buah ara pun ada bakteri dan zat-zat
yang mencemarkan. Apa sebabnya?
Karena tanaman itu disirami dengan
air yang tercemar. Orang-orang harus
membersihkan air terlebih dahulu,
mendidihkannya, baru kemudian bisa
meminumnya.
Kami telah menyediakan air minum
dari Sungai Krishna untuk penduduk
Chennai dengan mengeluarkan biaya
empat ratus milyar rupiah. Aku pernah
melihat anak-anak kecil mandi di
comberan dan minum air kotor itu. Aku
merasa kasihan sekali kepada mereka.
Pada waktu itu juga Aku memutuskan,
“Aku tidak akan berkunjung ke Chennai
sebelum
kami
menyediakan
air
minum yang bersih untuk penduduk
Chennai.” Itu sepuluh tahun yang lalu.
Sekarang Aku sudah menyediakan air
minum untuk mereka. Sekarang Aku
mengunjungi Chennai dengan latar
belakang anak-anak minum air yang
bersih dan dengan gembira melewatkan
waktu untuk bermain. Kita hanya bisa
hidup sehat dan senang bila kita minum
air bersih dan makan makanan yang
sehat. Begitulah engkau harus menjaga
kesehatanmu. Meskipun demikian,
Kulihat sejumlah siswa tidak makan
makanan yang baik. Mereka tergoda
oleh segala macam hidangan. Janganlah
engkau mementingkan rasa. Engkau
harus memperhatikan apakah makanan
yang kaumakan itu baik untuk kesehatan
atau tidak. Hanya dengan demikianlah
engkau akan sehat dan bahagia.

Para siswa terkasih!
Belajarlah dengan baik. Jangan
membuang-buang waktu. Kalau ada
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waktu, bacalah buku-buku yang baik saja.
Tempuh jalan yang baik menuju Tuhan
dan jadilah orang yang baik. Hanya para
siswa Lembaga Pendidikan Sathya Sailah
yang dapat mengubah semua orang di
dunia menjadi warga masyarakat yang
baik. Kalian harus menjadi orang yang
baik dan membuat orang-orang lain
menjadi baik. Hindari sifat-sifat buruk
seperti kaama (keinginan sensual yang
tidak pada tempatnya) dan kroodha
‘kemarahan’.
Hari ini anak-anak kita (para siswa)
akan mementaskan drama yang disebut
“Sri Krishna Rayabaram”. Kalian semua
tahu bahwa dalam Mahaabhaarata,
Kaurava yang jahat menyusahkan
Paandava dengan berbagai cara.
Meskipun
demikian,
Paandava
bersaudara sangat baik sifatnya. Hati
mereka murni. Mereka berusaha
sedapat-dapatnya berbuat baik kepada
Kaurava. Aku akan menceritakan satu
contoh kecil untuk melukiskan betapa
murni hati mereka.
Kunti yang sudah lanjut usia,
ibu
Paandava,
menangis
ketika
mendengar berita sedih bahwa Sri
Krishna sudah meninggalkan raga, lalu
ia menghembuskan napas terakhir.
Dharmaraaja--putra
sulung—yang
berada di dekat Kuntii pada saat-saat
terakhirnya, menaruh kepala sang
bunda di pangkuannya. Keempat
adiknya: Bhiima, Arjuna, Nakula, dan
Sahadeva mengelilinginya. Kemudian
Dharmaraaja menjelaskan kepada adikadiknya, “Adik-adikku sayang, Sri Krishna
yang selama ini selalu melindungi kita,
telah berangkat ke tempat tinggal
surgawi Beliau. Karena itu, janganlah
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kita tetap tinggal di dunia ini.” Kemudian
Dharmaraaja memanggil Bhiima ke
dekatnya dan memberi tahu sang adik
agar menyiapkan perabuan jenazah ibu
mereka. Ia juga memanggil Arjuna dan
memberi tahu dia agar menyiapkan
upacara penobatan Parikshit sebagai
raja. Akhirnya ia memanggil kedua
adik bungsu-- Nakula dan Sahadeva-ke sampingnya dan memerintahkan,
“Kita harus memulai perjalanan agung
menuju Himalaya. Pergilah dan atur
segala persiapan untuk perjalanan
kita.” Dengan demikian, di satu pihak ia
mengatur perabuan jenazah ibu mereka,
dan di lain pihak menyiapkan penobatan
cucu adiknya (Arjuna) sebagai raja untuk
memastikan kesinambungan dinasti.
Adakah orang yang bisa menjalankan
tugas seperti itu dalam situasi yang
menyedihkan semacam itu? Dengan
demikian segala tanggung jawab
dilaksanakan dalam waktu yang sama
saat itu juga.
Paandava bersaudara memulai
perjalanan agung mereka. Draupadii,
Bhiima, Arjuna, Nakula, dan Sahadeva
roboh di tengah perjalanan. Dharmaraaja
melanjutkan perjalanan dan pertamatama tiba di Neraka. Di sana ia melihat
banyak orang menjalani berbagai jenis
hukuman untuk dosa-dosa mereka.
Begitu Dharmaraaja melangkah ke
dalam neraka, mereka terbebas dari
penderitaan dan merasa senang sekali.
Sekarang timbul pertanyaan mengapa
Dharmaraaja harus pergi ke neraka lebih
dahulu.
Seumur hidupnya Dharmaraaja tidak
pernah berdusta. Meskipun demikian,
dalam peperangan Mahaabhaarata, ia
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mengucapkan, “Ashvatthaamaa hathah,”
‘Ashvatthaamaa tewas’, dengan suara
nyaring, lalu mengucapkan “kunjarah”
‘si gajah’, pelan-pelan, agar perwira
perkasa Dronaachaarya mati terkejut
mendengarnya. Kata, “Ashvatthaamaa
hathah kunjarah” artinya ‘gajah yang
bernama
Ashvatthaamaa
mati’.
Kebetulan nama putra Dronaachaarya
juga Ashvatthaama. Dalam hiruk
pikuk dan keributan pertempuran,
Dronaachaarya tidak bisa mendengar
kata ‘kunjarah” dengan baik dan ia
keliru mengira Dharmaraaja berkata,
“Ashvatthaamaa tewas.” Karena tidak
mampu menanggung kesedihan dan
goncangan atas “tewasnya putranya,
Ashvatthaamaa”, ia membuang busur
dan anak-anak panahnya di medan
laga. Dengan demikian, secara tidak
langsung Dharmaraaja bertanggung
jawab atas gugurnya Dronaachaarya
dengan mengucapkan dusta sekali saja.
Untuk menebus dosa ini, ia harus masuk
ke neraka selama beberapa waktu.
Setelah itu, ia dibawa ke surga. Ketika
Dharmaraaja akan berangkat ke surga,
orang-orang yang sedang menjalani
hukuman di neraka bersujud di kakinya
dan memohon, “Tuan! Mohon jangan
tinggalkan kami. Tinggallah Tuan di sini
dan berilah kami kebahagiaan.” Pada
waktu itu Dharmaraaja menjawab,
“Sayangku! Saya harus mematuhi
perintah Tuhan,” lalu ia berangkat ke
surgaloka. Di mana pun kita berada,
bila kita berbuat baik, kita hanya akan
mengalami hal-hal yang baik. Pekerjaan
yang baik hanya akan mendatangkan
hasil yang baik.
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Para siswa terkasih!
Setelah lulus ujian di Lembaga
Pendidikan ini, kalian bisa melanjutkan
studi yang lebih tinggi di tempat lain
jika kalian menginginkannya. Tetapi,
bersamaan
dengan
keunggulan
akademis, tingkah laku kalian juga harus
menjadi teladan bagi orang-orang lain.
Jangan berbohong, melakukan hal-hal
yang tidak adil, dan menempuh jalan
yang jahat. Ikuti jalan kebenaran dan
capailah keabadian.
Sri Krishna menyatakan, “Mamaivaamshoo
jiivalookee
jiivabhuutah
sanaatanah,” artinya, ‘Atma yang
abadi dalam segala makhluk adalah
bagian dari diri-Ku’. Jangan melupakan
kebenaran ini. Tempuhlah pendidikan
apa saja di mana saja, dengan kesadaran
ini. (Kemudian Bhagawan bertanya, “Apa
Aku menyusahkan kalian?” Para siswa
serentak menjawab, “Tidak Swami.”).
Membuat kalian semua bahagia, bekerja
untuk kemajuan kalian, bekerja keras
untuk melenyapkan segala kepedihan
dan penderitaan dari kalian, membuat
orang tua kalian juga senang, inilah
pekerjaan-Ku. Kebahagiaan kalian adalah
santapan-Ku. Aku tidak memerlukan
makanan lain. Satu jenis makanan itu
sudah cukup untuk-Ku. Karena itu,
semoga kalian semua selalu menempuh
hidup senang dan bahagia! Mungkin
kalian menghadapi berbagai kesulitan,
singkirkan (rintangan itu) dan majulah
terus.
Kini ada sejumlah orang yang
menyiarkan berita tidak benar dengan
berkata, “Dari hari ke hari reputasi
Sai Baba terus meningkat. Sai Baba
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mengubah semua orang asing menjadi
Hindu.” Mereka sangat iri kepada-Ku.
Karena kedengkian ini, mereka menulis
segala jenis cerita sampah dalam suratsurat kabar. Kita harus mengabaikan
tulisan-tulisan semacam itu. Kita
harus mempunyai kepercayaan yang
teguh pada suara hati kita sendiri. Apa
pun yang mungkin mereka katakan,
kesampingkan sebagai omong kosong.
Kita tidak berurusan dengan hal itu.
Percayalah pada nuranimu sendiri.
Apa pun yang Kulakukan adalah untuk
kebaikan semuanya. Bila ada orang
yang mencaci-maki engkau, berpikirlah
begini, “Ia hanya mencaci-maki badanku,
bukan diriku yang sejati.” Jika orang itu
memakimu secara terang-terangan,
biarlah caci maki itu lebur di udara.
Sebaliknya, jika ia mengecammu diamdiam, kecaman ini tidak mencapai
engkau. Jangan kaupedulikan. Miliki
keyakinan yang teguh kepada Tuhan.
Harus begitulah sikapmu.
Tuhan ada dalam kesadaran segala
makhluk. Nama dan wujud mungkin
berlainan, tetapi Tuhan itu Maha Esa.
Tuhan ada dalam segala sesuatu. Kalian
semua adalah perwujudan (kesadaran)
Tuhan! Tingkatkan perasaan itu dalam
hatimu. Jangan memupuk perbedaan
bahwa ada orang-orang yang tinggi dan
rendah. Semuanya satu. Percayalah pada
prinsip persaudaraan umat manusia
dengan Tuhan sebagai Bapak semuanya
dan tempuh hidupmu dengan bahagia.
Para siswa terkasih! Kuharap kalian
semua lulus ujian dengan rangking
pertama dan nilai-nilai yang bagus.

Alih bahasa : Dra. Retno S. Buntoro
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Wacana Bhagawan Sri Sathya Sai Baba
pada perayaan Athi Rudra Mahaayajna di Thiruvanmiyur
Chennai, 27 – 1 – 2007

TUHAN AKAN MENOLONGMU
BILA ENGKAU MENOLONG MAKHLUK LAIN
Manusia lahir dalam kegiatan, ditopang oleh kegiatan,
dan akhirnya lebur dalam kegiatan.
Kegiatanlah yang menyebabkan senang dan sakit.
Sebenarnya, kegiatan adalah Tuhan bagi manusia.
(Puisi bahasa Telugu).
Perwujudan kasih!
Tidak perlulah manusia mencari
Tuhan di mana saja. Tuhan ada dalam
diri kalian masing-masing. Sri Krishna
menyatakan dalam Bhagavad Giitaa,
15:7, “Mamaivaamshoo jiivalookee, jiiva
bhuutah sanaatanah.” Artinya, ‘Atma
yang abadi dalam segala makhluk
adalah bagian dari diri-Ku’. “Semuanya
adalah aspek ketuhanan-Ku,” demikian
Beliau nyatakan. Jadi, di mana engkau
akan mencari Tuhan bila Ia ada di dalam
dirimu dan bersamamu? Pekerjaan
apa pun yang kaulakukan, anggaplah
sebagai pekerjaan Tuhan.
Kaum Muda Harus Menempuh Jalan
yang Suci
Tuhan telah memberkati manusia
dengan badan, pikiran, akal budi,
dan kemampuan pemahaman. Kaum
muda diberkati dengan badan yang
sehat, pikiran yang kuat, dan akal
budi yang tajam, mampu untuk
berpikir secara mendalam. Namun
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mereka menyalahgunakan anugerah
itu. Mereka bukannya memikirkan
Tuhan dan menggunakan anggota
badannya dengan baik, tetapi malah
menyalahgunakan indra mereka. Ini
kesalahan yang besar. Pada usia ini,
kekuatan badan, pikiran, dan akal budi
harus kaugunakan dengan benar. Apa
yang dimaksud dengan penggunaan
yang benar? Itu berarti menempuh jalan
yang suci.
Hanya karena engkau dianugerahi
mata, tidak perlulah engkau melihat
segala sesuatu. Berusahalah melihat
segala yang baik. Jangan kaugunakan
telingamu
untuk
mendengarkan
kecaman terhadap orang lain atau segala
hal yang tidak perlu. Mendengarkan
kecaman terhadap orang lain dan melihat
segala hal yang jahat itu dosa besar. Kita
hanya akan memperoleh keburukan, bila
kita melihat hal yang buruk. Kita tidak
berusaha mendengarkan perkataan
yang baik dengan telinga kita, sebaliknya,
kita mendengarkan pembicaraan yang
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jahat. Suurdaas adalah seorang pria
tunanetra. Namun, ia terus menerus
melantunkan nama Krishna. Karena
itu, Krishna memberinya darshan dan
pemenuhan dalam hidupnya.
Mengapa Tuhan menganugerahkan
lidah kepadamu? Apakah untuk
menikmati cita rasa apa saja dan segala
sesuatu? Ataukah untuk berbicara buruk
mengenai orang lain? Tidak, tidak. Lidah
dianugerahkan untuk menyanyikan
kemuliaan Tuhan. Manusia dapat
mencapai kesadaran Tuhan dengan
melaksanakan cara-cara pemujaan
sebagai berikut.
Shravanam
‘mendengarkan
kisah Tuhan (termasuk segala sesuatu
mengenai wujud, sifat, mukjizat, kegiatan,
dan wacana Sang Avatar; keterangan
penerjemah)’. Kiirtanam ‘menyanyikan
kemuliaan
Tuhan
(termasuk
membicarakan mukjizat dan wacana
Sang Avatar; keterangan penerjemah)’.
Vishnusmaranam
‘merenungkan
Tuhan (termasuk merenungkan nama
dan wujud Sang Avatar, kebesaran,
dan
ajaran
Beliau,
keterangan
penerjemah)’.
Paadaseevaanam,
secara harfiah berarti ‘memuja kaki
Tuhan’ (Bhagawan mengatakan bahwa
paada berarti ‘kaki’, seevaa berarti
‘melayani/berdarmabakti’. Ini berarti
menggabungkan karmayoga dengan
bhaktiyoga yaitu melakukan kewajiban
kita di dunia dan berdarmabakti bagi
sesama makhluk dengan perasaan
bahwa kita berdarmabakti dan memuja
kaki Tuhan; keterangan penerjemah).
Vandanam secara harfiah berarti
‘bersujud’ (tetapi mengandung berbagai
pengertian lain antara lain: memuji
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Tuhan, bersyukur, juga menerima dan
menghargai segala sesuatu sebagai
karunia Tuhan; keterangan penerjemah).
Archanam berarti ‘persembahan’. (Kasih
bakta kepada Tuhan diungkapkan
dengan memberikan persembahan.
Persembahan ini berbeda-beda sesuai
dengan perkembangan bakti sang bakta,
mulai dari mempersembahkan bunga,
buah, nyala pelita, dupa, dan sebagainya,
hingga mempersembahkan waktu,
tenaga, kemampuan, dan hidupnya;
keterangan penerjemah). Daasyam,
secara harfiah berarti ‘mengabdi’ (bakta
menganggap Tuhan sebagai junjungan
dan menganggap dirinya sebagai abdi.
Dalam perkembangan selanjutnya, bakta
menganggap dirinya sebagai alat di
tangan Tuhan; keterangan penerjemah).
Sneeham ‘persahabatan dengan Tuhan’
(bakta menganggap Tuhan sebagai
sahabatnya. Ia rindu ingin dekat dengan
Tuhan dalam segala tingkat: fisik, mental,
spiritual, dan dalam segala situasi; ia
melihat Tuhan dalam segala sesuatu
dan di mana-mana, dengan demikian ia
juga menjadi sahabat segenap ciptaan;
niatnya menjadi murni dan tanpa pamrih;
ia maju dari tingkat personal ke tingkat
universal; keterangan penerjemah).
Aatmaniveedanam, (secara harfiah
aatma berarti ‘aku’, dan niveedanam
berarti ‘persembahan’. Dengan demikian
artinya ‘mempersembahkan ego atau
rasa keakuan, atau perasaan diri sebagai
eksistensi yang terpisah’. Setelah itu
yang ada hanya kesadaran Tuhan. Orang
itu melihat segala sesuatu sebagai
perwujudan Tuhan. Tujuan kelahirannya
sebagai manusia tercapai; keterangan
penerjemah).
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Anggaplah Segala Makhluk sebagai
Anak-anak Tuhan
Lantunkan nama Tuhan. Biarlah
orang-orang lain juga mendengarnya
dan menyelamatkan hidup mereka.
Kita menyanyikan kidung suci. Untuk
apa kita melakukannya? Apakah untuk
menikmati melodinya? Tidak, tidak. Kita
melantunkannya untuk menghilangkan
penyakit (rooga) kita.“Raama! Selamatkan
saya!” Ini dapat dilantunkan seperti puisi.
Tetapi, pengucapan semacam itu tidak
memberi kita kegembiraan seperti bila
kita melantunkannya dalam bentuk
nyanyian. Bila kita melantunkan nama
Raama dengan sepenuh hati, cukuplah
itu.
Nama Krishna juga sangat ampuh
dan mulia. Banyak orang melukiskan dan
menyanjung Krishna dengan berbagai
cara. Yang seharusnya kita lakukan
sekarang bukan hanya melantunkan
nama Raama, Krishna, atau Sai, tetapi
menolong orang-orang yang berada
dalam kesulitan. Katakan, “Oh kawan
terkasih! Apa yang Anda perlukan?
Apakah Anda lapar? Ambil makanan ini.”
Engkau harus memberikan makanan dan
bantuan kepadanya sedapat mungkin.
Banyak anak kecil berkeliaran di jalan
ketika kedua orang tua mereka pergi
bekerja. Mereka tidak terlindung dari
berbagai kecelakaan dan bahaya. Kita
harus menolong anak-anak semacam
itu dan melindungi mereka dari bahaya
serta kecelakaan. Ada orang-orang
yang terluka dalam kecelakaan; mereka
harus dibawa ke rumah sakit dan diberi
pengobatan serta pertolongan lain
yang diperlukan. Bersikaplah sopan
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kepada orang-orang yang miskin dan
tolonglah mereka. Berikan bantuan dan
sarana pengobatan kepada mereka yang
menderita penyakit. Ulurkan bantuan
kepada mereka yang lemah dan tidak
mampu berjalan.
Bila kita mengajarkan kepada orang
lain tentang nilai bakti sosial setelah
kita menerapkannya dalam hidup
kita sendiri, itu akan menimbulkan
kesadaran dalam diri mereka. Kemudian
orang-orang akan berpikir, “Anak-anak
ini mengajarkan banyak hal yang baik
kepada kita, karena itu, kita juga harus
membantu mereka.” Kita harus berbicara
dengan baik dan menyenangkan kepada
anak-anak. Bila memanggil mereka, kita
harus melakukannya dengan penuh
kasih; katakan, “Nak sayang, datanglah
ke sini.” Jangan memanggil sambil
berteriak marah, “Hey! Datang ke sini!”
Berbicaralah dengan lemah lembut
dan penuh kasih tanpa menyakiti hati
mereka. Jangan membelalak dengan
marah kepada mereka. Kita harus
memperlihatkan kasih sayang pada
waktu berbicara dengan mereka. Kasih
adalah kekuatan yang tertinggi. Karena
itu, panggillah setiap orang dengan
kasih; katakan, “Datanglah saudara,
datanglah.” Tanyakan kepadanya apa
kesulitannya, “Apakah Anda mempunyai
masalah
finansial
atau
masalah
kesehatan?” Setelah memahami benarbenar kesulitan orang itu, berikan
bantuan yang diperlukannya.
Ada orang yang hidup sebatang
kara karena mereka tidak mempunyai
ayah, ibu, kerabat, atau teman. Kita harus
memberikan kasih persaudaraan kepada
mereka. Kita harus membesarkan
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hati mereka dengan berkata, “Saya
seperti saudara lelaki Anda sendiri,” dan
berbicaralah kepada mereka dengan
penuh kasih. Katakan, “Kawan terkasih!
Anda tidak punya kakak atau adik
perempuan? Saya kakak perempuan
Anda,” atau, “Saya adik perempuan Anda.”
Berbicaralah kepada mereka secara
akrab seperti itu. Kita harus memberi
mereka keberanian dan bantuan.
Sesungguhnya kalian semua adalah
anak-anak yang berasal dari satu ibu
yaitu Ibu Jagat Raya. Ikuti peribahasa ini,
“Persaudaraan umat manusia dengan
Tuhan sebagai Bapak semuanya.” Karena
semua adalah anak-anak Tuhan, engkau
harus menganggap semua orang
sebagai saudara lelaki dan saudara
perempuanmu. Meskipun demikian,
engkau tidak perlu membagikan tanah
dan milikmu kepada mereka. Siapa pun
yang kaujumpai, berbicaralah dengan
ramah kepadanya dan kasihilah dia
dengan sepenuh hati.
Tuhan adalah perwujudan kasih.
Beliau melindungi seluruh umat
manusia dengan kasih-Nya. Bila saja
engkau mempunyai kasih, cukuplah itu.
Kemudian kalian semua akan bersatu.
Jangan menimbulkan kerenggangan
di antara satu sama lain dengan
pembicaraan atau kelakuanmu. Tariklah
setiap orang ke dekatmu dengan
kasihmu. Kemudian kalian semua akan
mencapai kedekatan dengan Tuhan. Bila
engkau memandang orang lain dengan
kasih, Tuhan juga akan memandangmu
dengan kasih.
Dalam keadaan apa pun engkau
berada, jangan pernah memperlihatkan
kemarahan, kedengkian, kemunafikan,
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atau berlagak. Jangan memperlakukan
orang lain dengan sikap marah atau
benci. Dengan menghayati kasihmu,
kasih dalam diri orang lain pun akan
meningkat. Bila engkau memperlakukan
orang lain dengan kasih, mereka juga
akan memperlihatkan kasih mereka
kepadamu. Sebaliknya, bila engkau
memperlihatkan rasa marah kepada
mereka, mereka juga akan menunjukkan
reaksi marah kepadamu.
Bila ada pengemis berdiri di depan
rumahmu dan meminta makanan
dengan berkata, “Bhavatii, bhikshaam
deehi,” ‘Ibu, berilah saya sedekah,’ engkau
harus dengan penuh kasih memintanya
menunggu sebentar, lalu ambilkan
makanan dari dalam rumah dan berikan
kepadanya sehingga membuat dia
senang. Dalam perang kemerdekaan
Rangguun, seorang ibu dan putranya
entah bagaimana dapat meloloskan diri
dari wilayah yang terlibat pertempuran
dan berhasil mencapai Kolkata. Mereka
tidak punya naungan atau makanan.
Sang ibu pergi mengemis dari rumah
ke rumah, memberikan hampir semua
perolehannya kepada putranya, lalu
makan apa pun yang tertinggal sebagai
sisanya. Bila ia tidak mendapat cukup
makanan, ia akan memberikan semua
perolehannya kepada putranya dan ia
sendiri tidak makan. Akibatnya dari hari
ke hari ia menjadi semakin lemah.
Suatu hari putranya tidak tahan
melihat penderitaan sang bunda dan
berkata, “Ibu, mulai hari ini sebaiknya
Ibu beristirahat. Saya akan mencari
makanan untuk kita berdua.” Sejak hari
itu ia pergi mengemis dari rumah ke
rumah, memberikan hampir semua
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perolehannya kepada ibunya, dan makan
sedikit sisa yang ada. Kadang-kadang ia
berbohong kepada ibunya mengatakan
bahwa ia sudah makan. Akibatnya anak
laki-laki ini pun menjadi sangat lemah.
Sang putra tidak mempunyai kekuatan
untuk memelihara ibunya dan sang
ibu pun tidak punya kekuatan untuk
melindungi putranya.
Suatu hari anak laki-laki itu berdiri
di depan rumah seorang pejabat dan
mohon sedekah. Sang pejabat sedang
bersantai di kursi malas di serambi
depan sambil membaca koran. Ia merasa
kasihan kepada bocah itu lalu masuk ke
dalam dan keluar lagi sambil membawa
makanan di daun pisang. Ia memberitahu
si anak agar duduk dan makan di situ.
Namun anak itu berkata bahwa ia akan
membawanya pulang untuk ibunya.
Sang pejabat berkata, “Katanya engkau
lapar, lalu mengapa engkau tidak duduk
di sini dan makan? Setelah itu, engkau
bisa membawanya untuk ibumu.” Anak
laki-laki itu menjawab, “Pak, selama ini
ibu sayalah yang dengan susah payah
membawakan makanan untuk saya.
Akibatnya kesehatannya memburuk.
Karena itu, pertama-tama saya harus
memberikan makanan ini buat ibu saya.”
Sementara mengucapkan perkataan itu,
bocah itu merasa pening. Ia roboh lalu
menghembuskan napas terakhir sambil
berkata, “Pertama buat ibu saya, pertama
buat ibu saya.”
Sang pejabat sedih sekali. Ia heran
melihat kasih sayang anak itu kepada
ibunya. Ia pergi mencari ibu si anak
dan mendapatinya sedang terbaring di
bawah sebatang pohon. Sang pejabat
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berada dalam keadaan yang sulit. Ia
bingung bagaimana menyampaikan
berita tragis meninggalnya anak itu
kepada ibunya. Dengan bantuan seorang
pelayan, ia membawa jasat anak laki-laki
itu dan membaringkannya di samping
perempuan tersebut. Sang ibu langsung
bangun dan memanggili putranya,
“Anakku sayang! Anakku sayang!”
Namun tidak ada tanggapan. Kemudian
pejabat itu berkata, “Oh Ibu! Putra
Anda menghembuskan napas terakhir
ketika sedang membawakan makanan
untuk Anda.” Perempuan itu tenggelam
dalam kesedihan dan meratap, “Aduh!
Apa perlunya makanan bila saya telah
kehilangan anak saya?”
Pertalian Duniawi Tanpa Kasih Itu
Tidak Ada Gunanya
Selama sang ibu mempunyai
kekuatan, ia memberi makan dan
memelihara anak-anaknya. Demikian
pula, anak-anak juga harus memberi
makan dan memelihara ibunya. Tuhan
telah memberi kita kelahiran sebagai
manusia untuk memberi makan dan
memelihara satu sama lain. Untuk apa
ada pertalian keluarga seperti saudara
lelaki dan saudara perempuan? Bukan
hanya untuk pembagian tanah milik dan
harta. Pertalian ini dimaksudkan untuk
memupuk kasih dan saling berbagi kasih
sayang. Kerabat sejati adalah mereka
yang saling mengasihi. Pertalian duniawi
tanpa kasih itu tidak ada gunanya.
Mereka yang kuat dan berkuasa
harus
melindungi
mereka
yang
lemah dan tidak berdaya. Bila engkau
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mengetahui bahwa seseorang sedang
berada dalam kesulitan, tunjukkan
kebaikan hatimu dengan memberikan
bantuan dan berusahalah menghapus
air matanya. Itulah welas asih yang
sesungguhnya. Belas kasihan semacam
ini adalah perasaan yang benar, ini adalah
(ungkapan) kasih. Bila kita meluaskan
kasih kita, kita dapat memberikan
kebahagiaan kepada seluruh dunia.
Karena itu, tingkatkan kasihmu. Bila
engkau menjumpai orang yang miskin,
sakit, atau orang yang sedang berada
dalam kesulitan, berikan bantuan apa
saja yang dapat kauusahakan. Bila
engkau
memberikan
pertolongan
kepada orang-orang semacam itu,
Tuhan akan melimpahkan kasih-Nya
kepadamu.
Tuhan ada dalam setiap manusia
dalam wujud kasih. Janganlah kita
menyia-nyiakan atau menyalahgunakan
kasih ini. Kini kita mengungkapkan
kasih kita secara sembarangan untuk
apa saja dan segala sesuatu. Dengan
mencintai hal-hal yang tidak diinginkan,
kita menempuh jalan yang salah
dan keadaan kita jadi menyedihkan.
Sejumlah orang memperlihatkan kasih
yang sangat besar kepada orang luar,
tetapi tidak memperlihatkan kasih yang
sama kepada ibu dan ayah mereka di
rumah. Yang pertama dan terpenting,
kita harus mengasihi orang tua kita,
dan kemudian orang-orang lain. Tetapi,
kita tidak boleh membatasi kasih kita
untuk teman-teman dan sanak keluarga
saja; kita harus mengasihi semuanya.
Hanya dengan demikianlah Tuhan akan
melimpahkan kasih-Nya kepada kita.
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Bila kita melihat seseorang yang
sedang berada dalam kesulitan atau
orang yang terluka di jalan, jangan
bersikap tidak peduli kepada mereka.
Biarpun kita mempunyai pekerjaan
yang sangat penting dan mendesak,
kita harus berusaha menghentikan
penderitaan mereka. Kemudian Tuhan
akan memperlihatkan diri di hadapan
kita dan memenuhi kita dengan energi.
Di dunia ini tidak ada orang yang
dapat memberi kita kasih yang lebih
besar daripada Tuhan. Kita melantunkan
kidung suci dan melakukan bakti sosial
hanya untuk memperoleh kasih Tuhan.
Kasih Tuhan memenuhi kita dengan
energi yang sangat besar. Hanya
Tuhanlah yang memberikan energi
ini kepada kita. Karena itu, kasihilah
Tuhan, dan kasihi semua orang yang
sesungguhnya adalah anak-anak Tuhan.
Ada sejumlah anak yang menjadi
yatim piatu. Engkau harus berusaha
meringankan penderitaan mereka.
Dengan demikian kelahiranmu sebagai
manusia akan berguna. Engkau melihat
seseorang yang sedang berada dalam
kesulitan dan pergi begitu saja tanpa
memperlihatkan kebaikan hati dengan
membantunya. Tidak ada dosa yang
lebih besar daripada sikap semacam ini.
Di kemudian hari bila engkau mengalami
kesulitan, lalu teman-temanmu juga
akan mencemooh dan tidak akan
mempedulikan engkau. Karena itu,
engkau harus mengasihi orang-orang
lain dan menerima kasih mereka.
Kedermawanan dan kebaikan hati
yang diungkapkan dengan memberikan
bantuan atau jasa, merupakan bagian
yang penting dalam pelaksanaan darma.
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Tiada amal yang lebih besar daripada
memberi makan mereka yang lapar.
Tiada dewata yang lebih mulia
daripada orang tua kita.
Tiada darma yang lebih luhur daripada
belas kasihan.
Tiada kemujuran yang lebih besar
daripada pergaulan dengan orangorang yang baik.
Tiada musuh yang lebih jahat daripada
rasa marah.
(Puisi bahasa Telugu).
Dalam keadaan apa pun jangan
biarkan rasa marah menguasai dirimu.
Kita harus mematuhi orang tua kita. Kita
bahkan harus mengasihi mereka yang
membenci kita. Kita malah harus siap
mengorbankan hidup kita demi kasih.
Hidup manusia hanya akan berguna bila
ia memiliki kasih.
Tingkatkan Kasihmu dan Hayati
Kemenunggalan dengan Tuhan
Para anggota Seevaa Dal ‘Cabang
Darmabakti pada Organisasi Sri Sathya
Sai’! Yang pertama dan terpenting,
penuhi hatimu dengan kasih. Siapa pun
yang kaujumpai, engkau harus berbicara
dengan penuh kasih kepada orang
itu. Tariklah semua orang yang berada
dalam kesulitan agar dekat kepadamu,
maka Tuhan akan melimpahkan kasihNya kepadamu. Bagaimana engkau
bisa menerima kasih Tuhan, bila engkau
tidak mengasihi sesamamu manusia?
Bila engkau ingin agar layak menerima
kasih Tuhan, maka yang pertama dan
terpenting engkau harus layak menerima
kasih sesamamu manusia.
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Tuhan akan menolongmu bila
engkau menolong orang lain. Selalulah
menolong, jangan pernah menyakiti atau
merugikan. Jangan pernah membuat
orang lain mengalami kesulitan. Kasihi
semua orang. Tempuh hidupmu dengan
kebaikan hati. Hatimu harus luluh
dengan kasih dan kasih harus mengalir di
dalamnya. Karena itu, perwujudan kasih!
Kalian semua harus mengungkapkan
kasihmu dalam perbuatan yag nyata.
Berusahalah semakin meningkatkan
kasihmu. Kasih adalah salah satu aspek
Tuhan. Dalam kaitan inilah, maka Sri
Krishna menyatakan bahwa segala
makhluk hanya merupakan aspek sifat
ketuhanan Beliau.

Anak-anak-Ku terkasih!
Kalian tidak berbeda dari Aku.
Aku ada dalam diri kalian dan kalian
ada di dalam Aku. Sebagaimana Aku
mengasihi kalian, kalian juga harus
mengasihi semuanya. Kemudian kasih
kalian dan kasih-Ku akan menyatu.
Bila kautambahkan kasih pada kasih,
kasih itu akan meningkat tak terhingga
besarnya. Kalian hanya dapat mencapai
kebesaran dan kemuliaan bila kalian
tingkatkan kasih dalam diri kalian. Inilah
darmabakti yang harus kalian lakukan.
Hanya bila kalian tingkatkan kasih kalian,
maka kalian akan layak menerima kasih
dan karunia Tuhan.
Bhagawan mengakhiri wacana
Beliau dengan kidung suci, “Preema
mudita manasee kahoo, Raama, Raama,
Raam ....”, ‘Dengan hati penuh kasih,
ucapkan Raama, Raama, Raam ...’.
Alih bahasa : Dra. Retno S. Buntoro
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SATYŌPANISHAD (38)
(Pertanyaan 194): Swami! Swami
terus menyebutkan tentang nilainilai kemanusiaan. Sesungguhnya
memulihkan (pengamalan) nilai-nilai
kemanusiaan adalah tugas yang telah
ditetapkan Avatar ini bagi diri-Nya
sendiri. Mohon jelaskan kepada kami
agar kami dapat mengetahui pentingnya
hal ini.
Bhagawan:
Orang
yang
tidak
mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan
hanya wujud fisiknya saja manusia, tetapi
dalam perbuatannya sama sekali bukan
manusia. Keunggulan dan perbedaan
umat manusia (dari makhluk hidup lain)
tergantung pada (pengamalan) nilainilai kemanusiaan.
Manusia lahir dengan satu tujuan
yaitu menghargai sifat kemanusiaannya
dan meningkat menuju taraf ketuhanan.
Kebenaran (satya), kelakuan yang benar
secara moral (dharma), kedamaian
(shaanti), kasih (preema), dan tanpa
kekerasan (ahimsa), kelima hal ini dapat
disebut sebagai daya hayati (prana)
yang bersama-sama merupakan napas.
Tanpa daya hayati ini yaitu: praana1),
apaana2), vyaana3), samaana4), dan
udaana5), manusia tidak bisa hidup,
bukan? Karena takut bahwa kebenaran
mungkin akan mendatangkan kesulitan
baginya, manusia telah semakin jauh
meninggalkan satya. Ia berada dalam
keadaan yang demikian menyedihkan
sehingga ia tidak tahu darma (perbuatan
yang benar secara moral) itu apa.
Sebenarnya manusia tidak boleh
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meninggalkan (pengamalan) nilainilai ini betapa pun sulit keadaan
yang
dihadapinya.
Menghentikan
(pengalaman) nilai-nilai kemanusiaan
yang sesuci ini sama dengan bunuh diri.
Bila manusia membuang kebenaran,
itu sama saja dengan kehilangan satu dari
kelima praana. Ucapan, “Satyam vada,
dharmam cara,” ‘Ucapkan kebenaran
dan lakukan perbuatan yang benar
secara moral’, adalah hal yang terpenting
dalam kebudayaan Bharat dan sangat
menentukan untuk kemajuan spiritual.
Apa penyebab utama kekacauan
yang berlangsung dewasa ini? Sebabnya
yaitu karena satya dan dharma diabaikan
sama sekali. Itulah sebabnya preema
menghilang dengan cepat. Jika tidak ada
satya, dharma, shaanti, dan preema, maka
kekerasan (himsa) merajalela. Di rumah,
desa, kota, propinsi, bahkan di seluruh
negeri pada umumnya, kita menyaksikan
kekerasan yang menggila. Kejahatan
yang mengerikan, kejam, dan sangat
keji terus dilakukan. Kehidupan manusia
telah menjadi hampa. Bahkan sekarang
pun—dengan iman kepada Tuhan—kita
dapat meningkatkan (pengamalan) nilainilai kemanusiaan. Seperti orang tua
yang sedih memikirkan anaknya yang
kurang cerdas, Ibu India kini menangis
karena kurangnya pengamalan nilainilai kemanusiaa di antara anak negeri
ini. Nilai-nilai moral, religius, dan spiritual
telah tenggelam di dasar. Perhatikan
betapa berbedanya Raja Dushyanta6)
dari putranya, Bharata. Raja Dushyanta
dididik di kota tanpa pembinaan dalam
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semua nilai (kemanusiaan), sedangkan
Bharata
meresapkan
nilai-nilai
kemanusiaan dalam pendidikan yang
diperolehnya di ashram. Pendidikan
untuk mencari nafkah tidak layak disebut
sebagai pendidikan. Pendidikan sejati
melatih siswa untuk mengetahui tujuan
hidup yang tertinggi dan mendorong
mereka untuk mengamalkan nilai-nilai
kemanusiaan.

Pertanyaan (195) : Swami! Mengapa
kita memerlukan nilai-nilai kemanusiaan? Apa peran nilai-nilai itu
dalam hidup kita?
Bhagawan: Di dunia ini setiap individu
dan setiap benda mempunyai nilai.
Masing-masing mempunyai nilainya
sendiri. Tiada apa pun di dunia ini yang
tidak bernilai. Sayangnya di dunia
dewasa ini hanya manusialah yang telah
kehilangan nilai-nilainya. Hidupnya
dilewatkan tanpa nilai apa pun. Karena
itu, manusia sudah menjadi lebih buruk
daripada binatang. Bahkan badan
binatang kecil seperti unggas atau
kelinci, meskipun sudah dibunuh, masih
mempunyai nilai. Dagingnya berguna.
Akan tetapi, manusia, sekalipun ia
seorang maharaja, tidak bernilai setelah
mati. Karena itu, perlu sekali manusia
menempuh hidupnya dengan nilainilai. Engkau harus memenuhi hidupmu
dengan nilai-nilai. Engkau harus
menempuh hidup yang bernilai..

(Pertanyaan 196): Swami! Bagaimana
kami dapat memperoleh nilai-nilai
kemanusiaan?
Bhagawan: Tidak cukup kalau engkau
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mengulang-ulang seperti beo, kelima
nilai kemanusiaan: satya ‘kebenaran’,
dharma ‘perbuatan yang benar secara
moral’, shaanti ‘kedamaian’, preema
‘kasih’, dan ahimsa ‘tanpa kekerasan’.
Tidak cukup jika engkau memberikan
banyak ceramah tentang nilai-nilai
kemanusiaan. Membaca berbagai buku
mengenai nilai-nilai kemanusiaan sama
sekali tidak ada gunanya. Nilai-nilai ini
harus diamalkan.
Sebagaimana es itu dingin dan api
panas, seorang manusia juga harus
mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan
secara wajar. Bila engkau membatasi
nilai-nilai ini hanya pada wacana, mereka
kehilangan nilainya. Satu ons praktek
lebih baik daripada satu ton ajaran. Jika
engkau mengamati peta India, itu tidak
sama dengan pergi berkeliling negeri,
bukan? Demikian juga dengan membaca
atau memberikan wacana mengenai
nilai-nilai kemanusiaan, engkau tidak
memperoleh apa-apa. Bila engkau
menerapkan dengan sungguh-sungguh
salah satu dari antara kelima nilai itu,
lainnya akan mengikuti. Sebatang pohon
mempunyai darma pohon. Seekor
binatang mempunyai darma binatang.
Jadi, tidakkah manusia harus mengikuti
darma manusia?
Sifat-sifat baik yang diharapkan
dari seorang manusia disebut nilai-nilai
kemanusiaan. Menurut pendapat-Ku, bila
engkau meningkatkan kasih (preema),
semua nilai kemanusiaan lainnya akan
mengikuti. Kasih adalah sifat baik yang
terpenting. Kasih adalah Tuhan, Tuhan
adalah kasih. Kasih adalah hidup. Engkau
mempunyai kasih, tidak diragukan lagi,
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tetapi sempit. Kasihmu terbatas pada
dirimu dan keluargamu, pada “aku” dan
“milikku” saja. Kasih bukan penyempitan
seperti yang sekarang kaumiliki. Kasih
adalah perluasan. Kasih itu bersifat tanpa
pamrih, sifat mementingkan diri adalah
tiadanya kasih.
Entah seseorang percaya kepada
Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan,
di dunia ini tiada orang yang tidak
mempunyai kasih. Engkau hanya dapat
memperoleh karunia Tuhan dengan
kasih. Ikatan kasihlah yang ada antara
engkau dan Tuhan.

Apa yang membuat Sri Raama
senang kepada tupai dalam kisah
Raamaayana?
Kesarjanaan apa yang dimiliki
oleh Guha--si tukang perahu—
sehingga Raama sayang kepadanya?
Kedudukan dan kekayaan apa
yang dimiliki Shabarii sehingga ia
memperoleh kasih Sri Raama?
Prestasi apa yang dimiliki para
goopii (para wanita penjual
yoghurt dan mentega pada masa
kanak-kanak Sri Krishna) di
Brindavan sehingga mereka bisa
demikian dekat dan akrab dengan
Sri Krishna?
Dalam semua contoh ini, hanya kasih
murnilah yang membuat mereka
menikmati kedekatan dengan Tuhan.
Kasih melampaui kekuatan jasmani,
kecerdasan, kekayaan, dan wibawa
kekuasaan. Tuhan mencari kasih dalam
seorang bakta. Di mana ada kasih, di situ
ada kebenaran.
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Misalnya saja jika putramu, setelah
bermain di lapangan, lalu kembali ke
rumah bersama temannya dan minta
sebutir kue laddu, mungkin engkau
tergoda untuk mengatakan bahwa tidak
ada persediaan kue manis di rumah. Akan
tetapi, bila putramu kembali ke rumah
sendirian dan minta sebutir kue manis,
engkau akan segera pergi ke dapur dan
memberikan sekaleng kue manis itu
kepadanya untuk dimakan sebanyak
yang ia suka. Lihatlah perbedaannya!
Pada kasus pertama engkau tidak mau
memberikan sebutir kue manis pun, dan
pada kasus kedua engkau memberikan
sekaleng kue itu. Mengapa? Kasihmu
kepada putramulah yang membuat
engkau mengucapkan kebenaran.
Perkataan yang diucapkan dengan
kasih (preema) adalah kebenaran (satya).
Perbuatan apa saja yang kaulakukan
dengan kasih adalah dharma. Segala
perbuatan yang tidak adil dan jahat yang
kini terjadi, berlangsung karena tiadanya
kasih. Tetapi, perbuatan yang dilakukan
dengan kasih pasti akan benar secara
moral. Jika ada kasih, engkau menikmati
kedamaian.
Ada dikatakan bahwa wajah itu
menunjukkan pikiran dan perasaan. Kita
dapat mengetahui apakah seseorang
berada dalam suasana hati yang
damai, khawatir, atau gelisah, dengan
melihat wajahnya. Satya diucapkan,
dharma dilakukan, sedangkan shaanti
dihayati. Jadi, penghayatan kasih
adalah kedamaian. Engkau tidak akan
terpengaruh walaupun disalahkan atau
dikecam. Bila didukung oleh kasih,
kedamaianmu akan sedemikian rupa
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sehingga tidak terpengaruh oleh sikap
yang berlawanan dan tuduhan. Pada
waktunya nanti, engkau akan memahami
hal ini, dengan hati penuh kasih, dan
engkau tidak akan pernah menyakiti
siapa saja, dengan cara apa saja. Inilah
tanpa kekerasan (ahimsa). Pengertian
dengan kasih adalah ahimsa.
Jadi, di dunia ini tiada apa pun yang
tidak dapat kaucapai dengan kasih.
Bila engkau sudah meningkatkan kasih
suci universal ini, engkau akan menjadi
perwujudan segala kebajikan manusiawi
dan nilai-nilai kemanusiaan.

(Pertanyaan 197): Swami! Sekarang
kami mengerti bahwa ada cacat dalam
(sistem) pengajaran di sekolah, akademi,
dan universitas kita. Jelas di lembagalembaga ini pendidikan tidak diberikan
sesuai dengan cara pengajaran Swami.
Di mana letak kesalahan dalam sistem
pendidikan kita?
Bhagawan:
Pengetahuan
yang
kauperoleh dari lembaga-lembaga
pendidikan ini tidak disalurkan dan
digunakan dengan baik. Engkau harus
“mengamalkan”
pengetahuanmu
dengan baik. Hanya dengan demikianlah
akan ada keseimbangan yang sempurna
antara “pengetahuan” dan “pengamalan
yang baik” dalam sistem pendidikan
kita. Kini mereka tidak mengajarkan
pengamalan dari pengetahun tersebut
dengan baik, tetapi malah meniadakan
hal itu. Karena itu, keseimbangannya
hilang. Inilah cacat utama dalam
pendidikan modern.

(Pertanyaan 198): Swami! Sejauh
mana orang tua bertanggung jawab
atas menurunnya (pengamalan) nilai22

nilai di antara anak-anak?
Bhagawan: Menurut pendapat-Ku,
hanya orang tualah yang bertanggung
jawab
karena
merekalah
yang
memanjakan dan merusak (watak)
anak-anak mereka. Banyak orang tua
bertingkah-laku seperti Dhritarashtra,
raja buta dalam kisah Mahaabhaarata.
Ia tidak pernah menentang atau
mencegah para putranya—Kaurava—
waktu mereka melakukan perbuatan
yang jahat atau tidak senonoh. Akhirnya,
apa yang terjadi dengan raja itu?
Walaupun mempunyai seratus putra,
tidak ada seorang pun yang tersisa
untuk melakukan upacara terakhir atau
perabuan baginya. Ia menghancurkan
diri sendiri sepenuhnya. Mengapa?
Rasa sayang kepada para putranyalah
yang mendatangkan kehancurannya.
Seluruh marga jatuh ke dalam lembah
kehancuran karena rasa sayangnya (yang
keliru) ini.
Tampak seakan-akan orang tua
modern tidak tahu bagaimana cara
mengasuh anak-anak mereka. Ketika
si anak laki-laki nonton TV, sang
ibu membawa makanan dari dapur
dan menyajikannya di situ. Dengan
menghidangkan makanan di depan TV,
orang tua tidak mengajarkan tatakrama
dan tingkah laku yang baik kepada si
anak. Orang yang mempunyai tatakrama
adalah manusia. Orang yang mempunyai
disiplin adalah bakta. Lainnya hanya
anak-anak.
Orang tua terus memikirkan
pendidikan yang berorientasi karir
dengan harapan anak-anak mereka
dapat
memperoleh
penghasilan
tinggi dan kemungkinan pergi ke luar
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negeri. Mereka ingin anak-anak mereka
memperoleh
kedudukan
penting,
mendapat penghasilan, pergi ke luar
negeri, menikah dengan wanita kaya,
dan sebagainya.
Ada juga orang tua jenis lain. Kalau
kebetulan anak-anak mereka pergi
ke tempat ibadah, mereka mencegah
anak-anak itu dengan berkata, “Apakah
sekarang engkau akan pergi ke tempat
ibadah? Mengapa pada usia ini?
Engkau masih sangat muda. Mengapa
engkau begitu saleh pada usiamu ini?
Engkau bisa begitu setelah umur enam
puluh tahun.” Kadang-kadang engkau
juga menjumpai seorang ayah yang
minta agar anak laki-lakinya memberi
tahu setiap orang yang datang untuk
menemuinya bahwa ia tidak ada
di rumah. Apa yang kauharap akan
dipelajari si anak dari ayah semacam itu?
Dalam zaman modern ini ada banyak
anak yang tidak cukup beruntung untuk
diasuh dengan kasih sayang, lemah
lembut, dan penuh perhatian oleh ibu
mereka! Para ibu sibuk dengan kegemaran
mereka dan melewatkan waktu dalam
perkumpulan wanita, di pasar swalayan,
berbelanja, mengunjungi teman-teman,
dan sebagainya. Akibatnya, si anak
hanya menangis bila pembantunya
meninggal, dan bukan bila ia kehilangan
ibunya sendiri. Mengapa? Sebab anakanak itu tidak mengenal kasih sayang
sang ibu, mereka hanya mengenal
kasih si pembantu. Inilah situasi yang
memalukan dewasa ini.
Siapa yang membuat Maharaja
Shivaji menjadi orang yang mulia?
Siapa yang membuat Gandhi menjadi
Mahatma? Hanya sang ibu. Orang tua
bertanggung jawab sepenuhnya untuk
membina anak-anak mereka sehingga
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menjadi warga masyarakat yang ideal.
Jika seorang anak perempuan rusak, sang
ibu harus disalahkan. Kalau seorang anak
laki-laki rusak, ayahnya harus dianggap
bertanggung jawab. Orang tua harus
membina anak-anak sedemikian rupa
sehingga mereka dihargai setiap orang.
Mereka harus mendapatkan nama baik
untuk sekolah, masyarakat, dan negeri
mereka pada umumnya.
Penjelasan:
Prana adalah daya hayati dan eksis
sebagai cahaya dan energi dalam seluruh
selubung prana (praanamayakoosha).
Hanya karena pranalah maka individu
bisa hidup. Prana berfungsi di dalam
badan dalam lima bentuk yang berbeda,
karena itu, disebut pancapraana.
1) Praana: menggiatkan pernapasan
dan bertanggung jawab untuk organ
pernapasan serta organ bicara.
Terletak di wilayah antara pangkal
tenggorok hingga di atas sekat
rongga badan.
2) Apaana: terletak di bawah pusar;
bekerja ke arah bawah, dan
bertanggung jawab untuk pekerjaan
organ-organ pembuangan serta
organ
untuk
menghasilkan
keturunan.
3) Vyaana: meliputi seluruh tubuh,
mengatur seluruh gerakan badan,
dan mengoordinasi daya hayati yang
lain.
4) Udaana: terletak dari pangkal
tenggorok ke atas. Gerakannya
mengarah ke atas, menggiatkan
organ-organ indra terutama yang
terletak di atas pangkal tenggorok
seperti mata, hidung, telinga, lidah,
dan juga indra peraba di seluruh
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tubuh. Udaana membantu jiwa
meninggalkan raga pada waktu ajal
tiba.
5) Samaana terletak
di
tengah
badan antara jantung dan pusar;
menggiatkan serta mengendalikan
sistem pencernaan: liver, pakreas,
usus, lambung, maupun jantung dan
peredaran darah pada umumnya;
juga bertanggung jawab atas
penyerapan zat-zat gizi.
6) Dushyanta adalah seorang maharaja
penguasa kerajaan yang sangat luas
dan makmur. Suatu hari dengan
mengendarai kereta, ia pergi ke
hutan untuk berburu. Karena lelah,
lapar, dan haus, ia meninggalkan
para pengiringnya lalu pergi ke
pertapaan Resi Kanva. Pada waktu
itu sang resi sedang bepergian.
Setiba di ashram, ia berseru, “Siapa
yang ada di ashrama?” Shakuntala,
putri angkat Resi Kanva keluar dan
menyambut sang tamu. Dushyanta
terpikat oleh kecantikan Shakuntala
lalu
menanyakan
asal-usulnya.
Shakuntala menceritakan bagaimana
Resi Vishvaamitra jatuh cinta kepada
bidadari Menakaa sehingga Menakaa
melahirkan dia, tetapi kemudian
begitu lahir, ia ditinggalkan di tepi
Sungai Maalinii dan Menakaa kembali
ke Devaloka. Ia diketemukan oleh
Resi Kanva lalu dibawa ke ashramnya
dan diasuh sebagai anak. Karena
pada waktu diketemukan, bayi itu
sedang dikerubungi burung-burung
yaitu shakunta, maka ia dinamai
Shakuntala.
Dushyanta dan Shakuntala saling
jatuh cinta lalu mereka menikah
secara Gandharva. Dushyanta juga

24

menerima syarat yang diajukan
Shakuntala bahwa putra yang lahir
nantinya akan menjadi penerus
takhta. Shakuntala hamil. Dushyanta
berjanji akan menjemput Shakuntala,
lalu kembali ke istananya.
Begitu Dushyanta meninggalkan
ashram, Resi Kanva kembali. Dengan
kewaskitaannya, ia mengetahui
apa yang telah terjadi. Sang resi
memberkati Shakuntala bahwa ia
akan mempunyai putra yang sangat
baik dan kelak akan menjadi raja
besar.
Pada
waktunya,
Shakuntala
melahirkan seorang putra. Resi
Kanva menamainya Sarvadamana.
Ketika anak itu berusia enam tahun,
sang resi mengirim Shakuntala dan
putranya ke Hastinapura, ibu kota
kerajaan Dushyanta, dengan diiringi
beberapa muridnya. Ketika mereka
tiba di istana dan memberitahukan
kedatangan mereka, Dushyanta
menyatakan tidak tahu tentang
pernikahannya dengan Shakuntala
dan tidak mau menerima mereka.
Ketika Shakuntala yang sedih sekali
akan meninggalkan istana, ada suara
surgawi yang menyatakan bahwa
Dushyanta benar telah menikahi
Shakuntala dan Sarvadamana adalah
putranya yang kelak akan menjadi
raja besar dengan nama Bharata.
Dushyanta lalu menyambut istri serta
putranya, dan Shakuntala kemudian
tinggal di istana sebagai istrinya.
Kisah ini diambil dari versi Maharesi
Vyaasa, Aadi Parva bab 69-74). Dari:
Puranic Encyclopaedia.

Alih bahasa : Dra. Retno S. Buntoro
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Riwayat Kehidupan Sri Shirdi Sai Baba - 44

Meminta dan Menerima Prasad serta Dakshina
(lanjutan-2)

Seorang
pengacara
bernama
Dhumal datang untuk mendapatkan
darshan Baba. Baba meminta daksina
lima puluh rupees kepadanya. “Baba,
saat ini aku tidak punya uang sebanyak
itu,” Kata Dhumal. Baba menunjuk ke arah
Sathe dan berkata, “Pinjamlah dari dia.”
Sathe dengan senang hati memberikan
uang kepada Dhumal karena ia merasa
uangnya itu akan sampai ke tangan suci
Baba. Baba menerima uang itu dengan
gembira. Pada saat itu Sathe sedang
membuat pengajuan kenaikan uang
pensiun kepada pemerintah. Sejak Baba
mengambil uang lima puluh rupees
secara tidak langsung darinya, uang
pensiunnya naik sebesar lima puluh
rupees.
Ribuan orang biasanya datang ke
desa Shirdi untuk perayaan Rama Navami.
Orang-orang kaya mempersembahkan
hadiah-hadiah yang mewah dan juga
makanan yang sangat lezat. Pada suatu
perayaan, seperti biasanya orang-orang
kaya membawa makanan mewah untuk
dipersembahkan kepada Baba, namun
tak satupun yang berkenan di hati Baba.
Ketika Shyama bertanya alasannya,
Beliau berkata, “Makanan-Ku belum
tiba, beberapa saat lagi makanan itu
akan sampai di pinggir desa.” Tak dapat
memahami apa yang Baba maksudkan,
mereka semua diam. Setelah beberapa
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saat Baba berkata kepada Shyama,
“Shyama, ada seorang ibu lanjut usia
di bawah sebuah pohon di pinggir
desa, ia tak bisa datang kemari karena
kerumunan orang-orang penuh sesak.
Bawalah ia pada-Ku.” Shyama pergi dan
segera ia mendapatkan wanita itu lalu
membawanya kepada Baba.
Begitu wanita itu tiba, Baba
bangkit dari tempat duduk Beliau dan
menyambut wanita itu. Beliau menuntun
wanita itu masuk ke Dwarakamayi
dan mempersilahkannya duduk di
tempat duduk Beliau seraya berkata,
“Ibu, makanan apa yang engkau bawa
untuk anakmu ini?” Baba memintanya
dengan penuh kasih. Wanita lanjut usia
itu memiliki kasih yang polos kepada
Baba, ia tidak menyangka ada berbagai
kemegahan yang dipersembahkan
kepada
Baba.
Sesungguhnya
ia
telah menyiapkan roti jawar sehari
sebelumnya lalu datang berjalan kaki ke
Shirdi. Melihat semua kemewahan itu, ia
menjadi ragu untuk mempersebahkan
makanan yang ia bawa.
Lord Sai yang mahatahu mengetahui
pikirannya dan memutuskan untuk
memakan roti itu. Maka Beliau meminta,
“Apa yang engkau bawa untuk-Ku?”
Wajahnya merona merah karena malu
dan ia berkata, “Aku tidak membawa apaapa.” Baba bekata, “Oh engkau membawa
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sesuatu untuk-Ku dan sekarang engkau
berbohong. Berikanlah kepada-Ku.”
Berkata begitu, Beliau mengambil
kantong kecil yang berisi Jawar roti dari
wanita lanjut usia itu dan memakannya
dengan lahap. Beliau berpaling kepada
Shyama dan berkata, “Shyama, inilah
makanan-Ku. Apa gunanya makanan
yang lain yang hanya kaya dalam nama
tapi miskin dalam cinta kasih.”
Tuhan tidak mengejar rasa dalam
makanan, Beliau melihat hati dari
mereka yang mempersembahkannya.
Tuhan
menerima
apapun
yang
dipersembahkan dengan cinta kasih.
Tuhan melihat apa yang ada di dalam
bukan yang terlihat di luar.
Baba muncul dalam mimpi seorang
bakta dari Burhampore dan berkata,
“Ibu, siapkanlah masakan Kichadi
untuk Ku.” Ia menceritakan mimpinya
itu kepada suaminya. Dua-duanya
bergembira memikirikan hal itu tetapi
mereka tidak tahu bagaimana mereka
akan mempersembahkan makanan
itu kepada Baba. Sementara itu, sang
suami dipindahkan tugasnya ke Akola.
Karena rasa bakti yang mendalam untuk
mempersembahakn Kichadi kepada
Baba, ia mengambil cuti selama dua
bulan dan pergi ke Shirdi. Selama empat
belas hari dengan berbagai halangan,
mereka tidak dapat mempersembahkan
kichadi itu kepada Baba. Di hari ke lima
belas, mereka menyiapkan kembali
Kichadi dan membawanya untuk
dipersembahkan kepada Baba. Pada
saat itu Baba sedang bersiap-siap makan
bersama beberapa orang bakta, kelambu
di Dwarakamayi diturunkan dan tak ada
seorangpun yang diijinkan masuk.
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Tidak tahu apa yang harus dilakukan,
ia merasa sedih. Sementara itu, Baba
terlihat seperti tidak berkenan makan,
Beliau berkata, “Aku ingin makan kichadi
saat ini, tanpa itu Aku tidak akan makan.”
Para bakta memohon,”Baba, bagaimana
mungkin kichadi bisa dibawa kemari
atau dibuat segera sekarang ini.” Para
bakta tersebut kemudian tahu bahwa
ada seorang ibu membawa kichadi
untuk Baba dan segera saja mereka
membawa ibu itu kepada Baba. Ibu
itu mempersembahkan kicahdi yang
dibawanya di piring Baba. Baba dengan
gembira menikmati kichadi yang
dipersembahkan itu. Baba melimpahkan
kebahagiaan
kepadanya
dengan
memakan kichadi itu.
Melalui leela ini Baba menegaskan
bahwa
mimpinya
benar.
Tuhan
mengharapkan cinta kasih dari bakta
Beliau. Kalau cinta kasih ada dalam diri
sang bakta, Tuhan menarik mereka dan
menerima cinta kasih itu. Itulah yang
Baba maksudkan melalui leela ini.
Suatu ketika Baba muncul dalam
mimpi Balwanth, putra dari Khaparde.
Balwanth memberi sedekah kepada
Baba. Ketika bangun, ia menganggap
bahwa mimpinya itu hanyalah khayalan
semata dan esoknya ia pergi untuk
mendapatkan darshan Baba. Baba
berkata, “Anak-Ku, kemarin Aku datang
ke rumahmu, engkau memberi-Ku
sedekah tetapi engkau tidak memberiKu dakshina, karena itu berilah duapuluh
rupees sekarang sebagai dakshina.” Ia
merasa sangat bahagia mendengar
kata-kata Baba ini, ia berlari menuju
rumahnya untuk mengambil uang lalu
mempersembahkannya kepada Baba,
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setelah itu ia bersujud dan menerima
berkat dari Baba.
Ganapathi Rao Bodas adalah
seorang aktor yang terkenal. Suatu
ketika, ia datang ke Shirdi untuk
mendapatkan darshan Baba. Baba
berulang kali meminta dakshina
kepadanya. Ia juga seorang bakta yang
agung dan memiliki hati yang murni.
Ia berpikir, “Tidak baik kalau Baba, yang
mahaagung, menerima uang dariku
berulang-ulang kali.” Oleh karena itu
ia mengosongkan kantong uangnya
dan mempersembahkan semuanya di
kaki Baba. Baba mengetahui pikirannya
dan mengamati tindakannya itu, Beliau
kemudian menariknya mendekat dan
berkata, “Anak-Ku, engkau tidak akan
pernah kekurangan uang, engkau akan
selalu punya uang.” Sejak saat itu, ia
selalu punya uang yang cukup berlimpah
dalam hidupnya. Inilah kekuatan karunia
Baba. Beliau menerima dengan satu
tangan dan memberi karunia dengan
tangan yang tak terhitung banyaknya.
Suatu ketika seorang bakta bernama
Kharparde datang ke Shirdi bersama
istrinya. Dua-duanya adalah bakta
yang baik. Mereka orang yang rendah
hati dan penuh rasa hormat. Khaparde
adalah seorang pengacara senior dan
kaya raya di Amaroati, ia juga anggota
dari Delhi Council. Di samping itu ia
juga seorang pembicara ulung dan
cerdas. Ia menguasai bahasa marati,
hindi, inggris dan Sanskrit. Ia memiliki
kemampuan
untuk
menjelaskan
vedhanta dengan baik kepada setiap
orang. Ia juga tak pernah membicarakan
ataupun menyombongkan perihal
kesarjanaanya. Baba sangat senang
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dengan rasa baktinya. Selama mereka
tinggal di Shirdi, istrinya setiap hari
mempersembahkan makanan kepada
Baba dan mereka hanya akan makan
setelah Baba mencicipi makanan yang
dipersembahkan itu. Hal ini terjadi
setiap hari. Shyama dan yang lainnya
tidak mengerti mengapa Baba selalu
mengambil lebih dulu makanan yang
mereka persembahkan.
Suatu sore, istri tuan Kharpade
membawa persembahan bubur nasi, sup
dan bubur susu sebagai persembahan
kepada Baba. Begitu ia tiba, Baba
langsung berdiri, mengambil piring yang
berisi makanan itu dan menikmatinya
dengan lahap. Shyama dan yang
lainnya heran melihat hal ini. Shyama
bertanya, “Baba mengapa Engkau
begitu mengasihinya?, Engkau menolak
makanan yang dipersembahkan oleh
orang lain, lalu mengapa Engkau begitu
senang menikmati makanan yang ia
persembahkan?”
Baba menyelesaikan makan Beliau,
mencuci tangan dan membasuh muka
Beliau lalu datang ke arah Shyama.
Beliau tersenyum seperti kanak-kanak
dan berkata, “Shyama, engkau tidak
tahu sama sekali. Engkau selalu hanya
melihat apa yang tampak di luar tetapi
bukan yang ada di dalam, tetapi Aku
tidak melihat dengan cara seperti itu,
penilaian-Ku berbeda. Makanan yang
ia bawa dipenuhi oleh bakti dan cinta
kasih, tidak demikian halnya dengan
yang lain. Lebih dari itu, di salah satu
kehidupan sebelumnya, ia adalah
pedagang susu, ia banyak memberikan
susu kepada orang lain dan membuat
mereka senang. Setelah meninggal,
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ia lahir dalam keluarga tukang kebun.
Di kehidupan berikutnya ia lahir
dalam keluarga ksatriya dan menikah
dengan seorang pedagang. Lalu ia lahir
kembali dalam keluarga Brahmin. Aku
mengenalnya dalam semua kelahiran
itu, hatinya penuh dengan cinta kasih.
Aku telah lama tidak melihatnya, maka
dari itu Aku mencurahkan cinta kasihKu kepadanya. Karena itu, biarlah Aku
menikmati makanan yang ia berikan.”
Semua yang mendengar katakata Baba ini merasa takjub. Nyonya
Kharparde juga mendengar kata-kata
Baba itu dan ia mulai memijit kaki Baba.
Baba juga memijit tangannya. Melihat
Baba dan ibu itu saling melayani, para
bakta berpikir, “Oh! Betapa menakjubkan
pemandangan ini, melihat Tuhan dan
bakta Beliau saling melayani satu
sama lain.” Baba berkata kepadanya,
“Anak-Ku, chanting-kan lah selalu
mantra ‘Rajaram’, tujuan hidupmu akan
tercapai. Kelahiran menjadi manusia
sungguh langka, lebih dari itu kelahiran
sebagai Brahmin lebih langka lagi, oleh
karena itu manfaatkanlah kesempatan
yang sangat berharga ini dan raihlah
kebebasan.” Baba mengajarinya hal itu
dan ia menerimanya dengan bahagia.
P.R. Avasthe yang sangat berbakti
kepada Baba adalah seorang hakim
di Indore. Ia merencanakan untuk
menikahkan putranya. Ia menyimpan
empat ratus rupees kepada anaknya
dan tiga ratus rupees kepada istrinya
dan datang kepada Baba. Baba
memanggilnya dan meminta, “AnakKu, apakah engkau akan memberi-Ku
dakshina?” Ketika ia bertanya berapa,
Baba berkata empat puluh rupees.
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Baba meminta empat puluh rupees
dari putranya dan beberapa rupees dari
istrinya. Kapanpun mereka datang untuk
darshan, Baba berulang kali meminta
dakshina dari mereka hingga seluruh
uangnya habis hingga tersisa hanya tiga
puluh rupees.
Dengan sisa uang tiga puluh rupees
itu, mereka memutuskan hendak pergi ke
kampung halaman mereka dan datang
kepada Baba untuk memohon ijin. Baba
meminta kepada Avasthe, “Anak-Ku,
apakah engkau akan memberi-Ku tiga
puluh rupees?” Ia kaget dan bingung
bagaimana ia akan pulang ke kampung
halamannya setelah memberikan uang
tiga puluh rupees itu. Ia berkata, “Baba,
apakah Aku harus memberikan uang
tiga puluh rupees ini?” Baba berkata, “Iya,
engkau harus memberikannya.” Dengan
perasaan ragu, ia memberikan uang tiga
puluh rupees itu melalui tangan istrinya.
Ia memohon karunia Baba dan pergi dari
tempat tinggal Baba dengan wajah sedih.
Bapu Saheb Jog datang dari belakang
dan berkata, “Teman, engkau sangat
beruntung. Baba berkenan menerima
dakshina darimu berkali-kali. Baba tidak
semata-mata mengambil begitu saja,
Beliau mengembalikan sepuluh kali lipat
dari yang Beliau ambil.”
Avasthe berkata, “Aku tidak tahu
mengenai hal itu, aku sedang mencari
jodoh untuk anakku, sekarang aku
bahkan tidak punya uang sepeserpun,
aku tidak tahu apa yang harus dilakukan
sekarang.” Jog mengambil uang seratus
rupees dari kantongnya dan berkata,
“Ini ambillah, seorang pedagang dari
Bombay kehilangan surat berharga. Ia
berjanji akan memberikan seperempat
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dari nilai surat berharga itu kepada
Baba kalau ia menemukannya kembali.
Ia berhasil mendapat kembali surat
berharga itu, karena itu ia datang kemari
dan memberiku enam ratus rupees.
Sampai saat ini lima ratus rupees telah
dihabiskan atas nama Baba. Kalau aku
memberimu seratus rupees, Beliau
tidak akan masalah dan tidak akan
memintanya,
bagaimanapun
juga
engkau sangat beruntung. Karena Baba
telah berkenan mengambil dakshina
darimu, engkau pasti akan mendapatkan
kenaikan gaji lima puluh rupees per
bulan dari pemerintah. Ini dijamin
seratus persen.
Avasthe berkata, “Tidaklah mungkin
aku akan menerima kenaikan gaji
dari pemerintah pada saat sekarangsekarang ini. Aku tidak percaya semua
itu.” Ia menyampaikan terimakasih atas
uang yang diberikan dan kemudian
berlalu dari tempat itu. Seperti yang
dikatakan Jog, begitu liburan musin
panas selesai, ia mendapatkan kenaikan
gaji lima puluh rupees. Avasthe merasa
sangat heran dengan kejadian ini. Ia
merasakan bahwa karunia Baba tidak
ada bandingannya.
Seorang inspektur polisi bernama
Somnath S.D.Nimonkar datang kepada
Baba di tahun 1912. Baba meminta
sepuluh rupees sebagai dakshina. Ia
memberikan sepuluh rupees kepada
Baba. Setelah enam bulan, persis
pada tanggal yang sama ketika ia
mempersembahkan sepuluh rupees
kepada Baba, pemerintah menaikkan
gajinya sepuluh rupees. Ia merasa
bahagia karena Baba memberkatinya

32

dengan meminta dakshina pada waktu
itu.
Daji Hari Lele adalah seorang wakil
inspektur pencatatan tanah di Nasik.
Dalam perjalanan ke Shirdi ketika ia
berada di Kopargaon, ia menerima
pesan bahwa gajinya naik dari seratus
dua puluh lima rupees menjadi seratus
lima puluh rupees. Ia merasa bahagia
mendengar berita ini dan tak lama
kemudian sampai di Shirdi. Ia datang
menghadap Baba dan bermaksud untuk
sujud. Baba berkata, “Hari, berilah Aku
lima belas rupees.”Ia berkata, “Baba,
aku tidak punya sebanyak itu saat ini.”
Baba berkata, “Engkau sungguh aneh,
Aku sendiri telah memberimu dua
puluh lima rupees kemarin. Pergi dan
bawalah kemari lima belas rupees.” Ia
mendapatkan uang sejumlah itu dari
seseorang dan memberikannya kepada
Baba. Baba memberikan karunia Beliau
terlebih dahulu dan belakangan baru
meminta dakshina sebagai pertanda.
Baba adalah perwujudan cinta kasih
yang seutuhnya.
Seorang bakta Baba dituduh
melakukan kejahatan di pengadilan
tingkat bawah. Pengacara bernama
Dhumal menjadi pengacara bakta
tersebut di pengadilan tinggi dan
meminta tiga ratus rupees. Bakta itu
setuju untuk memberikan uang sejumlah
itu. Atas karunia Baba, bakta tersebut
dinyatakan tidak bersalah di pengadilan
tinggi dan kemudian memberikan uang
tiga ratus rupees sesuai yang diminta.
Dhumal datang kepada Baba bersama
sejumlah uang itu. Baba berkali-kali
meminta dakshina kepadanya hingga
menghabiskan seluruh tiga ratus
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rupees yang dibawanya. Dengan cara
itu Baba menyatakan bahwa kasus itu
dimenangkan bukan karena argumentasi
hukum tetapi karena karunia Tuhan.
Suatu ketika saudara Upasini Baba
bernama Bala Krsihna Govind Upasini
Shasthri datang kepada Baba. Baba
meminta kepadanya, “Anak-Ku, apakah
engkau akan memberi-Ku dakshina?”
Dengan rendah hati ia berkata,
“Baba, saat ini aku sama sekali tidak
membawa uang.” Baba berkata, “ Apa
yang ada di kantongmu?, berikanlah.”
Ia berkata, “ Baba ini jam tangan dari
perak, Engkau boleh mengambilnya
jika Engkau berkenan. “ Berkata begitu,
ia mempersembahkan jam itu kepada
Baba. Baba mengambilnya dan berkata,
“Anak-Ku, jangan menjadi sedih
karena memberikan jam ini kepadaKu, janganlah merasa kehilangannya.”
Ia berkata, “Baba, apapun yang
dipersembahkan kepada-Mu bukanlah
kehilangan, aku sama sekali tidak merasa
seperti itu.”
Setelah mengambil jam tangan itu,
Baba memberikannya kepada pria lain
yang hadir di sana. Ia memohon karunia
Baba dan pamit untuk berangkat ke Pune
tempat ia bekerja. Seorang temannya
yang kaya raya memaksanya untuk
menerima hadiah jam tangan dari emas.
Karena ia telah mempersembahkan
jam tangan perak, Baba memberinya
jam tangan emas dengan cara ini. Baba
menerima dengan satu tangan dan
memberi dengan sepuluh tangan.
Vigurjar atau Bapu Saheb pergi ke
Shirdi. Nyonya Kanethkar memberinya
satu rupee dan memintanya untuk
mempersembahkan itu kepada Baba.
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Ketika ia sampai di Shirdi, Baba meminta
dakshina setiap hari kepadanya. Ia
memberikan berapapun yang diminta
Baba, tetapi lupa dengan uang satu
rupee yang dititipkan nyonya Kanethkar.
Setelah tiga hari, Baba berkata, “Aku telah
memperhatikanmu selama tiga hari
ini, kapanpun Aku meminta dakshina
engkau memberi-Ku uangmu dan
bukannya uang yang dititipkan oleh ibu
itu. Apakah engkau telah memutuskan
tidak akan memberikannya kepadaKu?” Ia kaget akan kemahatahuan Baba.
Ia pun mempersembahkan uang satu
rupee itu dan menjatuhkan diri di kaki
Baba. Begitulah Baba menerima dakshina
dan prasad dari para bakta Beliau dan
mengangkat kerohanian mereka.
Babu Rao Boravke mengunjungi
pamannya dalam perjalanan ke Shirdi.
Babu tidak punya penghasilan karenanya
ia hanya punya uang yang teramat
sedikit. Karena seseorang sebaiknya
tidak datang kepada jiwa agung dengan
tangan kosong, pamannya memberi
uang satu rupee kepadanya untuk
dipersembahkan kepada Baba. Begitu
ia sampai di Shirdi, Baba meminta uang
satu rupee kepadanya. Ia berkata bahwa
ia tidak punya uang sebanyak itu. Baba
berkata,“Jangan berkata bohong, engkau
punya satu rupee di kantongmu yang
diberikan oleh pamanmu. Itu milik-Ku.
Engkau seharusnya memberikan uang
itu kepada fakir ini. “ Ia takjub mendengar
kata-kata Baba itu. Ia segera mengambil
uang itu dan mempersembahkannya
kepada Baba.

(Tamat)
Alih bahasa : Putu Gede Purwanta
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Pengalaman Bakta Sai Mancanegara

GAGAK AJAIB
Pernah ketika Prashanti Nilayam
sedang sepi dan Bhagawan melakukan
kunjungan ke berbagai kota yang jauh,
Anna Maria Biuso Colombo dari Itali
dengan beberapa temannya pergi
ke pantai Kovalam yang terkenal di
Kerala. Di situ, Francesca, sahabat Maria
mendapat pelajaran yang berharga
karena ia didorong untuk meninggalkan
suatu kebiasaan buruk, melalui utusan
Tuhan yang berwujud seekor gagak
hitam
Anna Maria menulis sebagai berikut.
Pada masa itu Francesca tidak bisa
menghentikan kebiasaan merokoknya
walaupun sudah beberapa kali berusaha.
Suatu pagi kami bertiga berenang di
pantai sambil mengawasi tas-tas yang
kami letakkan di tepi pantai. Tiba-tiba
kami melihat seekor gagak hitam yang
besar (gagak jenis Raven yang banyak
terdapat di India ukurannya sebesar ayam,
keterangan penerjemah) memeriksa tas

Francesca. Kami berlari keluar dari air,
tetapi gagak itu sudah terbang ke pohon
kelapa sambil menggondol sebungkus
rokok Marlborough.
Beberapa anak laki-laki setempat
bergabung dengan kami di bawah
pohon. Kami berteriak-teriak menakutnakuti burung itu, bahkan melemparinya
dengan batu, tetapi si gagak tetap
memegang erat bungkusan rokok itu
di paruhnya, tidak mau melepasnya.
Francesca menyerah.
Ketika kembali ke hotel, kami mandi,
lalu pergi ke teras untuk menjemur
baju renang kami. Kami tertegun ketika
melihat bungkusan rokok Marlborough
yang tadi digondol gagak, ternyata
berada di meja kecil di situ. Francesca
mengerti bahwa sudah waktunya ia
berhenti merokok.

Sumber: The Prasanthi Reporter.
Alih bahasa: T. Retno Buntoro.

KASIH ITU DARI HATI KE HATI
Beberapa tahun yang lalu seorang
anak laki-laki, siswa Sekolah Dasar,
menunggu Bhagawan di serambi
Mandir sambil membawa kartu yang
dibuatnya yaitu kertas yang digambari
beberapa bunga mawar dan ditulisi,
“Kami Mengasihi Swami.”
Swami melihat kartu itu dan berkata

34

dengan penuh kasih kepada si anak,
“Bangaru (‘sayang-Ku’), jangan menulis,
‘Kami mengasihi Swami’. Engkau harus
menulis, ‘Saya mengasihi Swami’. Kasih
itu antara Tuhan dengan engkau, dan
bukan antara massa dengan Tuhan. Dari
hati ke hati. Dari kasih ke kasih.”
Kiriman: T. Retno Buntoro
Edisi No. 268, Agustus 2014

SPIRITUAL CORNER

Di bawah asuhan Koordinator Nasional Bidang Spiritual
SAI STUDY GROUP INDONESIA

KEKUATAN “MIND”
MENGAPA “MIND” DIKATAKAN SANGAT BERTENAGA DAN SANGAT BERKUASA ?
Pertama-tama yang harus saya sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada kata
terjemahan dalam bahasa Indonesia yang tepat untuk kata “mind”. Maka dari itu
kami akan gunakan kata-kata bahasa inggris “mind” untuk penjelasan selanjutnya.
SWAMI BERSABDA: “Mind ini tersusun
dari serangkaian bundelan buah-pikiran,
dimana:

Pikiran-pikiran akan menjadi tindakan,
Tindakan (baik maupun tidak baik) akan
menjadi kebiasaan
Kebiasaan akan membentuk karakter kita.
Karakter akan menentukan nasib kita.
Jadi, jikalau kita telah menciptakan
nasib yang baik bagi diri kita, maka
secara otomatis keberuntungan akan
menghampiri kita dan sebaliknya jikalau
kita membuat nasib yang jelek bagi diri
sendiri, maka kemalangan-lah yang akan
datang.
Pada saat kemalangan itu mampir,
maka kita cenderung uring-uringan,
suka menyalahkan segala sesuatu dan
setiap orang, bahkan termasuk Tuhan
sekalipun. Dengan sikap seperti ini,
adalah sulit bagi kita untuk mencaritahu dan memahami akar duduk
permasalahan yang sedang dihadapi
dan mustahil untuk berubah menjadi
lebih baik; demikian seterusnya kita
akan semakin terjerat dalam negativitas
dan penderitaan.
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BAGAIMANA MENCIPTAKAN NASIB
YANG BAIK BAGI DIRI SENDIRI?
Kita perlu memurnikan semua input
yang masuk ke dalam diri kita, baik itu
melalui indera mata, telinga, hidung,
sentuhan dan mulut. Segala hal yang kita
lihat, yang didengar, aroma parfum yang
mengganggu ketenangan batin, ucapan
yang kita utarakan serta jenis makanan
yang kita konsumsi – semuanya itu perlu
dikendalikan melalui latihan bahwa
sebaiknya kita senantiasa memikirkan
serta melakukan hal-hal yang disenangi
oleh Swami; sebab dengan demikian,
barulah kita dapat meningkatkan derajat
kesadaran.
Apakah tadi saya menyinggung
tentang jenis makanan? Swami
mengatakan bahwa batin akan bereaksi
sesuai dengan jenis makanan yang
dikonsumsi oleh manusia serta akan
berpengaruh
terhadap
keinginankeinginannya.
Mereka yang gemar memakan
makanan hewani akan terpengaruh
oleh kualitas hewaniah di dalam dirinya.
Hal ini akan menumbuh-kembangkan
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kecenderungan
demonic
(kualitas
negatif ) dan sekaligus berbuat dosa,
oleh karena mendukung tindakan keji
terhadap hewan. (Divine discourse 23rd
Nov 1994).
(Sebuah Kisah):
Dewata Dakshinamurthi adalah
Dewata dalam aspek sebagai Shiva,
personifikasi tertinggi dalam hal
kesadaran, pemahaman serta pengetahuan dan juga sebagai penghancur kebodohan-batin, sebagaimana
direpresentasikan dengan raksasa yang
terinjak di bawah kaki-Nya.
Suatu hari, Dewata Dakshinamurthi
sedang berjalan-jalan, Ia sampai ke
tepian samudera dan mendengar adanya
alunan suara Omkar yang bergetar
dihasilkan oleh suara gemuruh ombak
samudera.
Beliau sangat terpesona oleh
kehebatan samudera, hingga ia
melihat sebuah perahu kecil lewat di
hadapannya dan rupanya ada seseorang
di dalam perahu itu yang melemparkan
sedikit sampah ke atas laut, dan ketika
sampah itu mengenai air permukaan
laut, samudera langsung melempar
sampah itu ke tepian pantai melalui
serangkaian terjangan ombaknya, tanpa
membiarkan sampah itu mengotorinya
sedikitpun.
Dewata Dakshinamurthi berujar
kepada samudera, ‘Wahai samudera
terkasih, engkau yang maha kuat,
tanpa batas dan kedalamannya tak
terukur; mengapa engkau sedemikian
sombongnya?
Tidak bisakah engkau meluangkan
sedikit tempat bagi sampah kecil ini?
Mengingat kebesaranmu, Aku menilai

36

tindakanmu tadi sungguh tergolong
sebagai perbuatan yang sangat
sombong sekali !
Samudera yang perkasa namun
rendah-hati memberikan jawaban yang
indah, ‘Tuan, tentunya tiada sesuatupun
yang tidak diketahui oleh-Mu. Tuan,
jikalau hari ini Aku mengizinkan sedikit
kotoran ini bersama-sama denganku, maka tidak akan lama diri-ku akan
dipenuhi oleh sampah-sampah yang
lain, akibatnya seluruh wujudku akan
berubah.
Jika selama ini aku dapat mempertahankan
kemurnian-ku,
justru
adalah oleh karena dari sejak awal, aku
selalu mengikis habis kotoran serta
polutan yang memasuki-ku.’ (Ini adalah
sebuah ajaran kebijaksanaan).
Demikianlah, kita hendaknya menyingkirkan pikiran negatif sekecil
apapun pada saat ia mencoba memasuki
batin kita. Apabila kita beranggapan
bahwa memikirkan satu hal negatif tidak
akan berpengaruh, maka percayalah
bahwa pemikiran salah seperti itu justru
akan menjadi pintu pembuka untuk
semakin banyaknya hal-hal negatif
lainnya mengerogoti batin kita.
Lalu apa yang akan terjadi? Keseluruhan jati-diri sejati dari seseorang
akan mengalami perubahan. Esensi
kemanusiaannya akan diperlemah,
sehingga pada akhirnya menyeretnya
kepada keruntuhan karakter. Ingatlah
bahwa runtuhnya karakter (baik)
seseorang selalu dimulai dari sikap
komprominya terhadap negativitas.
APA PENGOBATANNYA SUPAYA KARAKTER KITA TIDAK RUNTUH ?
Swami
senantiasa

mendorong kita untuk
melakukan bhajan, pe-
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ngidungan mantra dan namasmarana?
Kenapa demikian?
Atmosfir dunia tempat kita tinggal
saat ini telah mengalami polusi sedemikian hebatnya oleh pikiran dan
perasaan yang tidak baik.
Banyak sekali ucapan-ucapan negatif yang bercampur-baur di udara. Ketika
kita menghirup udara demikian, maka
pikiran negatif itu akan masuk ke dalam
batin kita.
Dengan menyanyikan lagu-lagu
bhajan atau pengkidungan mantra
dan ataupun melalui namasmarana,
maka akan tercipta gelombang getaran
positif yang masuk ke atmosfir serta
menetralisir kondisi yang sudah polusi,
dan efeknya akan terasa di dalam batin
kita sendiri juga.
Kita
mungkin
berargumentasi
demikian : Namun Swami, satu pikiran
jahat adalah diibaratkan seperti meneteskan satu tetes racun ke dalam satu
gelas air murni.
Bagaimanakah caranya kita menyelamatkan dunia yang sudah terpolusi
ini? Kita akan kalah dalam jumlahnya,
Swami.
Swami
berkata,
“JANGANLAH
TAKUT”, semuanya belumlah sirna.
Engkau adalah Ilahi. Jikalau engkau
mengira bahwa satu tetes racun akan
mengkontaminasi segelas air, atau

bahwa buah-buah pikiran negatif
massal akan dapat mencemarkan serta
menimbulkan kehancuran bagi dunia ini;
ketahuilah bahwa diri kalian bisa menjadi
obat penawar dalam membersihkan
atmosfir yang sudah terpolusi ini melalui
pikiran bajik serta perbuatan baik kalian.
Swami berkata, manusia dapat dan
jelas mengalami perubahan. Jikalau
bukan oleh karena perubahan mental
dalam diri para bhakta Sai, maka dunia
ini mungkin sudah lama jatuh ke dalam
kekacauan.
Bahwa dunia saat ini belum
mengalami kehancuran karena perubahan mental pikiran para Sai
bhakta yang telah mencairkan hati
Swami untuk memberikan berkahNya.
(KESIMPULAN):
Keberadaanmu hari ini adalah sebagai
akibat dari buah pikiranmu yang telah
membawamu pada kondisi sekarang;
keberadaanmu esok hari akan ditentukan
oleh kemana perginya pikiranmu (James
Allen).
Singkat kata: Engkau akan menjadi apa
yang memang engkau ingin menjadi.
Jai Sai Ram.
Vijay Fulwani

Bantulah anak-anak menyadari bahwa doa itu bersifat universal dan doa
dalam bahasa apa saja yang ditujukan kepada nama Tuhan yang berbedabeda, akan mencapai satu Tuhan Yang Maha Esa. Bantulah mereka memahami
bahwa manusia dapat berseru memanggil Tuhan melalui suatu gambar atau
patung suci untuk memenuhi keinginannya yang tulus, asalkan keinginan itu
bermanfaat bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri.

(Bhagawan Sri Sathya Sai Baba)
Edisi No. 268, Agustus 2014
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Sri Rudraprasnah
॥ चमकप्रश्नः ॥ - || Camakapraśhnah ||
प्रथमोऽनुवाक ः ANUVAKAM 10

(Semoga hamba diberkati untuk memperoleh ...) Anak-anak sapi dalam rahim
sapi hamba, anak-anak sapi yang baru lahir, anak sapi jantan usia satu setengah
tahun, dan anak sapi betina usia satu setengah tahun.

Anak sapi jantan usia dua tahun, anak sapi betina usia dua tahun, anak sapi
jantan usia dua setengah tahun, anak sapi betina usia dua setengah tahun.

Sapi jantan usia tiga tahun, sapi betina usia tiga tahun, sapi jantan usia empat
tahun dan sapi betina usia empat tahun.

Sapi jantan usia lima tahun, sapi betina usia lima tahun. Sapi pejantan dan sapi
perawan.

Sapi jantan tua dan sapi yang telah mengalami keguguran. Sapi-sapi yang baru
dilahirkan.
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Semoga hamba hidup lama (panjang umur). Semoga pernapasan (Prana,
Apana, Vyana), mata, telinga, pikiran, ucapan dan fungsi tubuh hamba
(Ahankara-Ke-Aku-an) bekerja dengan baik sebagai akibat hasil/buah ritus
yajna (kurban) suci hamba. Semoga hamba tetap melakukan upacara yajna
(korban suci) lebih banyak lagi.

Ikhtisar Sri Rudram: Chamakam
ChaMaka ANUVAKA 10 - दशमोऽनुवाकः ‘garbhaash cha me vatsaash cha me’
- (anuvaka mengenai ragam-jenis daya ekonomi/kekuatan keuangan dan
mempersembahkan semuanya untuk Yajna; juga dikenal dengan nama, Anuvaka
ucapan rasa syukur).
Jadilah semua milikku ... jadilah milik hamba ....
Memohon untuk pemberian/augerah berbagai jenis hewan ternak
mungkin kelihatan aneh pada zaman ini, tetapi justru hewan ternak inilah yang
menjadi penggerak ekonomi di zaman Weda. Kekayaan seseorang diukur dari
jumlah ternak yang ia miliki. Banyak hadiah/persembahan dan sumbangan
weda pada zaman itu adalah sapi perah dan sapi jantan. Inilah yang menjadi
tolak ukur kekayaan seseorang di zaman itu. Hal ini semua dimohon dari Tuhan
untuk persembahan yajna agar dapat diberikan kepada orang untuk dijadikan
sumber mata pencarian. Pada zaman ini kita mempersembahkan bukan hanya
sapi perah, namun termasuk juga mesin jahit, penghancur tebu, mesin pembuat
minuman, dll untuk tujuan yang sama. Hal paling akhir yang terpenting
adalah ketika keseluruhan hidup, nafas, mata, telinga, pikiran, perkataan, jiwa
seseorang dipersembahkan dalam yajna, termasuk keuntungan-manfaat
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dari yajna itu sendiri. inilah akhir titik puncak tertinggi dari Chamakam dimana
kita bisa melihat bahwa semua jenis permintaan/permohonan benar adanya
dan tujuannya mulia, yaitu; “untuk dipersembahkan, dipersembahkan dalam
yajna (korban suci)”
Ketika seseorang dapat mencapai tahap tertinggi ini (dengan seluruh
jiwa raganya), ia akan terbebas dari lingkaran samsara (kelahiran & kematian)
yang tak berkesudahan. Seorang bakta sebenarnya menjalani tujuannya ketika
lahir dalam tubuh manusia: yaitu kesadaran akan jati diri sejati atau kesadaran
Tuhan. Weda selalu mengarahkan agar dapat menghayati kebenaran tentang
pernyataan Weda bahwa “Akulah (perwujudan kesadaran) Tuhan itu sendiri”
sehingga Weda mengajarkan kita untuk meminta atau memohon sesuai
dengan pernyataan tadi. Di dalam pernyataan tadi tidak ada keinginan sama
sekali, dengan demikian tidak adalah permintaan ataupun permohonan. Segala
permohonan yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah untuk mencapai
tingkat dimana tidak ada lagi keinginan yang dimohonkan atau dipanjatkan.
Dalam stanza ini, si pendoa dan si pemuja mempersembahkan hewan
sebagai bagian dari korban suci. Setiap hewan melambangkan fase tertentu
dalam perkembangan/evolusi dalam diri manusia seperti sifat-sifat hewan/
kebinatangan yang tidak diinginkan yang harus kita buang dan persembahkan
di dalam upacara yajna (korban suci). Anuvaka ini juga memohon semua
spesies biologi (ragam jenis hayati) demi kelangsungan kesejateraan hidup
sehari hari dan juga untuk yajna (upacara korban suci). Anuvaka chamakam 10
ini menimbulkan dan mendorong peningkatan spiritual yang lebih tinggi, dan
melahirkan Jnana Yajna.
PENTING!!! PENTING!!! PENTING!!!
Yajna (upacara Korban Suci)
Yajna yang dijelaskan dalam Weda tidak lain adalah evolusi matter (zat,
materi) dalam banyak kasus di mana kita bisa mengerti. Baca penjelasan rinci
tentang Anuvaka 1 untuk memahami evolusi materi ini sebagai korban suci
atau yajna .... disini baik secara tersurat maupun tersirat, evolusi makhluk hidup
sudah dibicarakan, mulai dari bilangan-angka, rantai makanan, proses siklus
musim yang mendukung, ternak dan ragam jenis mikro dan makro organisme
dan pertumbuhannya.... (penjelasan lebih lanjut dalam buku Rudram).
Anuvaka kesepuluh membicarakan tentang pertumbuhan energi makhluk
biologis (manusia) dan memohon pertumbuhan energi sampai usia empat
tahun dari anak-anak dan laki-laki dan perempuan dewasa. Anuvaka ini juga
berbicara tentang berbagai jenis kemampuan (panca indera) yang muncul dalam
diri makhluk biologis (manusia) yang sesuai dengan berbagai kemampuan
yang muncul dalam ilmu fisika domain. Oleh karena itu, anuvaka ini berbicara
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tentang Soma (energi dalam ilmu fisika dan asam lemak dalam domain biologis)
.... zat asam ini adalah apa yang ada di balik Inti (nukleus) sel dan pembentukan
beberapa zat asam/lemak yang penting bagi pertumbuhan biologis makhluk/
manusia. Kekuatan kesepuluh atau dimensi Rudra adalah kekuatan di balik
pembentukan inti sel dan asam lemak esensial yang mendorong energi dan
pertumbuhan manusia.... Ilmu pengetahuan modern mengatakan nukleus
bersifat asam di alam dan pembentukan inti adalah ciri evolusi dari prokariota
ke eukariota. Ilmu pengetahuan modern juga mengatakan nukleus asam dan
metabolisme asam lemak esensial memicu evolusi makhluk biologis dari bakteri
ke manusia modern.... Anuvaka ke-10 Chamakam ini memohon kekuatan
Rudra yang menciptakan/memelihara soma atau medium/zat asam (yang
menyediakan energi untuk makhluk hidup-manusia) yang sangat penting bagi
kehidupan biologis pada semua anak hingga usia empat tahun. Anuvaka ini
juga terus memohon kekuatan Rudra demi pertumbuhan pria dan wanita yang
mampu berkembang biak.
(Penjelasan lebih lanjut dalam buku Rudram).

Alih bahasa : Purnawarman dan Vijay Kumar

Karena Aku bertanggung jawab untuk memperbaiki engkau dan
membimbingmu di jalan yang benar, Kunasihatkan agar engkau berhati-hati
terhadap kejahatan mata; janganlah engkau senang melihat pemandangan
yang tidak pantas, tidak senonoh, rendah, dan memalukan seperti misalnya
poster-poster film yang memuakkan yang dipajang di berbagai perempatan
jalan untuk menarikmu menuju kebusukan dan kejahatan. Engkau juga harus
menghindari kejahatan telinga, yaitu senang mendengarkan skandal, fitnah,
umpatan kepada Tuhan, cerita tentang kebencian dan ketamakan, ceramah
oleh orang-orang yang jahat dan tidak bertuhan, yang tidak memiliki kasih
dalam hatinya dan tidak memperlihatkan persaudaraan dalam perbuatannya.
Berhati-hatilah terhadap kejahatan lidah, kejahatan pikiran, dan kejahatan
tangan, dengan kata lain, jangan mengucapkan perkataan yang merusak
nama baik orang lain, merugikan kepentingannya, dan menyakiti hatinya.
Hentikanlah emosi dan nafsu yang jahat. Jauhkan dirimu dari perbuatan yang
tidak baik. Hanya bila engkau bebas dari kejahatan-kejahatan semacam ini
maka meditasi pada idealmu akan berhasil. Adanya keburukan semacam ini,
walaupun sedikit, akan mencemari pikiran serta perasaan dan menyebabkan
kekalutan, kegelisahan, dan kekacauan.

(Bhagawan Sri Sathya Sai Baba)
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BAHASA HATI (19)

KISAH IBU SPIRITUALKU
“(Benar adanya bahwa) Tuhan melampaui miliaran matahari, tetapi jika
engkau menjauhkan diri dari-Nya, engkau tidak akan mendapatkan cahaya
karunia apapun dari-Nya, engkau haruslah mencintai Tuhan seutuhnya.
Inlah yang disebut proses Bhakti.”
-Baba
Aku telah menceritakan kepada ibu
spiritualku mengenai jalanku menuju
spiritualitas. Pertama, Ibu spiritualku
yang orang Nepal yang sudah kujelaskan
panjang lebar dalam bab keluarga Rai
dan ibu spiritualku yang lain yang berasal
dari India Ibu Meena Ramamoorthy.
Perjumpaan awalku dengan Ibu
Meena terjadi di Everton Sai Centre
di Singapura. Suaminya, Bapak Ramamoorthy, dipindahtugaskan pada tahun
1981 ke Singapura dari Coimbatore
India oleh perusahaan induknya untuk
mengepalai penjualan mesin tekstil.
Ketika beliau tiba di sini, Ibu Meena
menghubungi
temannya
Nyonya
Ramachandran dan meminta ia untuk
membawanya ke Sai Center untuk
melaksanakan bhajan. Demikianlah Ibu
Ramachandran membawanya ke Everton
Centre dan inilah awal perjumpaan kami.
Pada
pertemuan
pertamaku
dengannya, tertanam kuat di perasaanku bahwa ibu Meena adalah
seorang yang sangat spiritual dan aku
bisa belajar banyak darinya. Saking
seringnya berbincang dengannya hal ini
berubah menjadi satsang dan kemudian
dia berbagi pengalaman spiritual dan
pengetahuannya dengan diriku.
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Pada waktunya Ibu Meena bergabung dengan Sai Centre dan
mengadakan kelas Bal Vikas di Everton.
Dia lebih berpengalaman sebagai
seorang Guru Bal Vikas dan juga
sebagai pelatih guru di kota asalnya.
Para siswa mendapatkan banyak
manfaat dari sifatnya yang penyayang
dan perhatiannya. Karena dedikasinya,
murid-muridnya lulus ujian Bal Vikas luar
negeri yang diselenggarakan oleh the All
India Sri Sathya Sai Bal Vikas Organisation.
Dia juga duduk sebagai panitia
penataran yang kupimpin dan membantuku dengan berbagai kegiatan
seperti Life of Sathya Sai Baba, Pengajaran
EHV (nilai-nilai kemanusiaan) dan
hagiografi (riwayat hidup orang-orang
suci) India. Kontribusinya yang berharga
itu sangat dihargai oleh para anggota
pengurus. Dia tinggal di Singapura
selama empat tahun dari tahun 19811984 namun sumbangsihnya ke Sai
Centre sangat besar sekali.
Seiring tumbuhnya persahabatan
spiritual kami, aku mulai mengutarakan
niatku padanya tentang buku ini yang
sedang kutulis dan meminta bantuannya
untuk mengkompilasi berbagai catatan
ini. Pada awalnya dia merasa tidak
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mampu untuk melakukan tugas ini,
tetapi dengan sedikit bujukan dia setuju
untuk membantu.
Suatu hari dia mengajari temantemanku dan aku sendiri mengenai
Ganesha pooja (pemujaan Ganesha).
Dengan bimbingannya, kasih kami pada
Bhagawan Ganesha mulai mekar. Aku
mengangkatnya sebagai ibu spiritualku
dan dia dengan senang hati menerimaku
sebagai anak spiritualnya pula.
Ibu Meena adalah salah satu dari
sedikit orang di dunia ini yang kurasa
dikirim oleh Swami untuk mengajar
dan membimbingku dalam beberapa
aspek jalan spiritual. Aku akan selalu
menyemayamkan rasa syukur dan
kasih yang mendalam untuknya atas
layanan tanpa pamrihnya. Berikut ini ibu
spiritualku, Ibu Meena Ramamoorthy
menulis dalam kata-katanya sendiri
mengenai pengalamannya yang berkaitan dengan Baba.
Daschund kami jatuh sakit. Kami harus
membawanya ke seorang pensiunan
dokter hewan yang membuka praktek di
rumahnya. Dia telah mengubah bagian
depan rumahnya menjadi klinik.
Suatu hari sambil menunggunya,
aku penasaran lalu mencoba mengintip
ke dalam kamarnya, diriku terkejut
untuk melihat sebuah foto yang
dihiasi dengan kalung emas. Dia juga
menghiasinya dengan garlan. Aku bisa
melihat bahwa keluarganya memuja
foto seorang pria dengan gaya rambut
afro yang mengenakan jubah oranye.
“Aneh! Bagaimana mungkin seseorang
menyembah manusia?” demikianlah
yang terlintas di benakku. Kemudian
Aku memutuskan bahwa itu bukanlah
urusanku dan seharusnya mulai
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sekarang dan selanjutnya aku tidak akan
mengintip ke kamar orang lain.
Entah dari mana nyonya rumah itu
masuk, langsung memegang lenganku
dan membawaku ke ruang tamu. Dia
kurang setuju kalau aku langsung pergi
setelah suaminya menyembuhkan
anjingku. Setiap hari dia mengharapkan
kedatanganku dan mengobrol dengannya. Aku mohon diri dengan membalas
bahwa aku adalah seorang yang pemalu
dan tidak banyak bicara tentang apa
pun.
Dia ingin memberiku kum kum
Prasad yang dipersembahkan di kaki
teratai Sathya Sai Baba bukannya bunga
persembahan selama festival Navarathri
di Puttaparthi pada tahun itu. “Jadi orang
yang berambut Afro ini dikenal sebagai
Sathya Sai Baba!” Pikirku. Sekarang kum
kum dicurahkan di kaki-Nya dan doa
dipanjatkan sebagai Prasad.
Kum kum sangat sakral bagi wanita
Hindu. Kum kum tidak boleh di tolak saat
diberikan. “Kum Kum dipersembahkan
di kaki-Nya? Bagaimana aku bisa
menerimanya dan pada saat yang sama,
menolaknya,“ aku bingung. Jadi aku
memutuskan untuk mengambilnya dan
menyimpannya di luar altar di dalam
rumah. Setelah menerima kum kum, aku
pulang. celakanya tak lama kemudian
anjing itu mati dan aku lupa mengenai
semua kejadian ini.
Di zaman Kali Yuga ini banyak
ditemukan sanyasi-sanyasi dan orangorang jelmaan Tuhan yang palsu.
Sehingga aku tidak pernah menaruh
kepercayaan pada orang-orang semacam ini. Dalam penilaianku, semakin
mereka menyatakan diri sebagai
‘godmen’ semakin mereka merendahkan
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diri mereka sendiri. Sulit bagi diriku untuk
mempercayai bahwa ada Tuhan yang
nyata di planet bumi ini. Demikianlah
aku berdoa di altar rumahku dan sesekali
berkunjung ke kuil adalah rutinitasku.
Aku menghindari semua apa yang
kuanggap sebagai propaganda, atau
apapun engkau menyebutnya, dan
merahasiakannya. Tapi pemikiran seperti
itu tidak pernah ditinggalkan sendirian.
Baba mempunyai jalan-Nya sendiri untuk
memperbaiki situasi tersebut dan itulah
yang sesungguhnya kusebut mukzijat.
“Mengapa kau tidak menemuiKu?” Adalah panggilan pertama dariNya dalam mimpiku. Hidupku berjalan
dengan sangat baik dan tidak terlintas
di pikiranku untuk berdoa kepada-Nya
atau bahkan memiliki keinginan untuk
melihat-Nya. Di mana kewajibannya? Aku
mengabaikan hal ini dan berlangsung
selama beberapa waktu.
Mimpi yang lain! Aku sedang berada
di Benares menuruni lereng untuk
mandi di sungai Gangga. Di tengah jalan
tiba-tiba aku melihat orang ini (Baba)
sedang menungguku turun ke sungai.
Gemetar karena marah pada keberanian
pria ini untuk bertemu denganku
seperti ini aku buru-buru kembali lagi.
Dia memanggil dari bawah, “Kau tahu
Aku juga Tuhan. engkau bisa berdoa
pada-Ku! “ Aku jawab bahwa aku sudah
memiliki dewaku sendiri dan tidak perlu
bagiku untuk mengubah kepercayaanku
pada-Nya (seperti layaknya orang lain).
Mimpi ini sangat menggangguku untuk
sementara tapi aku segera melupakan
semua tentang hal itu.
Kunjungan ke adikku di Hyderabad
membuatku tersentak. Ketika aku
memasuki rumahnya, aku melihat foto-
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Nya di semua tempat karena adikku
adalah seorang penyembah setia Sai
Baba! Aku mendebat keterlibatannya
dengan Beliau. Dia tertawa dan
memberikan aku selembar foto Shirdi Sai
dan Sri Sathya Sai yang dicetak bersama.
Adikku tahu bahwa aku sangat berbakti
kepada Shirdi dan karena itu aku tidak
akan membuang foto tersebut. Harus
kuakui betapa usilnya adikku. akhirnya
foto disematkan di altarku dan aku tidak
bisa berbuat apa-apa.
Dalam mimpi yang lain, sebuah
pertunjukan musik akan segera dimulai
di aula yang terhias indah. Seseorang
telah memberiku tiket gratis untuk
acara itu. Ketika kutunjukkan tiketku di
pintu masuk, salah seorang pramutamu
mengantarku ke tempat dudukku.
Ketika lampu sudah mulai dipadamkan, aku tidak bisa menemukan tempat
dudukku. Namun saat aku sudah
menemukan tempat dudukku, aku
terkejut bukan kepalang ternyata Swami
duduk di situ! Saat pertunjukan akan
dimulai orang ini tidak mau berpindah
tempat. Akhirnya aku harus meneriakiNya agar bangun dari tempat duduk
itu karena kursi itu telah diperuntukkan
bagiku.
Dia bangkit dari kursi, menyilangkan
tangan-Nya di belakang punggungNya dan berkata, “Kau dan Aku satu
adanya”. Mengapa Aku tidak boleh
duduk di sini. Tolong jelaskan pada-Ku.”
Yah aku harus mengatakan kepada-Nya
untuk pergi menjauh tetapi sebelum
itu Ia mengatakan kepadaku bahwa
aku sedang sakit dan bahwa aku harus
mempersembahkan
kepada-Nya
kelapa dan jahe! Dia juga menyarankan
padaku pada saat yang sama untuk tidak
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memakan keduanya sekaligus! Mimpi
itu berakhir demikian meskipun pikiran
terus menghantui, hampir membuatku
jatuh. Nah, apa yang harus kulakukan
selanjutnya? Engkau tahu Beliau tidak
pernah meninggalkanmu dalam kesulitan.
Sebuah buku tentang Sai Baba,
berjudul ‘Man of Miracles’, yang ditulis
oleh Howard Murphert diberikan
padaku oleh kakak iparku. Dibaca atau
tidak itulah masalah selanjutnya. Dan
ya, pada akhirnya kuputuskan untuk
membacanya.
Setelah membacanya aku seperti
kucing kepanasan. Ibu mertuaku baru
saja meninggal dunia dan kesehatan
bapak mertuaku semakin memburuk.
Suamiku, sementara, selalu bepergian ke
luar negeri. Dengan seorang anak dalam
asuhanku sekarang, bagaimana harus
kulanjutkan hidupku? Rumah adalah
segalanya bagiku. Aku tidak pernah mau
terganggu dengan cara apapun. JalanNya dan Leela-Nya tidak dapat dijelaskan
atau dimengerti sama sama sekali.
Seorang teman kami, yang jarang
bertemu kami, datang bertamu hanya
satu hari saja dan menceritakan kejadian
lucu yang terjadi. Dia harus terbang
ke Bombay (sekarang Mumbai) ke
kampus koleganya untuk urusan resmi.
Dalam pesawat Baba duduk di depanNya! Teman kami tidak menyadari
hal ini sampai dia sadar, di tengah
perjalanannya, para pilot, pramugari dan
beberapa penumpang lainnya bangkit
dari duduk mereka dan menghadap
Baba untuk menghormatinya. Karena
dia tidak percaya pada Baba dia duduk
diam saja. Tiba-tiba dia tersadar bahwa
koleganya yang tinggal di tempat dia
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tuju sekarang, adalah seorang bakta setia
Baba. Dia tak dapat menahan tawa atas
kejadian ini. Koleganya tentu saja akan
merasa terganggu jika dia mengetahui
dia ‘tidak bernasib’ bertemu Baba dalam
pesawat ini.
Pada hari lain, seorang teman
memberitahuku bahwa Baba telah
datang dan meninggalkan Coimbatore
pada hari sebelumnya. Jadi berita
tentang Beliau dan kegiatan-Nya sering
kudengar. Tiada hari berlalu tanpa
perbincangan tentang-Nya. Aku sadar
bahwa perangkap jala telah ditebar dan
tidak lama aku akan terperangkap di
dalamnya. Namun aku tidak menyerah.
Kemudian tibalah hari dimana
ketika kakakku memintaku untuk
membantu ayah kami yang ragu
terhadap operasi matanya. “Pada waktu
sesingkat itu, pastilah tidak ada tiket
kereta api yang tersedia,” keluh ibuku.
Lebih lanjut dia menyarankan agar
aku untuk tidak melakukan perjalanan
tanpa mendapatkan tiket yang dipesan
sebelumnya. Seakan keberuntungan
memihak, atau hal itu adalah cara-Nya
membuat sesuatu terjadi, satu-satunya
tiket yang tersedia terbelikan. Tak perlu
dijelaskan aku melakukan perjalanan
tanpa tahu sedikitpun apa yang akan
terjadi kelak.
Begitu aku sampai di tempat
tujuanku, aku menerima kabar bahwa
semuanya berangkat ke Puttaparthi
pada hari berikutnya. Bayangkan
ketidakmujuranku. Tak ada pilihan lain
kecuali bertemu-Nya. Satu-satunya yang
menenangkanku adalah bahwa aku
telah memutuskan untuk menguji-Nya
jika dia benar-benar Tuhan sebagaimana
pernyataan-Nya. Alur cerita semakin
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mendalam sampai aku bertemu denganNya secara langsung.
Aku ceritakan pada adikku bahwa
aku tidak bisa membayangkan diriku
di tempat yang tidak memiliki bahkan
kenyamanan kecil seperti kopi dan dahi
(dadih-tahu susu) yang baik. Tapi hal
yang mengejutkanku selama tiga hari
menetap di situ aku mendapat sambutan
kebangsawanan dengan disuguhkan
kopi dan dahi yang enak.
Pada hari ketiga, setelah dua hari
mengabaikan kedatangan kami, Sang
Penguasa Jagad Raya cukup berbelas
kasih dengan berdiri di hadapanku
dan memberi isyarat padaku untuk
melakukan padanamaskaram! Adikku
mendorongku dari belakang untuk
menyentuh kaki-Nya. Disini aku raguragu apakah aku harus menghaturkan
sujudku kepada orang ini yang
menggangguku dalam mimpi. Disanalah
Dia berdiri, tepat di hadapanku, sambil
menungguku
untuk
melakukan
Namaskar. Karena tak ada pilihan lain aku
harus bersujud di kaki-Nya dan setelah
itu Dia baru bergerak ke tempat lain! Aku
hanya duduk di tempat, memandangiNya.
Ketika Swami hendak masuk ke
ruangan, seorang bakta datang dengan
garlan cendana yang indah. Ukiran kayu
itu dirancang seperti bunga dan dibuat
menjadi garlan. Petugas melarangnya
masuk. bakta itu hampir menangis
karena sedikit terlambat dan memohon
agar diizinkan masuk. Tetap saja ia
ditolak.
Inilah ujianku karena aku tidak
tahan melihat orang yang miskin ini
sedih dan keinginannya digagalkan. Jadi
aku membatin untuk menantang Baba
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bahwa kalau Dia memang penjelmaan
Krishna yang kupuja selama ini (sesuatu
yang sering Dia katakan kepadaku
dalam mimpi bahwa Ia adalah Krishna
yang datang kembali ke bumi), Dia akan
keluar dari ruangan untuk menerima
garlan tersebut. Sebelum aku selesai
berpikir, Swami sendiri sudah berdiri
di situ menerima garlan tersebut dan
sambil mengenakan garlan tersebut
Beliau memandangku dengan tatapan
yang melegakan jiwa-ragaku.
Perasaanku terguncang dengan
kejadian ini, dimana seakan-akan
Beliau menerima tantangan ini dan
membuktikan hal itu tanpa keraguan
sedikitpun. Air mata mulai menetes di
wajahku saat aku menangis tanpa malumalu, melupakan segalanya. “Ini adalah
masa dimana aku tidak meragukanNYA lagi”. Lambat laun aku seakan-akan
didorong masuk ke dalam pelayananNya.
Seiring perjalanan yang semakin
sering ke Puttaparthi, suatu perubahan
sikap, pandangan yang sama sekali
berbeda tentang kehidupan mengikuti
satu demi satu sampai aku tersentak
lagi. Suamiku dikirim ke Singapura
untuk mengurus perusahaan baru yang
dimulai oleh perusahaan induk.
Aku terkejut bukan kepalang!
Bagaimana aku bisa berkunjung ke
Swami jika aku harus pergi sejauh itu!
Tanpa ragu aku duduk dan menulis surat
yang panjang untuk Swami bahwa aku
tidak mau pergi ke Singapura maupun
melakukan hal-hal selain mengunjungiNya. Tapi surat itu tidak diambil ketika
kujulurkan saat darshan berlangsung.
keputusasaan mulai menggerogotiku.
Ibuku, kakakku dan suaminya berangkat
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menuju Puttapathi dan aku ikut dengan
mereka.
Kami terlambat untuk darshan dan
pada saat kami duduk, Beliau sudah
ada di sana. Sambil menunjuk pada
kami Beliau memanggil kami untuk
wawancara. Ya Gusti! Alangkah baiknya
kesempatan ini untuk melihat-Nya dari
dekat. Kami semua, bersama dengan
para bakta lainnya, berbondongbondong masuk ke ruang wawancaraNya.
Ada diskusi umum antara Swami
dan para bakta yang berada di ruang
luar. Kemudian Beliau memanggil setiap
kelompok untuk wawancara pribadi di
ruangan lain.
Ketika giliran kami tiba Beliau
membawa kami ke ruang bagian dalam.
Swami membuat kami merasa nyaman
dan berbicara kepada kami tentang
masalah-masalah pribadi kami. Beliau
kemudian menciptakan sebuah liontin
perak dan menganugerahkan padaku
sambil menjelaskan bahwa liontin itu
pertanda perbincangan rahasia antara
Beliau dan aku.
Saat menghaturkan terima kasih
kepada-Nya, aku mulai menumpahkan
keluh-kesahku untuk pergi ke Singapura.
Aku tidak berkeinginan pergi karena
aku akan kehilangan darshan-Nya.
Mengayunkan tangan-Nya ke arahku
dari kiri ke kanan, Swami berkata padaku
bahwa aku tidak boleh mengabaikan
tugasku dan Beliau akan memberiku
banyak seva (pelayanan) saat di
Singapura. Aku tidak tenang tapi masih
seperti anak kecil menarik-narik tali
celemek ibunya, aku memohon padaNya untuk memberikan jubah-Nya
sehingga aku bisa tetap merasakan
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kehadiran-Nya. Dan Beliau benar-benar
memberiku jubah-Nya!
Dengan
pemberian
jubah
tersebut, kehidupanku di Singapura
dimulai. Begitu mendarat di Singapura
kekhawatiranku berikutnya adalah
bagaimana untuk berhubungan dengan
Sai Center yang ada di Singapura.
Beberapa tahun sebelumnya, temanku telah memberikanku alamatnya di
Singapura. Setelah menghubunginya
lewat telepon aku bisa mengatur waktu
dengannya untuk mengikuti bhajan
di sebuah Sai Center. Dia membawaku
ke center di mana sebagian besar
baktanya adalah orang Cina. Vibrasinya
membangkitkan. Sejak saat itu dan
seterusnya aku tidak pernah kembali lagi.
Apalagi center tersebut menebarkan
cinta kasih tanpa pamrih yang dapat
kurasakan mendalam. Aku bersyukur
untuk semuanya dan di atas segalanya
kepada Swami yang telah melimpahkan
padaku anugerah yang luar biasa seperti
itu.
Baba memberkatiku dengan banyak
pelayanan tetapi kadang-kadang aku
amat sangat merindukan darshan fisikNya. Bahkan Beliau mengabulkan.
Kalau kuceritakan pada anda semua
bagaimana aku menjengkeli-Nya amat
sangat dimasa lampau maka sekarang
anda akan tertawa terpingkal-pingkal.
Aku mengetahui, suatu hari, bahwa
sekelompok bakta akan berangkat
ke Puttaparthi. Suamiku, yang tidak
mengakui Baba, tidak mengijinkanku
pergi. Aku menunggu selama tiga
hari dan waktu sudah hampir habis.
Saking jengkelnya aku sama Swami aku
membalikkan gambar-Nya ke dinding,
menyalakan pelita dan kemudian
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memarahi-Nya karena tidak sedemikian
berbelas kasihan. Pada akhirnya suamiku
bertanya apakah aku benar-benar ingin
pergi ke Puttaparthi.
Bayangkan betapa terkejutnya dan
bahagianya aku. Dia menghubungi
rombongan para bakta yang akan
berangkat, untuk mengetahui apakah
mereka bersedia membawaku bersama
mereka. Tanpa harus aku jelaskan lebih
jauh akhirnya aku pergi bersama mereka.
Di ruang wawancara ketika bakta
mulai menceritakan masalah-masalah
mereka, Swami dengan tersenyum
menjawab mereka semua. Masalah
mereka akan terpecahkan, sabda
Beliau, jika saja mereka membalikkan
gambar-Nya di dinding dan menyalakan
pelita dan memarahi-Nya seperti yang
dilakukan oleh Ibu Meena!
Di Center Everton (Singapura), aku
kebetulan bertemu anak spiritual masa
depanku Ramon Quek. Dia penanggung
jawab kantor di komite dan aku memiliki
kesempatan untuk bertemu dengannya
sesering mungkin berkenaan dengan
berbagai kegiatan seperti kelas Bal Vikas,
membuat grafik untuk penataran dan
lain sebagainya. Dia juga mengundangku
ke perkawinan gaya Nepal-nya serta
perkawinan ala gereja-Nya. Lambat
laun aku mengenalnya semakin baik
dan segera dia menganggapku sebagai
ibu spiritualnya. Namun disinilah awal
permasalahan!
Dia memintaku untuk mengkompilasi pengalamannya menjadi sebuah
buku. Aku mencoba mengelak dengan
mengatakan hal-hal seperti bahasa
Inggrisku buruk atau karena Swami
mungkin tidak menyukainya. Pada
akhirnya, Swami mewasiatkanku untuk
menulisnya dengan mengatakan bahwa ‘
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Beliau akan besertaku dan membantuku
untuk menulisnya. Inilah jalannya aku
sampai kepada Swami, melayani Center
Sai di Singapore, bertemu Ramon dan
mengkompilasi buku ini.
Sejauh yang kutahu Swami mengatakan pada ibu spiritualku untuk memilih
penderitaan. Dia selalu menghadapi
masalah. Dia pernah mengatakan pada
Swami, “Bila orang-orang menderita,
mereka datang kepada-Mu untuk
penghiburan dan meminta solusi untuk
masalah mereka yang mudah tersedia.
Dalam kasusku, Engkau, Tuhanku Yang
Maha Agung, menginginkanku memilih
penderitaan? Leela-Mu membuat aku
gila (gila dalam bahasa melayu).”
Baba berkata kepada ibunya dari ibu
spiritualku, “Lihatlah, putrimu sedang
mengalami terlalu banyak penderitaan.
Aku senantiasa bisa, hanya dengan
lambaian tangan-Ku, menghancurkan
semua penderitaan itu, namun, itu sama
halnya seperti menyia-nyiakan tebu yang
mengering di bawah sinar matahari.
Padahal, engkau dapat mengambil atau
memperoleh sari gula yang terkandung
di dalam tebu tersebut.”
Menurutku inilah cara Swami
menciptakan
“penyingkatan
atau peringkasan karma” (karma
compression). Beliau telah bersabda
bahwa demi kepentingan dan
kebaikan para bakta-Nya - Beliau
menyingkatkan atau meringkaskan
kelahiran-kelahiran yang akan datang
dengan memberikan penderitaan
tambahan. Ibu spiritualku sedang
menjalani ‘karma compression.’
***OM SAIRAM***
Alih bahasa : Purnawarman dan Vijay
Kumar
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Kegiatan Sai Study Group (SSG)
SSG DENPASAR : PERSEMBAHAN DRAMA DI PUTTAPARTHI

Ibu-ibu Mahila memainkan gambelan Bali mengiringi Drama
Kisah kemuliaan Avatar tidak dibatasi
oleh budaya dan bangsa. Hal ini terlihat
dari pertunjukan drama yang berjudul
“Little Krishna” yang dibawakan oleh
anak-anak Balvikas dari Bali. Ibu-ibu

Mahila mengiringi drama tersebut
dengan gambelan khas Bali. Program

Anak-anak Balvikas berpakaian khas Bali, dalam
adegan para gopi bermain dengan krishna.
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Krishna menaklukan Ular Kaliya di
Sungai Yamuna

49

dalam rangkaian Guru Purnima ini
dipersembahkan di Aula Sai Kulwant
pada hari minggu 13 Juli 2014 pukul 5
sore.Acara ini diawali dengan tabuhan
(gambelan) dan nyanyian berbahasa
Indonesia lalu dilanjutkan dengan
persembahan drama kisah kecil Avatar
Krishna pada episode Kaliyamardana
dimana Krishna berhasil menaklukan
ular Kaliya di sungai Yamuna.
Seperangkat gambelan Bali yang

dimainkan seganja didatangkan dari
Bali begitu juga dengan ornamen dan
pakainnya, semuanya bernuansa Bali.
Tentu saja kesempatan mulia ini sangat
berkesan bagi para bhakta Indonesia
yang ikut ambil bagian dalam program
ini, juga membanggakan karena budaya
Indonesia khususnya Bali bisa tampil
dihadapan kediaman Sad Guru tercinta
dan dihadapan para bhakta yang datang
dari berbagai negara. (giri-radiosai)

SSG PALEMBANG : Balvikas EDUCATION CAMP
Sai Study Group Palembang diberikan
kesempatan untuk menyelenggarakan
Balvikas Education Camp tanggal 14-15
Juni 2014. Para peserta dari luar kota
yang berjumlah sekitar 150 orang dari
SSG Medan, SSG Lampung (Seputih
Raman, Tanjung Karang, Mesuji), dan
sebagian dari SSG Jambi. Hari Pertama
setelah doa pagi para peserta diajak ke
Sekolah PNK Tunas Teladan Palembang,
di sana ada acara pembukaan oleh
anak-anak sekolah yang mana mereka
adalah anak-anak binaan
dari SSG Palembang. Acara
lalu dilanjutkan di Sai
Center Palembang dengan
sambutan dari Pengurus
SSGI : Bro. Danesh (Wakil
Ketua SSGI) dan Ibu Letisia
(Korwil II SSGI). Materi
pertama dibawakan oleh
Bro. Nyoman Sumantra
mengenai pentingnya Pendidikan berbasis karakter. Hari kedua setelah
nagarsankirtan di Taman
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Purbakala Kerajaan Sriwijaya ,dilanjutkan
dengan perjalanan menuju Pulau Kemaro
dengan perahu untuk acara Training
Guru Balvikas dan Study Circle yang
dipandu oleh rekan-rekan pengurus
SSGI. Tentu saja materi berkaitan dengan
PNK. Diharapkan dengan adanya acara
se-wilayah Sumatera ini para peserta
lebih memahami dan dapat mejalankan
program pendidikan berbasis karakter,
termasuk program Balvikas di Sai
Centernya masing-masing.(Bro. Robert).

Para peserta mengikuti Study Circle dan Training Guru
Balvikas di Pulau Kemaro Palembang
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SSG KARANGASEM : BAKTI SOSIAL TERPADU DI DESA PRASHAN
Minggu 29 Juni 2014 SSG Karangasem
bekerjasama dengan SSG Denpasar
melaksanakan bakti sosial terpadu berupa
pelayanan kesehatan gratis, pembagian

sembako dan pendidikan nilai-nilai
kemanusiaan di Desa Prashan kabupaten
Karangasem. Untuk pengobatan gratis,
pasien semua terlayani dengan baik
dengan jumlah 293 orang.
Sakit yang diderita adalah; sakit
maag, gatal-gatal, reumatik,
tensi tinggi dll. Sedangkan
untuk pembagian sembako
diatur dengan sistem kupon
sehingga yang mendapakan
adalah
yang
betul-betul
kurang mampu. Ada sebanyak
430 paket sembako yang
disalurkan. Anak-anak di desa
tersebut diajak ikut dalam
Seorang lansia Warga Desa Prashan mendapat program pendidikan nilai-nilai
pengobatan cuma-cuma.
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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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kemanusia serta disalurkan alat-alat
tulis, makanan, dan pakaian untuk anakanak. Baik pasien, penerima sembako,
anak-anak dan para sevadal semua
berbaur dalam ikatan persaudaraan
dalam semangat pelayanan menjadikan

acara ini berjalan sukses, dan semoga
semua mendapat berkah dari Bhagawan
serta diberkati kedamaian tertinggi
(Prashanti) sesuai dengan nama Desa
Prashan (Bro. Nyoman Wijaya)

Hiduplah sedemikian rupa sehingga dengan setiap langkah, engkau datang
semakin dekat kepada-Ku.
Maut mengendap-endap mengikuti langkahmu seperti harimau yang
mengintai dari semak-semak. Karena itu, jangan membuang-buang waktu
lagi, berusahalah membuang kemalasan dan kemarahan. Tenanglah selalu di
tengah keributan. Bergaullah dengan teman-teman yang tenang. Biarlah asap
harum pikiran suci yang penuh kasih bagi semua membubung di sekelilingmu.
Hentikanlah segala percakapan mengenai orang-orang yang tersesat.
Berbicaralah mengenai usaha mencapai jalan kerohanian.

(Bhagawan Sri Sathya Sai Baba)
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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.		
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Edisi No. 268, kami
Agustus
2014
Hal
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
8. Sabda Sathya Sai 37
9. Sabda Sathya Sai 38 (buku baru)
10. 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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