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Salam Kasih Redaksi

 Dari air aku belajar ketenangan. Dari 
batu aku belajar ketegaran. Dari tanah 
aku belajar kehidupan. Dari kupu-kupu 
aku belajar mengubah diri. Dari padi 
aku belajar rendah hati. Dari Tuhan aku 
belajar kasih sayang yang sempurna. 
Demikian sepenggal puisi yang ditulis 
seorang remaja, yang dimuat di sebuah 
media cetak. Dalam kisah hidupnya yang 
redaksi baca, tersirat bahwa keberhasilan 
remaja ini di bidang akademis tidak akan 
berarti apa-apa jika tanpa campur tangan 
Tuhan. Dengan kata lain, si remaja ini 
hendak mengatakan apa yang terjadi 
dalam hidupnya karena kehendak Tuhan. 
Dari cerita di atas, redaksi menyimpulkan 
bahwa Tuhan memberikan kepada setiap 
orang kecerdasan akademis (IQ) dan 
kecerdasan spiritual (EQ). Dan remaja 
penulis puisi tadi berhasil mengasah 
kedua macam kecerdasannya dengan 
seimbang.
 Dalam wacana berjudul Buang 
Keenam Musuh Batin dan Giatkan 
Educare, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 
bersabda, “Pendidikan akademis dan 
pendidikan spiritual harus seimbang.” 
Sayangnya, pendidikan di sekolah-
sekolah umumnya hanya mengasah 
kecerdasan akademis, dan sangat kurang 
dalam mengembangkan pendidikan 
spiritual pada siswa.
 Melalui wacana utama edisi ini, 
Swami mengajar kita untuk memahami 
apa itu educare. “Educare adalah 
mengungkapkan sifat ketuhanan yang 
laten dalam diri manusia. Educare adalah 

Mencapai Keseimbangan 
mengungkapkan nilai-nilai kemanusiaan 
dalam diri manusia.” Cara manusia untuk 
mengungkapkan educare dengan 
berbagai usaha spiritual yang dilakukan 
manusia itu sendiri. ”Yang terpenting 
adalah kendalikan pikiranmu,” demikian 
nasihat Swami.
 Nilai-nilai kemanusiaan yang ada 
dalam diri manusia adalah sathya 
(kebenaran), dharma (kebajikan), shanti 
(kedamaian), prema (kasih sayang), dan 
ahimsa (tanpa kekerasan). Hidup kita 
sehari-hari semestinya menampilkan 
nilai-nilai tersebut. Untuk dapat 
memancarkan nilai-nilai kemanusiaan 
dalam hidup sehari-hari, tugas kita 
adalah membuang enam musuh batin 
manusia yaitu : keinginan sensual, 
kemarahan, ketamakan, ketergila-gilaan, 
kesombongan dan kedengkian.
 Dalam wacana berjudul Dapatkan 
Pengetahuan Brahman, Swami meng-
ingatkan agar kita jangan hanya mengejar 
hal yang bersifat fisik dan materiil. Setiap 
orang harus mempunyai tujuan dan kasih 
Tuhan adalah tujuan akhir kehidupan. 
“Lakukan segala pekerjaanmu dengan 
perasaan yang suci dan tulus, “ pesan 
Swami. Maka pekerjaan kita menjadi 
persembahan (puja) kepada Tuhan. 
Saat kita memperingati hari kelahiran 
Swami, tanggal 23 November nanti, 
mari kita praktekkan wejangan Swami, 
menampilkan nilai-nilai kemanusiaan, 
dan merenungkan Tuhan dengan tiada 
putusnya.
Jai Sai Ram
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Wacana Bhagawan Sri Sathya Sai Baba
di Pendapa Sai Kulwant, Prashanti Nilayam, 14-1- 2000 pagi

Pengejawantahan kasih,
 Kaum muda masa kini adalah 
pemimpin bangsa pada masa 
mendatang dan pembina masyarakat 
baru. Masa depan bangsa tergantung 
pada kaum mudanya. Kekuatan 
kaum muda terletak pada semangat 
kecintaannya pada tanah air. Tugas 
utama kaum muda adalah memberikan 
darmabaktinya kepada masyarakat. 
Kekuatan fisik dan mental kaum muda 
merupakan landasan pembangunan 
bangsa.

Tugas Utama Manusia

Pemuda pemudi terkasih,
 Ini bukan saat untuk bersantai. 
Jangan membuang-buang waktu. 
Bangunlah dari tidur egoisme serta 
kepicikan dan bertekadlah untuk 

mengabdi bangsa. Lakukan segala 
kegiatan dengan menghargai dan 
menjunjung tinggi kehormatan 
bangsamu. Pahamilah misteri di balik 
kelahiran sebagai manusia. Setiap orang 
mempunyai tujuan. Tidak pantaslah 
jika kaum muda melupakan Tuhan dan 
tujuan hidup manusia, serta membuang-
buang waktu untuk mengejar berbagai 
hal yang bersifat fisik dan materiil. Kaum 
muda harus mengungkapkan sifat-sifat 
kemanusiaan dengan meningkatkan 
keluhuran budi serta melakukan 
darmabakti bagi masyarakat. Mereka 
harus melaksanakan kewajibannya 
dengan tulus, dan menegakkan lagi 
budaya pusaka negeri ini dengan 
melaksanakan serta menyebarluaskan 
nilai-nilai aslinya. Namun, kaum muda 
modern mengabaikan kewajiban-

DAPATKAN PENGETAHUAN BRAHMAN

Sekali engkau terjaga dari tidur kelekatan (moha),
 engkau akan mengerti 

bahwa kehidupan duniawi ini hanya mimpi,
 dan engkau adalah atma yang murni,

 tak bercela, dan abadi.
(Sloka bahasa Sanskerta).

Engkau bukan tubuh yang tidak lain hanyalah
 campuran tulang, daging, dan darah,

 juga bukan manas yang merupakan kombinasi pikiran 
dan aneka keinginan yang tak berguna.

 Khayal yang timbul dari kelekatan 
menjauhkan engkau dari kebebasan.

 Sesungguhnya engkau adalah Tuhan.
(Puisi bahasa Telugu).
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nya kepada bangsa. Mereka tidak 
mengutamakan kemajuan dan ke-
sejahteraan negerinya. Pertama-
tama mereka harus mengerti bahwa 
kesejahteraan individu terletak pada 
keamanan dan keselamatan bangsa.
 Pahamilah kebenaran bahwa 
dalam aneka bentuk kehidupan yang 
tidak terbilang banyaknya, kehidupan 
manusialah yang paling suci. Tempuhlah 
hidupmu sedemikian rupa untuk 
menegakkan darma, bukan sekadar 
untuk makan dan tidur seperti burung 
dan hewan. Unggas dan margasatwa 
bertingkah laku sesuai dengan sifat 
bawaannya, namun manusia melupakan 
tanggung jawabnya untuk membantu 
mengembangkan kebajikan. Kaum muda 
modern memiliki pandangan yang keliru 
bahwa pendidikan dimaksudkan untuk 
memperoleh pekerjaan (udyoga, bahasa 
Telugu). Udyoga tanpa yoga ‘usaha untuk 
manunggal dengan Tuhan’ tidak ada 
gunanya. Kontemplasi kepada Tuhan 
merupakan yoga dan udyoga yang sejati. 
Itulah kewajiban utama manusia. Tanpa 
memahami kebenaran ini, sejumlah 
orang membanggakan pekerjaannya. 
Ahangkara ‘ego atau identifikasi dengan 
badan jasmani’ adalah hama yang 
menyerang akar pohon kehidupan 
manusia. Raaga ‘kelekatan’ dan dwesha 
‘kebencian’ membantu meningkatkan 
ahangkara. Ketiganya bersama-sama 
mendatangkan malapetaka bagi 
kehidupan manusia. Kehidupan manu-
sia hanya akan bersinar cemerlang 
bila pikirannya dipenuhi dengan kasih 
Tuhan. Kehidupan manusia yang 
melupakan Tuhan dan tenggelam dalam 
cinta yang mementingkan diri, cepat 
mengarah menuju kehancuran. Orang 

yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan 
dan mencintai Tuhan akan menempuh 
hidupnya dengan sukacita dan bahagia. 
Karena itu, manusia harus berusaha 
memahami kemampuan Tuhan yang 
tidak terbatas yang merupakan pemba-
waannya sejak lahir. 

Manusia dan Brahman Berhubungan 
Erat 

 Bhaarat ‘India’ adalah sumber Weda 
dan berbagai upacara suci seperti yajna 
dan yaaga. Mengapa negeri sesuci ini kini 
mengalami kesulitan dan penderitaan? 
Orang-orang zaman dahulu 
menganggap kebenaran sebagai Tuhan 
dan pengorbanan sebagai sifat manusia 
yang sejati. Mereka mengikuti kedua hal 
itu dan mengalami kebahagiaan dari hal 
tersebut. Akan tetapi, para siswa modern 
dan orang-orang yang terpelajar 
menganggap uang sebagai Tuhan dan 
mengira bahwa mereka dapat hidup 
bahagia dengan kedudukan tinggi. Ini 
bukan sifat manusia yang sejati. Engkau 
harus menginginkan kebahagiaan jiwa 
yang hanya dapat dihayati dengan 
diperolehnya pengetahuan Brahman. 
Brahman ‘Tuhan Yang Mahabesar’ adalah 
(kesadaran semesta) yang tidak berubah 
dalam tiga periode waktu (masa lalu, 
masa sekarang, dan masa yang akan 
datang). Dalam Weda, prinsip yang abadi 
ini disebut prajnaanam ‘kesadaran yang 
selalu menyeluruh’, yang tetap, dan tidak 
berubah.
 Dari prinsip Brahman timbullah 
aakaasha ‘eter’. Dari aakaasha timbul 
udara (vaayu). Dari vaayu timbul api 
(agni). Dari api timbul air (jala). Dari 
air timbul tanah (prithvi). Dari prithvi 
timbul tanaman (oshadi). Tanaman 
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menimbulkan makanan (annam), dan 
manusia lahir dari makanan. Dengan 
demikian kalian dapat memahami bahwa 
manusia dan Brahman berhubungan erat. 
Atas dasar inilah Sri Krishna menyatakan 
(dalam Bhagawad Gita 15:7), “Atma yang 
abadi di dalam segala makhluk adalah 
bagian dari Diri-Ku.” (“Mamaivaamsho 
jiivalookee jiivabhuutah sanaatanah”). 
Tanpa prinsip Brahman, tiada apa pun 
yang ada, entah itu eter, udara, api, 
air, tanah, tanaman, atau makanan. 
Tanpa makanan, manusia tidak dapat 
bertahan hidup. Atas dasar inilah Weda 
menyatakan, “Annam Brahma” ‘makanan 
adalah Tuhan’. Apakah makanan? Apakah 
hanya terdiri dari nasi dan sayuran yang 
kita makan? Tidak. Seluruh dunia ini 
terdiri dari makanan. Tubuh yang satu 
merupakan makanan bagi tubuh yang 
lain. Yang kita makan adalah makanan, 
dan yang makan pun adalah makanan. 
Segala sesuatu yang ada di dunia ini 
adalah makanan. Karena itu, dikatakan 
bahwa makanan adalah Tuhan. Engkau 
mempersembahkan makanan kepada 
Tuhan dengan mengucapkan sloka, 
“Brahmaarpanam … dst.,” (Bhagavad 
Gita !V: 24), sebelum makan. Akan tetapi, 
di manakah Tuhan? Tuhan ada di dalam 
dirimu. Itulah sebabnya Beliau segera 
menanggapi doamu dari dalam dirimu, 
“Aham vaisvaanaro bhuutvaa … dst.,” 
(Bhagavad Gita XV: 14) artinya “Aku ada di 
dalam dirimu dalam bentuk vaisvaanara 
‘api pencernaan’, mencerna makanan 
yang kaumakan.”

Satyamlah yang Menciptakan Ma-
kanan

 Satyam ‘kebenaran’ merupakan 
dasar makanan. Apakah satyam? Satyam 

adalah yang menciptakan makanan. 
Satyam terdiri dari tiga suku kata yaitu 
sat, ye, yam yang berarti individu (jiwa), 
makanan (annam), dan surya. Sinar 
matahari menghasilkan makanan, dan 
makanan menopang individu. Karena itu, 
kebenaran merupakan asas primordial 
dan dasar bagi segala sesuatu. Nenek 
moyang kita menganggap kebenaran 
sebagai hidupnya dan kebajikan 
sebagai napasnya. Mereka menganggap 
kehidupan manusia sebagai kombinasi 
kebenaran dan kebajikan. Karena itu, 
kebenaran adalah Tuhan. Kini manusia 
telah melupakan kebenaran dan hanya 
menginginkan makanan. Mereka tidak 
mengerti bahwa kebenaran merupakan 
dasar bagi makanan.
 Brahman ‘Tuhan’ merupakan dasar 
segala sesuatu. Siapakah Brahman? 
Alam semesta adalah Brahman. Brahman 
meliputi dan memenuhi udara, suara, 
air, tanah, dan angkasa. Kelima unsur 
alam merupakan perwujudan Brahman. 
Itulah sebabnya orang-orang memuja 
bumi sebagai Bhuudevii, air sebagai 
Ganggaadevii, udara sebagai Vaayudeva, 
dan sebagainya. Akan tetapi, mereka 
tidak menyadari bahwa Brahman Yang 
Maha Esa meliputi kelima unsur alam. 
Kelima unsur alam itu ada di dalam 
tubuh manusia. Karena itu, Tuhan tidak 
terpisah dari manusia. Sesungguhnya 
manusia merupakan wujud Brahman. 
Manusia adalah perwujudan kebenaran. 
Ia harus berusaha sekuat tenaga untuk 
mengungkapkan ketuhanan yang 
terpendam di dalam dirinya. Itulah 
latihan spiritual yang sejati.
 Brahma bukanlah dewa berwajah 
empat seperti yang kaulihat dalam 
berbagai gambar. Brahma meliputi 
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seluruh alam semesta. Dengan 
demikian, setiap makhluk hidup adalah 
perwujudan Tuhan. Karena itu, manusia 
harus menyadari sifat ketuhanan yang 
merupakan pembawaannya.

Kasih Tuhan adalah Tujuan Akhir Ke-
hidupan Manusia

 Para siswa ikut serta dalam berbagai 
kegiatan olah raga dan kebudayaan 
serta tampil sebagai pemenang. Akan 
tetapi, ini tidak boleh membuat ego 
mereka menggembung karena keliru 
mengira bahwa kemenangan itu 
merupakan prestasinya. Mereka harus 
sadar bahwa Tuhan di dalam dirinyalah 
yang melakukan semuanya. Siswa 
yang sebelumnya seumur hidupnya 
tidak pernah menyanyi, juga bernyanyi 
dengan merdu. Demikian pula mereka 
yang sebelumnya tidak pernah ikut 
dalam pertandingan olah raga apa pun, 
kini tampil sebagai juara. Bagaimana 
engkau dapat melakukan hal itu? 
Sesungguhnya segala sesuatu adalah 
cerminan diri sejati. Ini membuktikan 
bahwa Tuhan di dalam diri manusialah 
yang menampilkan bakat serta 
kemampuan yang terpendam. Brahman 
“Tuhan Yang Mahabesar’ bersemayam 
dalam dirimu. Dalam bentuk apa 
engkau melihat-Nya? Engkau melihat 
Brahman dalam mantra Soham yang 
bergema dalam setiap napasmu dan 
membuktikan kehadiran Tuhan dalam 
diri manusia. Soham berarti ‘Itulah aku’. 
Engkau mengulang mantra Soham ini 
21.600 kali sehari dan ini berarti engkau 
diingatkan pada ketuhananmu sekian 
kali dalam sehari. Jika kemampuan 
Tuhan ada di dalam dirimu, mengapa 
engkau menganggap dirimu lemah dan 

tidak berdaya? Sesungguhnya manusia 
adalah perwujudan segala kekuatan dan 
kemampuan.
 Engkau mempunyai kesan yang 
keliru bahwa pengetahuan itu diperoleh 
dari aneka buku. Sesungguhnya 
pengetahuan merupakan manifestasi 
dari hal yang sudah ada di dalam dirimu. 
Tidak ada hal yang mungkin tanpa Tuhan. 
Ada bunga, benang, dan jarum, tetapi 
mereka tidak dapat membentuk untaian 
bunga dengan sendirinya. Harus ada 
seseorang yang merangkainya. Demikian 
juga alfabet saja tidak memberikan 
makna apa-apa jika tidak ada seseorang 
yang menyusun huruf-huruf itu menjadi 
kata. Misalnya T,U,H,A,N adalah lima 
huruf. Bila dirangkai, mereka membentuk 
kata Tuhan dan engkau mendapat kata 
yang bermakna. Engkau mempunyai 
yoghurt dan tongkat pengaduk, tetapi 
dapatkah engkau memperoleh mentega 
dari yoghurt itu tanpa mengaduknya? 
Tidak. Demikian pula kemampuan tidak 
terbatas yang terpendam dalam diri 
manusia harus diungkapkan melalui 
usaha pribadi. Hal itu hanya mungkin jika 
engkau mengisi pikiran dan perasaanmu 
dengan kasih kepada Tuhan. Jelas 
bahwa usaha manusia dan rahmat Tuhan 
penting dalam ikhtiar apa pun yang 
dilakukan manusia. Segala kesengsaraan 
dan kesedihan timbul karena pikiranmu 
tidak diarahkan kepada kasih Tuhan. 
Engkau hanya akan menempuh hidup 
yang bahagia bila pikiranmu diliputi 
dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah 
tujuan akhir kehidupan.

Laksanakan Kewajibanmu dengan 
Tulus

 Lakukan segala kegiatanmu dengan 
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perasaan yang suci. Laksanakan kewa-
jibanmu dengan tulus. Hanya dengan 
demikianlah pekerjaan (udyoga) yang 
kaulakukan akan diubah menjadi latihan 
spiritual (yoga), dan kerja akan diubah 
menjadi puja. Akan tetapi, manusia 
tidak mempunyai perasaan yang mulia 
seperti itu. Ia membeda-bedakan antara 
pekerjaannya dan pekerjaan orang lain 
tanpa memahami kebenaran bahwa 
Tuhan Yang Maha Esa bersemayam 
dalam semuanya. “Sahasra shiirshaah 
purushah sahasraakshah sahasra-paad,” 
‘Tuhan Yang Mahabesar mempunyai 
seribu kepala, mata, dan kaki’ artinya 
segala kepala, tangan, dan kaki adalah 
milik Tuhan. Seluruh alam semesta 
adalah perwujudan Tuhan. Tuhan 
bersemayam dalam diri setiap orang, 
entah ia percaya kepada Tuhan (aastika) 
atau atheis (naastika). Na + asti = naasti. 
Asti berarti Tuhan. Artinya Tuhan juga 
merupakan landasan bagi naastika 
‘orang yang atheis’.

Menghayati Kebahagiaan Brahman

 Manusia menggunakan berbagai 
kata tanpa mengetahui maknanya 
yang lebih dalam. Ini disebabkan oleh 
kebodohannya. Ia tenggelam dalam 
kesenangan duniawi dan berkata 
bahwa ia mengalami Brahmaananda 
‘kebahagiaan abadi’. Kesenangan 
duniawi bersifat sementara sedangkan 
Brahma-ananda abadi. Jenis sukacita 
yang diperoleh manusia dari 
kesenangan dan kemudahan duniawi 
adalah maanavaananda ‘sukacita 
manusiawi’. Indraananda ‘kebahagiaan 
Indra’ seratus kali lebih besar daripada 
maanavaananda. Devendraananda 
‘kebahagiaan Devendra’ seratus kali 

lebih besar daripada Indraananda. 
Devaananda ‘kebahagiaan Dewa’ 
seratus kali lebih besar daripada 
Devendraananda. Brihaspatiaananda 
‘kebahagiaan Brihaspati’ seratus kali 
lebih besar daripada kebahagiaan 
Dewa (Devaananda). Prajaapati-ananda 
‘kebahagiaan Prajaapati’ seratus kali lebih 
besar daripada kebahagiaan Brihaspati 
(Brihaspatiananda). Brahmaananda 
‘kebahagiaan Brahman’ seratus kali 
lebih besar daripada kebahagiaan 
Prajaapati (Prajaapatiananda). Inilah 
ukuran kebahagiaan Brahman yang 
sebenarnya. Brahmaananda bukanlah 
kebahagiaan yang datang dan berlalu, 
kebahagiaan itu ada di dalam dirimu 
selamanya. Akan tetapi, engkau telah 
melupakan keadaan penuh bahagia ini. 
Brahmaanandam paramasukhadam …,” 
‘hanya kebahagiaan Brahmanlah yang 
memberikan sukacita tertinggi’. Segala 
kesenangan yang berkaitan dengan 
badan dan pikiran dapat diibaratkan 
dengan awan yang berlalu. Hal itu 
hanya berhubungan dengan keadaan 
jaga. Akan tetapi, Brahmaananda dapat 
dihayati dalam tiga keadaan yaitu 
jaagrat, swapna, dan sushupti ‘keadaan 
jaga, mimpi, dan tidur lelap’. Kebahagiaan 
Brahman tidak berubah dalam ketiga 
periode waktu. Manusia ingin agar 
selalu bahagia, tetapi ia mengalami 
kesengsaraan karena memiliki perasaan 
yang sempit dan pikiran yang tidak 
suci. Ia hanya akan dapat menghayati 
kebahagiaan abadi bila ia membuang 
perasaan-perasaan yang sempit dan 
berpandangan luas.

Pengejawantahan kasih!
 Engkau hanya dapat menghayati 
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kebahagiaan abadi melalui kasih. Tidak 
ada kebahagiaan yang lebih besar 
daripada kasih. Tuhan itu Mahakuasa, 
Mahatahu, dan ada di mana-mana. 
Kitab-kitab Weda menyatakan, “Satyam 
jnaanam anantam Brahma” ‘Tuhan 
adalah kebenaran, kebijaksanaan, dan 
keabadian’. Kebijaksanaan yang tidak 
terbatas ini terpendam di dalam diri 
manusia, tetapi ia tidak memahami 
kebenaran ini. Ia menjadi bodoh karena 
makanan dan kebiasaan yang tidak 
baik. Ia terjerat sepenuhnya dalam 
kelekatan pada tubuhnya. Segala 
pikiran, perkataan, dan perbuatannya 
diliputi kelekatan pada badan. 
Untuk menyadari ketuhanan yang 
merupakan pembawaannya, ia harus 
membuang kelekatan pada tubuh dan 
meningkatkan kelekatan pada diri sejati. 
Tubuh itu tidak abadi. Suatu ketika ia 
pasti akan binasa. Tidak seorang pun 
dapat meramalkan secara pasti kapan 
seseorang akan meninggalkan raganya. 
Kehidupan jasmani ini hanya mimpi. 
Karena itu, jangan mengembangkan 
kelekatan yang berlebihan pada badan. 
Selama engkau masih hidup, laksanakan 
tugasmu dengan tulus. Penuhi pikiran, 
perkataan, dan perbuatanmu dengan 
perasaan yang suci. Dengan demikian, 
engkau akan benar-benar mencapai 
kesadaran Tuhan. Kaum muda modern 
harus menginsafi kebenaran asasi ini.

Tingkatkan Semangat Cinta Tanah Air

 Kaum muda harus bertekad 
melenyapkan kemiskinan, penderitaan, 
dan ketidakadilan di negeri ini. Hal 
ini hanya dapat dicapai dengan 
meningkatkan pikiran yang suci, 
mengikuti kebenaran, kebajikan, dan 

keadilan, serta menyadari bahwa Tuhan 
ada di mana-mana.

Para siswa!
 Kalian adalah para pembebas 
negeri ini. Berlindunglah kepada Tuhan, 
berdarmabaktilah bagi negerimu, 
dan bertekadlah untuk menuliskan 
bab keemasan dalam sejarah tanah 
airmu. Itulah intisari pendidikan 
yang benar. Jangan membanggakan 
pengetahuan yang hanya diperoleh dari 
buku. Pengetahuan dari buku hanya 
membantu dalam mencari nafkah. Hal 
itu tidak akan memberi kebijaksanaan 
yang menyeluruh. Lakukan segala 
kegiatanmu dengan iman yang teguh 
kepada Tuhan, maka engkau pasti akan 
sukses. Karena itu, jangan belajar sekadar 
untuk memperoleh gelar.

Sekalipun berpendidikan dan cerdas, 
orang yang berada dalam kekaburan batin 
tidak akan mengetahui dirinya yang sejati, 

dan orang yang keji tidak akan 
membuang sifat-sifat jahatnya. 

Pendidikan modern hanya 
membawamu menuju perdebatan, 

bukan kebijaksanaan yang menyeluruh.
 Apa gunanya memperoleh pendidikan 

duniawi 
jika hal itu tidak dapat membawamu 

menuju kekekalan? 
Dapatkan pengetahuan yang akan 

membuat engkau abadi.
(Puisi bahasa Telugu).

Kebajikan Tidak Dapat Diperoleh 
Tanpa Disiplin

 Itulah pendidikan sejati. Itulah 
Brahma jnaana ‘pengetahuan dan 
penghayatan Brahman’. Tidak ada 
kebahagiaan yang lebih besar daripada 
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menyadari kebenaran bahwa Tuhan ada 
di mana-mana. Tentu saja pendidikan 
duniawi juga penting, tetapi harus dalam 
batas tertentu, jika tidak, hal itu merusak 
pikiran. Bila engkau haus, bukankah 
bodoh, jika engkau menginginkan 
seluruh air Sungai Ganggaa? Segelas 
air sudah cukup untuk meredakan 
dahagamu. Demikian juga, bodohlah 
jika manusia memiliki keinginan yang 
berlebih-lebihan. Na sreyo niyamam vina 
‘kebajikan tidak dapat diperoleh tanpa 
disiplin’. Segala sesuatu harus berada 
dalam batas-batas tertentu. Engkau 
harus menjaga disiplin dalam hal makan, 
mencari nafkah, dan membelanjakan 
uang. Hanya dengan demikianlah 
hidupmu akan bahagia.

Para siswa yang terkasih.
 Olah raga penting untuk menjaga 
agar badan dan pikiranmu sehat. Tidak 
ada gunanya mempunyai badan yang 
sehat, jika tidak digunakan untuk 
mengabdi masyarakat. Demikian 
pula seluruh kecerdasanmu akan sia-
sia saja, jika tidak digunakan untuk 
mempertimbangkan antara hal yang 
baik dan buruk. Sebelum melakukan 
kegiatan apa pun, selidikilah apakah hal 
itu baik atau buruk.

Jangan Pernah Meninggalkan Tanah 
Airmu

Pengejawantahan kasih!
 Jangan menghabiskan seluruh masa 
hidupmu untuk memperoleh berbagai 
gelar. Segenap kemampuanmu baik fisik, 
mental, maupun spiritual berasal dari 
Tuhan. Abdikan kemampuan itu kepada 
Tuhan. Tuhan adalah pemberi dan juga 
penerima. Beliaulah yang mengalami 
dan juga yang dialami. Pahami kebenaran 

bahwa segala sesuatu, baik atau buruk, 
terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. 
Jangan keranjingan ingin meraih 
berbagai gelar, pergi ke luar negeri, dan 
mengumpulkan harta. Kekayaan yang 
sejati berada di dalam dirimu. Jangan 
pernah meninggalkan dan mengabaikan 
tanah tumpah darahmu. Hanya karena 
ibumu tidak cantik, dapatkah engkau 
meninggalkannya dan menganggap 
wanita lain yang cantik sebagai ibumu? 
Jika engkau lebih menyukai negara lain 
daripada tanah airmu sendiri, sama saja 
engkau melakukan hal itu. 

Jananii janma bhuumishca svargaadapi 
gariiyasii.

Artinya,
‘Ibu dan ibu pertiwi lebih mulia daripada 
surga’.

 Karena itu, engkau harus mencintai 
tanah tumpah darahmu. Tingkatkan 
deshaabhimaanam ‘semangat cinta 
tanah air’, bukan dehaabhimaanam 
‘kelekatan pada tubuh’. 
Badan jasmani yang terbuat dari lima 

unsur ini tidak berdaya, 
 tidak seorang pun tahu bila ia akan 

binasa.
 Walaupun ditetapkan jangka hidup 

sepuluh dasa-warsa,
 engkau tidak dapat memastikannya. 

Pada suatu saat, kapan saja, 
mungkin engkau harus meninggalkan 

raga,
 entah pada masa kanak-kanak, pada 

masa muda,
 atau ketika lanjut usia; 

entah di kota, di hutan, atau dalam 
lautan.

 Ketahuilah bahwa ajal pasti 
menjelang. 
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Karena itu, selama hayat masih di 
kandung badan, 

gunakan akal budimu untuk 
mengetahui sifatmu yang sejati.

(Puisi bahasa Telugu).
 Jika engkau tidak mengetahui tujuan 
kelahiranmu, engkau akan menjadi 
beban bagi ibu bumi. Manusia lahir 
dengan tujuan mencapai penghayatan 
Tuhan. Berusahalah mengetahui sifatmu 
yang sejati. Jangan membandingkan 
dirimu dengan orang lain. Ikuti suara 
hatimu dan nikmati kebahagiaan jiwa. 
Jangan meniru-niru orang lain. Meniru-
niru adalah sifat orang bodoh. Misalnya 
saja engkau tahu bahwa seseorang 
menemukan sebuah dompet di jalan 
ketika lewat di suatu tempat tertentu. 
Jika engkau lalu pergi ke tempat itu 
dengan harapan akan menemukan 
dompet lain di jalan, mungkin 
dompetmu bahkan akan hilang! Agar 
maju dalam bidang pendidikan, meniru 
itu perlu sampai taraf tertentu, tetapi 
dalam segala bidang lainnya, meniru itu 
sesuatu yang menyedihkan. Meniru-niru 
itu kelemahan, mencipta adalah sifat 
Tuhan. Usahakan agar pikiranmu suci, 
maka hasilnya pun akan suci.

Hidup itu Ibarat Perjalanan yang 
Lama, Bukan Jalan Pintas

Perwujudan kasih!

 Pertemuan olah raga dan kebudayaan 
ini membuat semua yang hadir sangat 
gembira. Jangan menganggap olah 
raga dan pertandingan hanya sebagai 
peristiwa tahunan. Hidupmu sendiri 
merupakan permainan. Setiap saat yang 
kaulewatkan merupakan bagian dari 
permainan kehidupan ini. Langsungkan 
permainan ini dengan semangat yang 

benar dan tampillah sebagai pemenang. 
Kehidupan manusia itu sangat berharga 
dan mulia. Jangan kaulewatkan dengan 
sia-sia dalam kegiatan yang tidak baik 
dan rendah. Hidup adalah perjalanan 
yang panjang, bukan jalan pintas. Jangan 
mem-buang-buang waktu. Membuang-
buang waktu adalah menyia-nyiakan 
hidupmu. Lakukan perbuatan yang bajik. 
Berdarma-baktilah bagi masyarakat. 
Bekerja keraslah untuk kesejahteraan 
sesamamu manusia. Kitab-kitab Puraana 
menyatakan,

“Paropakaarah punyaaya paapaaya 
parapiidanam,” 

‘manusia memperoleh pahala dengan 
menolong makhluk lain dan berbuat 
dosa dengan menyakiti atau merugikan 
makhluk lain’.

 Karena itu, selalulah menolong, 
jangan pernah menyakiti atau 
merugikan. Inilah intisari ke-18 Puraana. 
Kaurava selalu berusaha menyakiti dan 
merugikan Paandava. Akibatnya, dari 
seratus bersaudara tidak ada satu pun 
yang selamat dalam perang Kurukshetra. 
Sri Krishna telah meramalkan hal ini 
sebelum peperangan dimulai. Beliau 
memberitahu Dharmaraaja, “Jangan 
khawatir. Ikuti darmamu dan lakukan 
tugasmu dengan tulus. Pasti engkau 
akan tampil sebagai pemenang.” Beliau 
membangkitkan keberanian dan rasa 
percaya diri Arjuna dengan berkata,

“Bangunlah Dhananjaya! 
Tidak seorang pun dapat melarikan 

diri dari takdir. 
Keadilan akan jaya 

dan sifat mementingkan diri akan 
binasa. 

Dalam setiap yuga selalu demikianlah 
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halnya.
 Engkau akan menyaksikan Raja 

Dhritarashtra,
 ayah seratus putra, 

tidak akan mempunyai seorang putra 
pun yang tersisa

 untuk melangsungkan upacara 
terakhirnya.”

(Puisi bahasa Telugu).

Hormati Ibu dan Ayahmu sebagai 
Perwujudan Tuhan

 Kaurava menghancurkan dirinya 
sendiri karena melupakan Tuhan dan 
meletakkan kepercayaannya kepada 
dunia. Aku tidak menasihati engkau 
agar meninggalkan keduniawian, tetapi 
jangan tenggelam sepenuhnya dalam 
kehidupan duniawi. Percayalah kepada 
Tuhan. Hormati orang tuamu dan buatlah 
mereka bahagia. Weda menyatakan, 

“Matru devo bhava, pitru devo bhava,”
Artinya, ‘hormati ibu dan ayahmu 
sebagai Tuhan’.
 Jangan menyakiti perasaan mereka. 
Lakukan segala kegiatanmu sebagai 
persembahan kepada Tuhan, maka 
engkau pasti akan tampil jaya dalam 
segala usahamu. 

Pengejawantahan kasih!
 Kalian memberikan kegembiraan 
yang tak terhingga kepada ribuan orang 
dengan pertunjukan kalian. Meskipun 
demikian, menyenangkan seluruh dunia 
tanpa menyenang-kan Tuhan tidak akan 
ada gunanya. (Hadirin bertepuk tangan). 
Sekalipun seluruh dunia menentangmu, 
selama Tuhan menyertaimu, engkau 
tidak perlu takut. Jika Tuhan bersamamu, 
seluruh dunia akan mengikutimu. 
Jika Tuhan merasa senang kepadamu, 

seluruh dunia akan senang kepadamu. 
Karena itu, lakukan segala usaha untuk 
menyenangkan Tuhan.
 Dahulu Duupaati Tirumalaachaarya, 
penggubah Sri Sathya Sai Suprabhaatam, 
biasa tinggal di sini. Sebelumnya 
ia bekerja di istana Venkatagiri. Ia 
cendekiawan yang hebat dalam bahasa 
Sanskerta dan Shaastra. Ia menyertai 
Bhagawan ke Badarinath ketika usianya 
sembilan puluh tahun. Bhagawan 
bertanya kepadanya, apakah ia cukup 
sehat untuk menempuh perjalanan yang 
demikian berat dan sulit. Ia menegaskan 
bahwa dengan Swami di sisinya, ia dapat 
menempuh perjalanan sejauh apa pun 
tanpa merasa lelah. (Hadirin bertepuk 
tangan).
 Ia berkata, “Sai Maataa ‘Ibu Sai’, jika 
Swami meninggalkan saya, seluruh hidup 
saya sia-sia belaka. Jika Swami menerima 
saya sebagai milik Swami, sepertinya 
saya memiliki segala-galanya.” Dengan 
tingkat bakti dan kepasrahan seperti 
inilah Tirumalaachaarya menempuh 
hidupnya. Ia bermeditasi kepada Sai 
Maataa dengan tiada putusnya. Ia 
melewatkan seluruh waktunya di dekat 
Swami, entah di sini atau di Brindaavan. 
Baktinya luar biasa. Karena itu, saat 
terakhirnya damai.
 Ia tahu benar bahwa saat 
terakhirnya sudah hampir tiba dan 
pada suatu hari diungkapkannya 
perasaannya. Ketika ditanya bagaimana 
ia mengetahui hal itu, ia menjawab, 
“Swami memberitahu saya dari dalam 
hati.” Sambil berkata demikian, ia pergi 
mandi, lalu mengambil air, membasuh 
kaki Swami, mereguk beberapa tetes 
air yang telah disucikan, kemudian 
berkata, “Swami, hidup saya sudah 
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terpenuhi. Puurnamadah, puurnamidam, 
puurnat, puurnamudachyate, 
puurnasya puurnamadaya puurnameva 
avashishyate, ‘Yang sempurna adalah 
semua Itu (Tuhan Yang Mahabesar), Yang 
Sempurna adalah semua ini (segenap 
ciptaan). Yang Sempurna (ciptaan ini) 
timbul dari Yang Sempurna (Tuhan). 
Walaupun Yang Sempurna (ciptaan) 
muncul dari Yang Sempurna (Tuhan), 
yang tersisa (Tuhan) juga (tetap) utuh 
sempurna.’ Secara fisik, mental, dan 
spiritual saya telah mencapai yang 
sempurna ini (yaitu Swami). Sekarang 
sudah tiba waktunya (kesadaran) saya 
manunggal dengan Swami.” Setelah itu ia 
meninggalkan raganya dan manunggal 
dengan Swami. 
 Di dunia banyak orang yang penuh 
bakti seperti ini. Hanya karena kehadiran 
orang-orang semacam inilah maka dunia 
dapat bertahan.

Anak-anak-Ku terkasih,
  Ke mana pun kalian pergi, jangan 
pernah melupakan kebenaran. Satu-
satunya bentuk rasa terimakasih yang 
dapat kausampaikan kepada perguruan 
tinggi ini adalah menaati kebenaran. 
Dapatkan nama baik bagi perguruan 
tinggi ini dengan kelakuanmu yang 
terpuji. Hanya itulah yang Kuharapkan 
dari kalian.

Dapatkan Nama Baik Bagi Dirimu dan 
Perguruanmu

 Kalian tahu bahwa belum lama ini 
Swami mengirim beberapa siswa ke 
Bangalore untuk dilatih menunggang 
kuda dan mengemudikan go-kart. 
Letnan Jendral Mehta memberi mereka 
segala bantuan dan fasilitas yang 
diperlukan. Ia mengatur kuda-kudanya 

dan juga pelatihnya. Para pelatih sangat 
heran melihat prestasi para pemuda kita. 
Mereka heran melihat kecekatan dan 
ketangkasan yang diperlihatkan para 
siswa itu. Para siswa mempelajari seni 
menunggang kuda dalam waktu singkat. 
Mereka memuji budi pekerti para siswa 
Perguruan Tinggi Sri Sathya Sai dengan 
mengatakan bahwa pemuda-pemuda 
itu berpengetahuan luas, cerdas, dan 
rapi. (Hadirin bertepuk tangan). Nama 
baik seperti itulah yang diharapkan 
Swami dapat kauperoleh bagi dirimu 
sendiri dan bagi perguruan tinggi kita.
 Di dunia ini banyak orang yang 
mengenakan pakaian putih, tetapi 
hatinya mungkin hitam. Para siswa 
lembaga pendidikan kita murni lahir dan 
batin. Mereka tidak hanya mengenakan 
pakaian putih, tetapi juga murni pikiran 
dan hatinya. Ini membuat Swami sangat 
senang.
 Swami selalu berada di dekatmu, 
bersamamu, di dalam dirimu, dan 
di sekelilingmu. Kalian semua harus 
menjadi orang yang berbudi luhur dan 
membantu menyebarluaskan nilai-nilai 
spiritual. Kalian tahu keadaan negeri kita 
saat ini. Di mana-mana ada pertikaian, 
kesengsaraan, dan kerusuhan. 
Bekerja keraslah untuk meringankan 
penderitaan ini. Inilah yang diharapkan 
Swami dari kalian. Jangan menunggu 
hingga pekan olah raga berikutnya. 
Lakukan kegiatanmu sehari-hari dengan 
rajin dan renungkan Tuhan dengan tiada 
putusnya. Sucikan hidupmu dengan 
kasih Tuhan.
  Bhagawan menyudahi wacana 
Beliau dengan kidung suci, “Prema 
Mudita Manase Kaho” ‘Dengan Hati 
Penuh Kasih’. 
Alih bahasa : Dra. Retno S. Buntoro
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Wacana Bhagawan Sri Sathya Sai Baba
pada perayaan Dasara, di Prashaanti Nilayam 29 – 9 – 2006

Perwujudan kasih!
 Karena Aku datang agak terlambat 
menghadiri acara sore ini, kalian semua 
mencemaskan kesehatan-Ku. Aku 
ingin meyakinkan kalian semua bahwa 
Aku sehat walafiat. Aku tidak bisa 
menganggur, itu sifat-Ku. Ada beberapa 
bakta yang menanti Aku di sana. Karena 
itu, Aku berbicara sebentar dengan 
mereka dan membuat mereka senang. 
Setelah itu, Aku berangkat untuk 
memberikan darshan kepada para bakta 
di Pendopo Sai Kulwant. 
 Apa pun yang Kuperbuat, hanya 
Kulakukan untuk memuaskan para 
bakta. Aku tidak mempunyai pekerjaan 
lain. Tidak ada pekerjaan yang dapat 
kausebut sebagai pekerjaan untuk diri-
Ku pribadi. Aku tidak turun ke dunia 
untuk makan dan minum. Menyantap 
makanan dan minum air tidak penting 
untuk-Ku. Kadang-kadang Aku hanya 
menghirup beberapa tetes air lalu 
melanjutkan wacana-Ku. Bahkan sebuah 
mobil yang baru pun memerlukan 
bensin agar bisa berjalan, bukan? 

Apakah Educare?

 Dewasa ini dunia mengikuti jalan 
yang aneh. Polusi merajalela dalam 
segala bidang: fisik, moral, spiritual, dan 
duniawi. Melihat perkembangan dunia 
ini, kita menjadi geli dan sedih. 

BUANG KEENAM MUSUH BATIN 
DAN GIATKAN EDUCARE

 Sifat-sifat kemanusiaan itu suci 
sekali. Tidak ada kekuatan yang lebih 
besar daripada sifat kemanusiaan. 
Mnusia harus menempuh dua jenis 
pendidikan: pendidikan sekolah 
(education) dan educare. Pendidikan 
(sekolah) yaitu mendapatkan penge-
tahuan dari berbagai buku pelajaran 
yang ditulis oleh seseorang. Educare 
adalah mengungkapkan sifat-sifat 
ketuhanan yang laten dalam diri 
manusia. Ini dilakukan dengan usaha 
sendiri. Ini berarti mengungkapkan 
sesuatu yang sudah ada di dalam diri 
kita dengan usaha spiritual kita sendiri, 
dan tidak mengungkapkan sifat-sifat 
jahat yang disimpan secara hati-hati 
dan menyimpang dalam diri kita. 
Educare adalah mengungkapkan nilai-
nilai kemanusiaan: kebenaran (satya), 
perbuatan yang benar secara moral 
(dharma), kedamaian (shaanti), kasih 
(preema), dan tanpa kekerasan (ahimsa) 
dengan usaha atau latihan spiritual.
 Dari kelima nilai kemanusiaan ini 
yang pertama adalah kebenaran (satya). 
Siapa pengarangnya atau siapa yang 
berbicara dan mengajarkan tentang 
satya? Ada dikatakan, Manasyeekam 
vachasyeekam karmanyeekam maha-
atmanaam. Artinya, ‘Mereka yang 
pikiran, perkataan, dan perbuatannya 
selaras sepenuhnya adalah orang-orang 
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yang mulia’. Jiwa-jiwa mulia semacam 
itu telah mengajarkan kebenaran ini 
sejak zaman dahulu. Kebenaran (satya) 
terungkap dari hati kita sendiri.
 Nilai kedua adalah perbuatan yang 
benar secara moral (dharma). Siapa 
yang menciptakan dharma? Apakah 
dharma dan apa adharma? Bila engkau 
terus menyelidikinya akan menjadi jelas 
bahwa darma bukanlah sesuatu yang 
diciptakan oleh seseorang. Satyannasti 
paroo dharmah. Artinya, ‘tiada darma 
yang lebih mulia daripada mengikuti 
kebenaran’. Darma berasal dari 
kebenaran (satya).
 Nilai ketiga adalah kedamaian 
(shaanti). Tanyakan kepada orang 
kaya raya yang mana saja, “Pak, Anda 
mempunyai segala sesuatu untuk 
hidup senang di dunia ini. Apaka Anda 
bahagia?” Langsung ia menjawab, “Saya 
mempunyai segala sesuatu, tapi saya 
tidak punya kedamaian hati.” Kedamaian 
bukanlah sesuatu yang diedarkan oleh 
seseorang atau disedekahkan kepada 
orang lain. Kedamaian harus timbul 
dari hati kita sendiri. Kini, ke mana pun 
engkau memandang, yang ada hanya 
serpihan (pieces), bukan kedamaian 
(peace).
 Nilai keempat adalah kasih (preema). 
Dari mana asal kasih ini? Apakah berasal 
dari ibu, ayah, atau teman? Apakah 
diberikan oleh seseorang? Tidak! Kasih 
adalah napas hidupmu. Dunia ini tidak 
bisa eksis tanpa kasih.
 Nilai kelima adalah tanpa kekerasan 
(ahimsa). Gautama Buddha mengajarkan 
bahwa ahimsa adalah darma tertinggi 
(ahimsa paramo dharmah). Tetapi, kini 
ke mana pun engkau memandang, 

hanya ada kekerasan. Seperti nilai-nilai 
kemanusiaan yang lain, hati adalah 
pusat ahimsa.
 Kelima nilai kemanusiaan ini: satya, 
dharma, shaanti, preema, dan ahimsa 
tidak berdiri sendiri-sendiri terlepas dari 
yang lain. Mereka berkaitan erat. Kelima 
nilai kemanusiaan ini adalah anugerah 
Tuhan bagi manusia. Sebagai manusia, 
kita harus mengungkapkan kelima 
nilai-nilai kemanusiaan ini dengan 
menerapkannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Itulah educare.

Tidak Seorang pun Dapat Melepaskan 
Diri dari Buah Karma

 Kelelawar bergantung di dahan 
pepohonan dengan kepala di bawah. 
Mereka hanya melakukan kegiatan 
dalam kegelapan. Seluruh hidup mereka 
dilewatkan dalam kegelapan. Apakah 
kelelawar bertengger di dahan dengan 
kepala di bawah akibat kebencian 
seseorang? Tidak. Ini tidak disebabkan 
oleh siapa pun. Ini permainan Tuhan. 
Demikian pula manusia harus mengikuti 
takdirnya. Pada waktu mengalami hasil 
perbuatannya masa lampau, mungkin 
saja terjadi beberapa perubahan. Kadang 
kala akibat-akibat perbuatan (masa 
lampau) ini tampak agak aneh. Pernah 
Wishnu bertanya kepada Naarada, 
“Naarada! Bagaimana keadaan dunia?” 
Naarada menjawab, 

“Kisah Tuhan itu menakjubkan.
Kisah ini memurnikan kehidupan 

orang-orang di ketiga loka.
Bagaikan sabit yang membabat 

tanaman merambat perbudakan (pada 
keinginan) duniawi.

Kisah ini bagaikan sahabat yang 
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menolong pada waktu engkau 
membutuhkan bantuan.

Bagaikan naungan bagi kaum bijak 
waskita yang bertapa di hutan.

(Puisi bahasa Telugu).
 Akibat-akibat karma (karmaphala) 
membuat manusia menari dengan 
berbagai cara mengikuti iramanya. 
Orang-orang menangis bila seseorang 
yang dekat dengan mereka meninggal. 
Demikian pula mereka senang bila 
ada anak yang lahir dalam keluarga. 
Bukankah merupakan fakta bahwa 
suka dan duka itu merupakan hasil 
karmaphala? Bukanlah benar bahwa hal 
itu merupakan bagian dari permainan 
Tuhan? Karena itu, pupuk keyakinan 
bahwa apa pun yang terjadi, berlangsung 
sesuai dengan kehendak Tuhan.
 Di dunia dewasa ini umumnya orang 
menyalahkan orang-orang lain untuk 
segala hal buruk yang mereka alami, 
dan memuji diri sendiri bila mereka 
senang. Ini bukan sikap yang benar. 
Pupuk sikap untuk memandang segala 
sesuatu sebagai anugerah Tuhan dan 
apa pun yang terjadi berlangsung untuk 
kebaikan kita sendiri. Suka dan duka, 
untung malang, semuanya ibarat awan 
yang berlalu!

Tingkatkan Pandangan yang Baik dan 
Pikiran yang Baik

Perwujudan kasih!
 Yang pertama dan terpenting, 
kendalikan pikiranmu. Awan-awan 
pikiran ini bergerak di angkasa hatimu. 
Sementara berarak, awan-awan ini 
akan menyelubungi matahari yang 
disebut akal budi, dan bulan yang 
disebut manas (peralatan batin dalam 

fungsinya untuk berpikir dan merasakan 
keinginan serta emosi). Ada dikatakan, 
“Candramaa manasoo jataha,” ‘Bulan 
timbul dari manas’. Bulan mencerminkan 
sifat pikiran. Akal budi adalah cerminan 
matahari. Keduanya bergerak di angkasa 
hati. Kadang-kadang pikiran kita sendiri 
mebentuk ‘awan gelap’. Terlebih pada 
masa muda. “Awan gelap” ini digerakkan 
oleh air, artinya awan ini berkaitan 
dengan keinginan. Bila “awan gelap” 
semacam itu berkumpul, matahari dan 
bulan terselubung. Hanya pada masa 
mudalah engkau diganggu oleh pikiran 
yang berlebih-lebihan. Engkau benar-
benar tenggelam dalam aneka keinginan 
itu dan lupa pada sifat kemanusiaanmu 
yang sesungguhnya. Karena itu, yang 
pertama dan terpenting engkau harus 
membuang “awan-awan” itu. 
 Dari mana asal “awan-awan” itu? 
Mereka terbentuk karena ketetapan hati 
(sangkalpa) dan keraguanmu (vikalpa). 
Karena itu, yang pertama dan terpenting, 
engkau harus mengendalikan pikiranmu. 
Bila engkau dapat melakukannya, maka 
manas (peralatan batin dalam fungsinya 
untuk berpikir) dan akal budimu akan 
bersinar cemerlang. Manas adalah 
seonggok pikiran. Bila pikiran dan 
ketetapan terkendali, manas akan bersih 
bagaikan telaga yang tenang. 
 Pada masa mudanya, Narendra 
(Swami Vivekananda) berusaha sedapat 
mungkin mengendalikan pikirannya. 
Ketika akhirnya berhasil, hatinya menjadi 
murni. Ia terus menerus mengingatkan 
dirinya sendiri,”Aku bangga sekali pada 
kelahiranku sebagai putra Bhaarat. 
Alangkah mulia dan sucinya negeri 
Bhaarat ini! Alangkah murninya!” Bila 
pergi ke negara mana saja, ia biasa 
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memberi tahu orang-orang di negeri itu 
tentang kebesaran Bhaarat. Memikirkan 
kesucian Bhaarat akan membuat engkau 
menjadi baik. Karena itu, engkau harus 
terus menerus mengingatkan dirimu 
tentang keagungan Bhaarat. 
 Kini para siswa sama sekali tidak 
membaca riwayat hidup orang-orang 
yang mulia seperti Raamakrishna 
Paramahamsa dan Swami Vivekananda. 
Mereka membaca segala novel picisan. 
Mereka menganggapnya sebagai karya 
sastra yang heba. Aku menghendaki 
agar engkau membuang bacaan 
sampah semacam itu. Tuhan ada dalam 
kesadaran setiap manusia. Tuhan 
ada di mana-mana. Ada dikatakan, 
“Eekaatma sarva bhuutaantaraatma,” 
‘Atma yang Esa bersemayam dalam 
segala makhluk’. Prinsip atma yang sama 
ada dalam semua manusia. Mungkin 
engkau merasa ragu mengenai hal ini, 
“Kalau begitu, mengapa aku tidak boleh 
berteman dengan si Anu?” Bila usia, 
tingkah laku, dan pikiran-pikiran orang 
itu tidak baik untuk perkembangan 
moral dan spiritualmu, jangan berteman 
dengan orang itu. Bila engkau berteman 
dengan dia, engkau juga akan menjadi 
seperti dia. Ada dikatakan, “Katakan 
kepadaku siapa temanmu, akan 
kukatakan kepadamu orang macam apa 
engkau.” Kita harus berteman dengan 
orang-orang yang baik. Sesuai dengan 
prinsip inilah, maka dalam karangannya 
yang terkenal, “Bhaja Goovindam,” Adi 
Shangkara menyatakan, ‘

Satsanggatvee nissanggatvam,
Nissanggatvee nirmoohatvam,
Nirmoohatvee nishcalatatvam,
Nishcalatatvee jiivanmuktih,

Artinya,

‘Pergaulan dengan teman yang 
baik membawa manusia menuju 
ketidakterikatan.
Ketidakterikatan membuat 
manusia bebas dari delusi.
Bebas dari delusi membuat pikiran 
menjadi mantap.
Kemantapan pikiran memberikan 
kebebasan (dari lingkaran 
kelahiran dan kematian)’. 

 Engkau harus melakukan kegiatan 
dengan orang-orang yang baik, 
mengatakan perkataan-perkataan yang 
baik, dan melihat hal-hal yang baik. Hanya 
bila engkau memupuk pandangan yang 
baik, pikiran yang baik, dan melakukan 
berbagai kegiatan yang baik, engkau 
akan menjadi orang yang baik. Jangan 
membaca bacaan murahan yang tidak 
baik. Membaca bacaan sampah seperti 
itu sama seperti bergaul dengan teman-
teman yang tidak baik.

Nilai-Nilai Kemanusiaan itu Ibarat 
Praana yang Sangat Diperlukan untuk 
Hidup

 Terutama hari ini Aku tidak 
ingin membahas topik-topik seperti 
ketuhanan, kehidupan spiritual, dan 
sebagainya. Aku menaruh minat pada hal 
ini: engkau harus menempuh hidupmu 
sehari-hari sesuai dengan prinsip 
kebenaran. Kelima nilai kemanusiaan: 
satya, dharma, shaanti, preema, dan 
ahimsa sudah tertanam dalam dirimu. 
Kelima nilai ini seperti kelima praana 
dalam dirimu. Meskipun demikian, 
mereka terselubung enam musuh batin 
manusia (arishadvarga) yaitu: keinginan 
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sensual (kaama), kemarahan (kroodha), 
ketamakan (loobha), ketergila-gilaan 
(mooha), kesombongan (mada), dan 
kedengkian (maatsarya). Yang harus 
kaulakukan yaitu membuang selubung 
luar ini dan menampilkan kelima nilai-
nilai kemanusiaan yang laten dalam 
dirimu. 
 Bila engkau ingin menimba air 
sumur, engkau harus mengikatkan 
seutas tali ke sebuah ember, lalu engkau 
bisa mengambil air dengan bantuan 
ember ini. Dalam sumur hatimu terdapat 
air nilai-nilai kemanusiaan yang murni. 
Agar dapat mengambil air dari sumur 
ini, engkau harus memperoleh tali 
iman yang teguh. Namun, kini orang-
orang tidak mempunyai iman semacam 
ini dan menjadi buta. Hilangnya mata 
spiritual-- yaitu iman—menimbulkan 
kebutaan spiritual. Janganlah engkau 
menjadi buta. Umat manusia hanya akan 
berubah menjadi orang yang bersifat 
ketuhanan bila ia memupuk iman yang 
teguh kepada Tuhan.
 Banyak orang bisa memberikan 
wacana. Tetapi, kita tidak mendapat 
kepuasan batin hanya dengan 
mendengarkan wacana semacam itu. 
Kita hanya mendengarkan mereka lalu 
tak lama kemudian lupa. Seharusnya 
tidak boleh begitu. Apa yang telah 
didengarkan harus direnungkan 
kemudian diterapkan. Yang paling 
penting yaitu engkau harus memupuk 
iman yang teguh dan tak tergoyahkan. 
Bila tali imanmu kuat dan kokoh, 
embernya bisa menimba air lima nilai 
kemanusiaan dari sumur hatimu. Proses 
ini disebut educare. 
 Educare yaitu mengeluarkan apa 

yang ada di dalam lubuk hatimu. Ini 
bukan sesuatu yang bersifat lahiriah. 
Ini tidak bisa dibeli di pasar, juga 
tidak dapat diajarkan oleh guru di 
sekolah. Engkau sendiri harus berusaha 
keras mengungkapkannya. Hanya 
dengan demikianlah engkau dapat 
mencapai kesadaran diri sejati. Untuk 
ini, prasyaratnya adalah kepercayaan 
pada diri sendiri. Agar memperoleh 
kepercayaan pada diri sendiri, engkau 
harus memupuk dan mengembangkan 
sifat-sifat yang mulia. 

Perwujudan kasih!
 Mungkin pendidikanmu membantu-
mu memperoleh ketajaman akal budi. 
Tetapi, kebahagiaan sejati hanya timbul 
dari educare, Sesungguhnya, itu harus 
menjadi dasar hidup kita. Pengetahuan 
dari buku tidak terlalu penting. Bahkan 
mereka yang telah mendapat pendidikan 
tinggi pun harus mengutamakan educare. 
Tanpa educare segala pendidikan dan 
prestasi akademis itu tidak ada gunanya. 
Mungkin engkau memperoleh gelar-
gelar yang tinggi, tetapi tanpa educare 
pendidikanmu belum lengkap. Apa 
guna segala pendidikanmu? Apakah 
hanya untuk mencari nafkah? Dunia 
ini tidak kekurangan orang-orang 
yang berpendidikan tinggi. Apa yang 
mereka lakukan? Apakah mereka 
menyumbang sesuatu untuk membantu 
meningkatkan ahimsa di dunia? Apakah 
mereka melindungi darma dengan cara 
apa saja? Apakah mereka membantu 
mengembangkan kedamaian? Setidak-
tidaknya dapatkah mereka hidup dalam 
damai? Tidak, sama sekali tidak! Mereka 
bahkan tidak bisa hidup dalam kasih 
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dan harmoni dengan anak-anak mereka 
sendiri. Karena itu, yang pertama dan 
terpenting, tingkatkan kasihmu dan 
berikan kepada semuanya. Hanya 
dengan demikianlah engkau akan 
mengalami rasa damai. 
 Para siswa mempunyai segala 
kemampuan. Mereka mempunyai badan 
dan pikiran yang kuat dan sehat. Tetapi, 
bila tidak digunakan dengan baik, 
mereka akan menjadi lemah secara fisik 
dan mental. Orang lemah seperti itu 
tidak dapat mencapai apa-apa dalam 
hidup mereka. Kehendak yang kuat 
merupakan prasyarat dalam bidang 
spiritual.

Setelah memutuskan apa yang harus 
ditetapkan,

Berpegang teguhlah pada keputusanmu 
sampai engkau sukses.

Setelah menginginkan apa yang harus 
diinginkan,

Berpegang teguhlah padanya sampai 
keinginanmu terpenuhi.

Setelah meminta apa yang harus 
kauminta,

Jangan melepas peganganmu hingga 
engkau memperolehnya.

Setelah memikirkan apa yang harus 
dipikirkan,

Berpegang teguhlah padanya sampai 
engkau berhasil.

Dengan hati melunak, Tuhan harus 
mengabulkan keinginanmu,

Atau tanpa mengindahkan diri sendiri,
Engkau harus memohon kepada-Nya 

dengan segenap hatimu.
Engkau harus tekun, ulet, dan pantang 

menyerah.
Karena bakta mempunyai sifat pantang 

mundur,

Bakta tidak pernah mengubah 
ketetapan hatinya.”

(Puisi bahasa Telugu).

 Jika engkau ingin mendapat nilai 
baik dalam ujian yang diberikan Tuhan, 
engkau harus mempunyai tekad yang 
teguh. Ini penting bahkan dalam 
pendidikan duniawimu. Meskipun 
demikian, janganlah engkau puas 
setelah memperoleh gelar-gelar 
akademis yang tinggi. Jangan gembira 
karena memperoleh nilai-nilai yang baik; 
engkau harus menghindari komentar-
komentar yang buruk. Hanya dengan 
demikianlah pendidikanmu akan 
bernilai.

Siswa Terkasih!
 Kuajarkan banyak hal kepadamu 
setiap hari. Tetapi, hal itu tidak 
kaupikirkan dengan sepatutnya. Engkau 
masuk ke lembaga pendidikan kita untuk 
suatu tujuan, tetapi engkau melupakan 
tujuan itu. Pertama-tama engkau harus 
memperhatikan dan menghargai tujuan 
itu. Engkau datang ke sini dengan suatu 
tujuan, tetapi perbuatanmu berbeda. 
Tingkah laku semacam itu sama sekali 
tidak berguna. Misalnya saja, engkau 
ingin sarapan idli dengan sambar, tetapi 
engkau pergi ke rumah makan yang 
tidak vegetarian untuk memperolehnya. 
Engkau masuk ke lembaga pendidikan 
ini untuk menyucikan hatimu dan 
memurnikannya, tetapi engkau ikut 
serta dalam kegiatan yang tidak suci. 
Sebabnya yaitu hatimu tercemar! Jangan 
mencemarkan hati dan pikiranmu 

Bersambung ke halaman 28
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SATYŌPANISHAD (41)

(Pertanyaan 210): Swami! Ciptaan 
Tuhan itu bagus sekali. Lalu, dari mana 
kami mendapat hal-hal yang buruk 
dalam kehidupan ini? Jika tidak ada 
hal yang buruk dalam ciptaan Swami, 
bagaimana bisa ada perbuatan jahat? 
Atau apakah Swami berkata bahwa ada 
hal yang baik dan yang buruk dalam 
ciptaan Swami? Mohon jelaskan hal 
yang membingungkan ini.
Bhagawan: Ciptaan itu murni dan 
baik sepenuhnya. Sedikit pun tidak 
ada peluang untuk hal-hal yang buruk 
dan jahat dalam ciptaan Tuhan. Hanya 
faktor waktulah yang membuat engkau 
menganggap sesuatu sebagai baik 
atau buruk. Hari ini engkau makan 
buah yang baik. Besok, buah bagus 
sekali yang hari ini telah kaumakan, 
akan berubah menjadi tinja. Bukankah 
itu buah yang sama? Bukankah waktu 
yang telah mendatangkan perubahan 
itu? Karena itu, baik dan buruk ada dari 
sudut pandanganmu. Tetapi, keduanya 
sama bagi Tuhan karena Tuhan tidak 
mempunyai kesadaran dualisme.
 Tuhan menciptakan segala 
sesuatu untuk kaunikmati. Dalam 
penggunaannyalah timbul baik 
dan buruk. Misalnya saja engkau 
membawa semua bahan makanan 
yang kauperlukan dari pasar lalu 
kausimpan di dapur. Sekarang terserah 
kepadamu untuk memasak bahan-
bahan ini dengan baik. Rasanya 
tergantung pada caramu mengolahnya, 
bagaimana, dan dalam perbandingan 
apa engkau mencampurnya. Engkau 

mempunyai perkakas dapur yang 
diperlukan dan bahan-bahannya. 
Sekarang terserah kepadamu untuk 
menyiapkan makananmu dengan baik 
dan membuatnya menjadi hidangan 
yang lezat. Demikian pula Tuhan telah 
memberimu segala sesuatu. Baik dan 
buruk tergantung pada bagaimana 
caranya engkau menggunakan bahan-
bahan yang telah diberikan kepadamu.

(Pertanyaan 211): Swami! Maafkan 
saya karena mengajukan pertanyaan ini. 
Pada tingkat lanjut dalam kehidupan 
kami, bila daya ingat kami berkurang, 
kami tidak akan dapat mengingat segala 
yang harus kami ingat. Apa yang harus 
kami lakukan?
Bhagawan: Engkau keliru. Jangan 
pernah berkata bahwa daya ingatmu 
melemah. Engkau berkata bahwa 
engkau sudah lanjut usia. Itu alasan 
saja, tetapi tidak benar-benar demikian. 
Engkau ingat tanggal lahirmu, engkau 
ingat kapan tepatnya engkau menikah, 
kapan anak-anakmu lahir, kapan engkau 
melangsungkan pernikahan mereka, 
kapan cucu-cucumu lahir, kapan engkau 
mulai bekerja dan pensiun. Jika apa 
yang kaukatakan itu benar, bahwa 
engkau kehilangan daya ingat karena 
semakin tua, lalu bagaimana engkau 
bisa mengingat semua detail ini? Kasih 
kepada keluargamulah yang membuat 
engkau mengingat semua tanggal ini. 
Engkau menaruh minat pada berbagai 
masalah ini. Karena engkau tidak 
mempunyai kasih yang mendalam dan 
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minat dalam kehidupan spiritual, engkau 
memanfaatkan usiamu yang lanjut 
sebagai alasan yang tidak meyakinkan 
dan mengeluh bahwa daya ingatmu 
melemah. Mungkin suatu buah sudah 
ranum sekali, tetapi benih di dalamnya 
keras.

Pertanyaan (212): Swami! Apakah 
sumber kedamaian, kebahagiaan, 
kekayaan, kemudahan, dan kesenangan 
hidup kita? Bagaimana kami dapat 
memperolehnya? Mengapa ada 
sejumlah orang yang tidak memiliki 
hal-hal yang sangat didambakan ini?
Bhagawan: Engkau tidak memperoleh 
apa saja dalam hidup ini secara cuma-
cuma. Seseorang mendapatkan 
hal-hal ini dalam hidupnya karena 
salah satu dari ketiga sebab sebagai 
berikut. Sebagai contoh sederhana. 
Engkau adalah nasabah bank. Engkau 
mempunyai rekening. Misalnya engkau 
memerlukan sejumlah uang. Apa yang 
harus kaulakukan? Engkau pergi ke bank 
dan mengambil uang. Tetapi, engkau 
harus mempunyai cukup uang sebagai 
kredit, dan dengan menyerahkan 
sehelai cek yang telah kautandatangani, 
engkau dapat mengambil uang yang 
kauperlukan. 
 Kalau engkau tidak mempunyai 
uang sebagai kredit dalam rekeningmu, 
engkau tidak bisa mendapatkan 
uang. Meskipun begitu, engkau 
memerlukan uang. Lalu bagaimana 
cara memperolehnya? Bila engkau 
menghipotekkan aset permanenmu 
seperti emas atau properti, bank akan 
memberimu sejumlah uang yang 
sebanding nilainya.

 Mungkin engkau tidak mempunyai 
aset permanen, tetapi engkau 
memerlukan uang. Dalam keadaan 
ini, bila ada orang kaya yang bersedia 
memberi jaminan, maka bank akan 
memberimu uang yang kauperlukan. 
Jadi, inilah tiga cara untuk mendapatkan 
uang dari bank.
 Di sini uang melambangkan 
karunia Tuhan. Jika sekarang engkau 
melakukan sejumlah perbuatan baik, 
yaitu mendepositokan sejumlah uang 
dalam rekeningmu, kelak engkau dapat 
mengambil uang karunia Tuhan. Bila 
sekarang tidak ada kredit semacam itu, 
setidak-tidaknya berbagai perbuatan 
baik yang kaulakukan dalam kehidupan 
yang lampau, dengan kata lain, aset 
permanen yang kauhipotekkan di bank, 
membuat engkau berhak menerima 
uang.
 Tanpa kedua perbuatan baik 
ini (dalam kehidupan sekarang dan 
kehidupan yang lampau), engkau masih 
dapat mengambil uang dari bank bila 
ada orang kaya yaitu Tuhan, atau Avatar, 
atau seorang Sadguru memberikan 
jaminan bagimu. Jadi, engkau menerima 
karunia Tuhan karena pahala perbuatan 
baik dalam kehidupanmu yang lampau, 
atau pahala perbuatan baik yang 
sekarang kaulakukan, atau kalau ada 
orang kaya yang menjadi penjamin. 
Tidak ada cara lain. Inilah sebabnya 
mengapa seseorang kaya raya, hidup 
mewah, bahagia, senang, dan menikmati 
berbagai kemudahan.

(Pertanyaan 213): Swami! Swami 
memberi tahu kami bahwa kami bukan 
debu (mrnmaya), melainkan kesadaran 
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(cinmaya). Karena itu, kami para bakta 
harus tahu bahwa kami bukan sekadar 
badan, tetapi kesadaran. Swami juga 
berulang-ulang mengatakan, “Engkau 
Tuhan.” Lalu kalau saya Tuhan, Aham 
Brahmaasmi, mengapa saya harus 
berdoa? Jadi, apa perlunya semua 
latihan spiritual ini?

Bhagawan: Mungkin engkau tahu atau 
tidak tahu, mungkin engkau setuju 
atau tidak setuju, dan mungkin engkau 
percaya atau tidak percaya, tetapi 
engkau memang Tuhan. Krishna berkata 
dalam Bhagavad Giitaa, “Mamaivamsoo 
jiivalookee,” yang berarti, ‘Engkau milik-
Ku, engkau adalah percikan ketuhanan-
Ku’. Ketiga sifat Tuhan yaitu eksistensi 
(sat), kesadaran (cit), dan kebahagiaan 
jiwa (aananda) ada dalam dirimu. 
Suara hati (prajnaa) dalam dirimu 
bersifat Tuhan. Karena itu, dikatakan 
“Prajnaanam Brahma.” Sabda Veda yang 
agung (Mahaavaakya), pernyataan 
tertinggi, juga mengatakan, “Engkau 
adalah Itu (kesadaran semesta Yang 
Mahatinggi), tattvamasi.” 
 Kini kita mempunyai orang-orang 
cerdas yang melihat keanekaragaman 
dalam kemenunggalan. Tetapi, orang-
orang yang baik, mulia, dan saleh, 
yang melihat kemenunggalan dalam 
keanekaragaman itu langka. Pernah 
terjadi seekor anak macan yang masih 
kecil tercampur dengan kawanan 
domba. Ia berkelana selama beberapa 
waktu dengan domba-domba itu dan si 
anak macan mengira bahwa ia juga salah 
satu anggota keluarga domba. Suatu hari 
seekor harimau datang dan menyerang 

kawanan domba itu. Ketika melihat 
harimau, anak macan itu mulai gemetar 
dan berkata, “Oh! Jangan bunuh saya. 
Saya salah satu dari kawanan domba, 
bagaimanapun juga saya lemah sekali.” 
Harimau itu berkata kepada anak macan, 
“Mengapa engkau takut? Engkau bukan 
salah satu dari kawanan domba. Engkau 
seekor harimau. Ayo, ikuti aku. Lihatlah di 
sungai, pandang cerminanmu di airnya, 
dan bandingkan bentuk badanmu 
dengan bentuk badanku. Engkau akan 
mendapati loreng yang sama di bulu 
badanmu, kumis di mulutmu, dan auman 
dalam suaramu. Mengapa kaukira 
engkau adalah salah satu dari kawanan 
domba ini? Oh sayangku, engkau 
telah lupa pada identitas dan sifatmu 
yang sebenarnya.” Anak macan itu lalu 
menyadari sifatnya yang sebenarnya 
dan tidak merasa takut lagi.
 Demikian pula dalam kehidupan 
spiritual, seorang guru-- melalui 
ajaran sucinya (upadeesha)-- memberi 
tahu engkau tentang identitasmu 
yang sebenarnya. Jika engkau sudah 
memisahkan dirimu dari segala yang 
bukan jati dirimu, yaitu atma, engkau 
akan menghayati kenyataanmu yang 
sejati yaitu atma. Karena itu, penyelidikan 
batin sangat perlu.
 Aku berkata, “Engkau Tuhan,” tetapi 
kebenaran ini belum kaualami. Engkau 
harus meneruskan latihan spiritualmu 
sampai engkau mengalaminya. Engkau 
harus meneruskan kidung suci, meditasi, 
dan sebagainya, sampai kenyataan ini 
kaualami.

Alih bahasa : Dra. Retno S. Buntoro
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KETIKA KRIShNA MElIhAT BUNGKUS-
AN ITU, SUDAMA MERASA MAlU 
MEMBERIKANNyA KEPADA KRIShNA

HADIAH PALING 
SEDERHANA 

YANG DIBERIKAN 
DENGAN KASIH 

SUNGGUH SANGAT 
AKU SUKAI. 

BAGAIMANA AKU BISA 
MEMBERIKAN SESUATU 

KEPADA yANG ME-
MIlIKI SEGAlA-

GAlANyA?

IA TIDAK DATANG UNTUK 
MEMINTA SESUATU UNTUK 

DIRINyA TAPI KARENA KASIh 
SAyANGNyA KEPADA ISTRI 

DAN ANAK-ANAKNyA.

APA INI SUDAMA?
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POWA !

SUDAMA, ENGKAU 
INGAT MAKANAN 

KESUKAANKU. AKU TIDAK 
MUNGKIN 

lUPA
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KETIKA KRIShNA hENDAK MENGAMBIl yANG 
KEDUA KAlI

CUKUP 
SUAMIKU !

KEWAJIBAN DARI PERWUJUDAN 
DEWI KEMAKMURAN UNTUK 
MENGENDAlIKAN PEMBAGIANNyA
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Riwayat Kehidupan SRi ShiRdi Sai BaBa - 47

 M. W. Pradhan seorang tenaga 
administrasi di Bombay. Putranya yang 
berumur tujuh tahun menjadi korban 
dari beberapa penyakit dan meninggal 
dunia. Sejak saat itu ia kehilangan 
semangat hidup dan rasa damai. Di saat 
seperti itu ia mengenal Baba dan mujijat 
Beliau melalui seseorang. Ia tak pernah 
melihat gambar Baba sebelumnya. 
Gelisah oleh pikiran itu, ia pergi tidur. 
Malam itu ia bermimpi melihat lima 
orang sadhu. Ia bertanya kepada mereka, 
”Di antara kalian siapa yang bernama 
Sai Baba?” Salah seorang dari sadhu itu 
menujuk salah seorang di antara mereka 
dan berkata, “Dia lah Sai Baba.” Ia segera 
menjatuhkan diri di kaki Baba dan 
mimpinya berakhir.
 Setelah beberapa hari ia datang 
ke Shirdi dan mendapatkan darshan 
Baba. Melihatnya Baba berkata, “Aku 
mengenalnya sejak sangat lama.” 
Berkata begitu, Baba menggambarkan 
rumahnya, halaman rumahnya, pohon 
dan lain-lain. Mendengarkan itu Pradhan 
merasa heran. Baba berkata, “Anak-
Ku, apakah engkau akan menjadikan 
hidupmu neraka dengan terus meratapi 
putramu yang telah tiada seperti 
orang gila? Pikirkanlah sejenak, siapa 
anak-anak, siapa orang tua? Ikatan ini 
bagaikan tali kekang, hancurkanlah 
itu dan berpalinglah kepada Tuhan. 
Tinggalkan tubuh fisik ini kepada karma 
dan persembahkan pikiran kepada 
Tuhan, maka yang tertinggal hanyalah 

MIMPI DAN PENGLIHATAN

kebahagian ilahi.” Berkat pengetahuan 
rohani ini pikirannya menjadi damai. Ia 
medapatkan kedamaian yang tak terkira. 
Semua itu terjadi hanya karena karunia 
Baba.
 Thosar adalah seorang pegawai 
di bagian bea cukai. Di tahun 1895, 
seorang jiwa agung muncul dalam 
mimpinya. Ia tidak dapat mengenali 
orang suci tersebut. Ia meyakini 
orang tersebut sebagai gurunya dan 
mulai memujanya dalam hati. Suatu 
ketika ia mendengarkan kirthan yang 
dilakukan oleh Dasganu Maharaj. Ia 
mendengar tentang Baba dalam kirthan 
tersebut dan hatinya bersorak dalam 
kegembiraan. Ia pergi ke Shirdi di tahun 
1918. Ia menjatuhkan diri di kaki padma 
Baba dalam kebahagiaan rohani dan 
mengenali Beliau sebagai kepribadian 
Tuhan dan guru yang muncul dalam 
mimpinya. Baba memberkatinya dengan 
penuh kasih. Setelah beberapa hari, ia 
mengambil sumpah menjadi sanyas 
dari Sri Vasudevananda Saraswathi 
Swami dan terkenal dengan julukan 
“Narayanashram”.
 Pada tahun 1916, sekelompok bakta 
Samartha Ramadas yang melakukan 
perjalanan dari Madras ke Kashi, mampir 
di Shirdi karena mendengar kemuliaan 
Baba. Mereka datang kepada Baba karena 
mereka mendengar bahwa Baba akan 
senang hati memberikan uang kepada 
kelompok bhajan. Kelompok itu terdiri 
atas seorang pria, istri, anak perempuan 
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dan adik iparnya. Istrinya adalah seorang 
bakta yang saleh tetapi suaminya lebih 
mendambakan uang daripada rasa 
bakti. Kelompok ini menyanyikan lagu-
lagu yang indah di depan Baba untuk 
memuliakan Sri Rama.
 Istrinya larut dalam bhajan tersebut.
Suatu hari Baba memberinya darshan 
dalam wujud Sri Rama. Melihat 
perwujudan Rama, ia menyanyi dengan 
kebahagiaan rohani yang meluap-luap. 
Tak ada yang mengerti mengapa ia 
bernyanyi dengan begitu penuh suka cita. 
Ia kemudian menceritakan pengalaman 
rohaninya itu kepada suaminya namun 
suaminya menganggap hal itu hanyalah 
khayalan belaka. Melihat hatinya 
yang suci murni, baik saat itu maupun 
seterusnya Baba sering memberinya 
darhsan dalam wujud Sri Rama. Namun 
demikian suaminya tak memiliki rasa 
bakti kepada Baba.
 Suatu hari, suaminya bermimpi 
ditangkap polisi, tangan dan kakinya 
diikat dan ia ditempatkan di ruang 
tahanan bawah tanah. Melihat Baba 
berdiri di sana, ia berdoa, “Baba sela-
matkan aku.” Baba berkata, “Ini akibat 
dari karmamu di masa lalu, engkau harus 
menjalaninya, tidak perlu berteriak.” Ia 
memohon kembali, “Engkau mahakuasa, 
mengapa engkau tidak menghancurkan 
karmaku dan melindungiku.” Baba 
bertanya, “Apakah engkau punya 
keyakinan akan kekuatan Ku?”Ia mulai 
menangis tersedu-sedu dan berkata, 
“Ya Baba, aku meyakininya.” Baba 
memintanya untuk menutup mata.Ia 
melakukan seperti yang Baba minta dan 
ketika ia membuka mata, ia menemukan 
dirinya sudah bebas dan polisi yang 

menangkapnya telah meninggal di 
sampingnya.
 Ia merasa bahagia bahwa ia telah 
bebas. Baba berkata, “Anak-Ku, ketika 
atasan polisi ini datang, mereka akan 
menuduhmu membunuh polisi ini, 
mengapa engkau begitu bergembira?” 
Merasa khawatir dengan peringatan 
yang diberikan Baba, ia menjatuhkan 
diri bersujud di kaki padma Baba 
dengan tersedu, “Baba, aku meyakini 
Engkau sepenuhnya, hanya Engkau 
yang bisa menyelamatkanku sekarang.” 
Baba menasehatinya dengan berkata, 
“Baiklah, tutuplah matamu sekali lagi.”Ia 
melakukan seperti yang Baba minta 
dan ketika ia membuka mata, ia telah 
bebas dari semua ikatan dan kesulitan. 
Dipenuhi kebahagiaan yang meluap-
luap, ia bersujud di kaki padma Baba 
dengan penuh cinta kasih, bakti dan 
rasa hormat seperti seorang anak kecil 
berbaring di pangkuan ibunya. Baba 
mengangkatnya dan berkata, “Apakah 
ada perbedaan antara namaskar yang 
baru saja engkau lakukan dengan yang 
sebelumnya?” Ia menangis terharu 
dalam kebahagiaan, “Baba, namaskar-
ku sebelumnya aku lakukan dengan 
harapan akan mendapatkan uang dari 
Mu dan berharap segala masalahku 
terselesaikan. Aku melakukannya bukan 
seperti layaknya aku melakukan persem-
bahan kepada Tuhan.Tetapi sekarang 
Engkau segalanya bagiku. Aku tidak 
menginginkan apapun selain Engkau. 
Sekarang aku mempersembahkan 
namaskar ini dengan penuh kepasrahan“.
 Dalam mimpi tersebut, ia kemudian 
datang ke Shirdi. Merasa bahwa Baba 
adalah orang suci dari kelompok 
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keyakinan lain, ia berpikir, “Sebagai 
seorang Hindu, bagaimana mungkin 
aku akan bersujud kepada orang 
suci dari keyakinan lain”. Mengetahui 
pikirannya seperti itu, Baba berkata 
dalam mimpinya, “Engkau menganggap 
Ku sebagai bagian dari kelompok 
keyakinan lain, lalu mengapa engkau 
memuliakan Panja, Tabut dan Kadbibi 
yang dipuja oleh kelompok keyakinan 
itu. Di satu sisi engkau memuja apa yang 
dipuja oleh kelompok keyakinan lain itu 
namun di satu sisi engkau menolak Ku?” 
Ia memohon agar Baba mengampuni 
kesalahannya dan berkata, “Baba, aku 
diliputi kebodohan, mohon ampunilah 
aku, maafkanlah kesalahanku di masa 
lalu, aku tidak meragukan Mu lagi 
sekarang. Aku punya satu keinginan, 
aku ingin melihat Samartha Ramadas.
Curahkanlah cinta kasihmu kepadaku, 
berilah aku darshan dalam wujud itu.”Ia 
memohon itu dengan penuh rasa bakti. 
Baba memintanya untuk berpaling 
sejenak. Ketika ia berbalik, ia menemukan 
di sana perwujudan Samartha Ramadas 
yang tersenyum kepadanya. 
 Setelah itu, ia bertanya kepada Baba, 
“Baba berapa umur-Mu? Engkau tampak 
sangat tua.” Baba berkata, “Engkau 
mengatakan Aku tua! Mari lomba lari 
dengan-Ku dan lihatlah.” Berkata begitu, 
Baba mulai berlari dan ia pun kemudian 
ikut berlari. Baba menghilang dalam 
debu yang ditimbulkan oleh langkah 
kaki Beliau. Setelah itu ia terbangun 
dari tidurnya. Setelah mimpinya itu, ia 
tak lagi punya keragu-raguan terhadap 
Baba dan hatinya dipenuhi rasa bakti 
kepada Baba. Pagi hari berikutnya, 
ketika ia pergi untuk melihat Baba. 
Baba memberinya dua rupees dan 

kemudian memberkatinya. Sejak saat 
itu, keinginannya akan kekayaan sirna 
digantikan oleh keinginan akan Tuhan.
 Chinna Kisthna Raja Saheb seorang 
bakta yang agung. Ia telah mendapatkan 
benang suci pada umur delapan tahun. 
Sejak saat itu ia tekun melakukan 
japa mantra Gayatri dengan penuh 
kegembiraan. Ia akan duduk selama 
empat jam melakukan japa dandhyana. 
Ia melakukan itu selama dua puluh 
satu tahun. Ia tidak punya guru. Di 
tahun 1910 ia bermimpi mendapatkan 
darshan Lord Narayana. Narayana 
tersenyum kepadanya dan mimpi itu 
berakhir. Namun demikian, sekitar satu 
jam kemudian ia bermimpi lagi Lord 
Narayana dan seseorang yang berada di 
samping Lord Narayana. Lord Narayana 
kemudian berkata, “Anak-Ku, ini adalah 
Sai Baba, Ia tinggal di Shirdi, Ia milik-
Mu, berserah dirilah kepada-Nya.” dan 
kemudian menghilang.
 Mimpi itu pun selesai sampai di 
situ, dan beberapa menit kemudian 
ia mendapatkan lagi mimpi yang lain. 
Dalam mimpi ini, iaterbang melayang-
layang di udara dan sampai di Shirdi. Ia 
bertanya kepada seseorang, “Dimana 
aku tiba?” Orang itu berkata, “Shirdi.” 
Ia kemudian bertanya, “Apakah ada 
seseorang yang bernama Sai Baba di 
sini?” Orang itu berkata, “Ya, ikutlah 
denganku, aku akan membawamu 
kepada-Nya.” Berkata begitu, orang 
itu mengantarnya ke Dwarakamayi 
dimana Baba sedang duduk di sana 
dengan kaki terlentang. Ia mendekat 
dan bersujud di kaki padma Baba. Baba 
mengangkatnya dan berkata, “Engkau 
sudah datang, anak-Ku, engkau datang 
untuk mendapatkan darshan-Ku tetapi 
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Aku sendiri merindukan darshanmu, 
Aku berhutang kepadamu, Akulah yang 
seharusnya datang untuk mendapatkan 
darshanmu.” Berkata begitu, Baba 
memeluknya dengan penuh kasih dan 
mimpi itu pun berakhir.
 Setelah beberapa hari, ia pergi ke 
Shirdi. Pada saat itu ia melihat Baba 
duduk dengan kaki terlentang persis 
seperti yang ia lihat di mimpi. Pada saat 
itu ada banyak sekali bakta yang ada 
di sana. Ketika Baba berjalan di antara 
para bakta, muncul keraguan dalam 
hatinya jangan-jangan Baba hanyalah 
manusia biasa. Baba yang mahatahu 
menyadari hal ini dan berkata, “Mengapa 
menanggung derita dengan datang 
kemari dari tempat yang begitu jauh 
hanya untuk mendapatkan darshan dari 
orang biasa?” Tidak ada yang mengerti 
maksud Baba dengan kata-kata ini. Ia 
menyadari kata-kata Baba ditujukan 
untuk dirinya. Ia pun menyadari bahwa 
Baba adalah Lord Narayana yang 
mahatahu dan kemudian menjatuhkan 
diri bersujud di kaki Beliau.
 Ia merasa tidak bahagia karena Baba 
tidak memeluknya seperti dalam mimpi. 
Ia duduk di Dwarakamayi berjam-jam 
bahkan ketika semua orang sudah 
pulang. Ia mendekati Baba dengan 
penuh rasa bakti. Baba kemudian 
menariknya mendekat dan memeluknya 
dengan penuh kasih. Baba berkata, 
“Engkau adalah Anak-Ku, ketika sedang 
ramai, Aku membiarkan anak-anak-Ku 
berada di kejauhan.” Ia merasa bahagia 
dan mempersembahkan sashtanga 
namaskar kepada Baba. Ia memuja Baba 
sebagai perwujudan Tuhan dan guru.

 Di Harda, seorang bernama Sadhu 
Bhayya biasa pergi di sore hari bersama 
temannya ke pasar. Suatu ketika Baba 
muncul di sana, memberinya tusuk 
gigi dari perak lalu menghilang. Tak 
ada siapapun yang percaya ketika ia 
menyampaikan kejadian itu kepada 
teman-temannya. Salah seorang dari 
mereka mengirimkan surat kepada 
Shyama dan memintanya untuk mencari 
kebenaran berita itu dari Baba. Shyama 
kemudian mencari tahu kebenaran itu 
dari Baba dan kemudian membalas surat 
tersebut bahwa kejadian itu benar adanya 
dan Sadhu Bhayya sebaiknya datang 
berkunjung kepada Baba. Sadhu Bhayya 
pergi ke Shirdi dan mempersembahkan 
sashtanga namaskar kepada Baba.
Baba mengangkatnya dengan penuh 
kasih dan berkata, “Sadhu, ceritakan 
pengalamanmu kepada Bade Baba.” 
Ketika ia selesai menceritakan peng-
alamannya, Bade Baba menagis tersedu-
sedu dan berkata, “Baba, engkau selalu 
memberiku uang, tetapi engkau tidak 
pernah memberiku penglihatan akan 
wujud ilahi-Mu seperti yang engkau 
berikan kepada Sadhu Bhayya.” Ia 
menagis dan menjatuhkan diri bersujud 
di kaki Baba. Baba berkata, “Setiap orang 
menerima apa yang mereka inginkan.
Aku paling dekat dengan mereka yang 
melepaskan semua keinginan mereka 
dan mengalihkan pikiran mereka kepada 
Tuhan. Aku selalu bersamamu tetapi 
engkau tak mengenali-Ku. Amatilah 
diri-Ku dan engkau akan berhasil 
mencapai tujuan.” Sejak saat itu, Bade 
Baba melepaskan semua keinginannya 
dan mengembangkan keinginan akan 
Tuhan.
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 Suatu ketika seorang pengikut 
Prarthana Samaj datang mengunjungi 
Baba. Pengikut Samaj tidak mengakui 
pemujaan patung dan mereka tidak 
meyakini para dewa, sadhu ataupun 
orang suci. Ia bertanya kepada Baba, 
“Baba, Engkau menanggung beban 
semua orang. Bolehkah aku juga 
meletakkan semua bebanku kepada-
Mu dan mendapatkan kedamaian?” 
Baba segera menjawab, “Mengapa 
tidak? Siapapun dapat meletakkan 
beban mereka kepada-Ku. Engkau juga 
berikanlah bebanmu kepada-Ku, Aku 
senantiasa siap menanggung semua 
itu.” Ia bertanya, “Apakah karunia-
Mu sama rata bagi semuanya?” Baba 
menjawab, “Apakah angin tidak bertiup 
untuk semuanya?” Tidakkah matahari 
menyinari semuanya? Tidakkah kelima 
elemen tersedia sama bagi semuanya? 
Ketika ciptaan tuhan ada sama rata 
untuk semuanya, mengapa meragukan 
Tuhan? Keragu-raguan menyeret kepada 

kehancuran. Oleh karena itu milikilah 
keyakinan dan singkirkan keragu-
raguan.”
 Ia mengalami perubahan sejak 
mendengar ajaran Baba ini. Rasa bakti 
mekar di dalam dirinya tetapi ia tidak 
tahu dewa mana yang harus dipujanya. 
Ia berharap agar Baba menyarankannya 
wujud tertentu. Baba menyadari hal 
ini dan memberinya darshan Dewi 
Annapoorna. Ia takjub mendapatkan 
penglihatan itu dan menatapnya 
berkali-kali. Ia merasa sangat bahagia 
karena Baba memberkatinya dengan 
darshan ilahi itu. Ia mengenali wujud 
ilahi itu sebagai Dewi Annapoorna, 
dan memujanya di dalam hati. 
Sesungguhnya, Lord Sai adalah ibu dan 
ayah alam semesta ini. Beliau adalah 
perwujudan semua dewa dan melampui 
semua dewa.

(bersambung)

Alih bahasa : Putu Gede Purwanta

dengan melibatkan diri dalam berbagai 
kegiatan semacam itu. Inilah hal-hal 
yang telah diajarkan oleh leluhur kita 
sejak zaman dahulu. Kalian adalah 
siswa zaman modern. Seiring dengan 
pendidikan modern, kalian harus 
memelihara tradisi pusaka kita. Hanya 
bila engkau bersikap dan bertingkah laku 
seperti itu, engkau akan memperoleh 
kebahagiaan yang kauinginkan. 
Hanya dengan demikianlah hidupmu 
akan disucikan. Pendidikan duniawi 
dimaksudkan untuk kehidupan di dunia 

sini, sedangkan pendidikan spiritual 
untuk kehidupan di akhirat. Kalian 
telah datang ke sini untuk memperoleh 
pengetahuan tentang Brahman (Brahma 
vidyaa), bukan sekadar untuk mendapat 
pendidikan duniawi. Seiring dengan 
pendidikan akademis, kalian juga 
menempuh pendidikan spiritual. Kalian 
harus menyeimbangkan kedua hal ini. 
Hanya dengan demikianlah hidup kalian 
akan disucikan.

Alih bahasa : Dra. Retno S. Buntoro

Sambungan dari halaman 17

BUANG KEENAM MUSUH BATIN
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Pengalaman Bakta Sai Mancanegara

 Pada akhir tahun 50-an kami 
tinggal di Mysore. Sebagai remaja saya 
membayangkan masa depan yang hebat. 
Ayah saya mendukung saya dengan baik. 
Secara fisik dan mental saya siap melihat 
angan-angan saya terwujud, tetapi apa 
yang saya bayangkan ternyata tidak 
terjadi. Hati saya hancur. Ayah saya juga 
kecewa.
 Tetapi, saya beranggapan hanya 
Swamilah yang bertanggung jawab 
atas kekecewaan saya. Jika Tuhan 
bertanggung jawab atas segala sesuatu 
yang bisa terjadi pada seseorang—baik 
dan buruk—keluhan saya yaitu mengapa 
yang buruk harus terjadi hanya pada saya? 
Dalam luapan kemarahan, saya anggap 
Swamilah yang bertanggung jawab atas 
kesialan saya dan proses pikiran saya 
berjalan cepat tanpa kendali. Tetapi, saya 
tidak berani mengungkapkan perasaan 
saya, berbagai pikiran ini, di hadapan 
orang tua dan saudara-saudara saya. 
Karena itu, saya masuk ke dalam kamar, 
saya kunci, lalu saya lampiaskan kepada 
Swami segenap kemarahan yang selama 
ini saya tahan. Setelah beberapa waktu, 
saya dapat menerima keadaan lalu 
keluar dari kamar saya. Saya berpura-
pura seakan-akan tidak ada apa pun 
yang terjadi dan perlahan-lahan kembali 
ke rutinitas sehari-hari.
 Setelah kira-kira dua minggu saya 
mendapat pemberitahuan bahwa 
saya diterima untuk mengambil S 1 

dalam Botani di Bangalore (sekarang 
Bengaluru). Karena itu, saya pergi ke 
Bengaluru dan harus tinggal di rumah 
paman saya untuk sementara waktu. 
Orang tua saya memerlukan waktu dua 
bulan untuk menutup rumah kami di 
Mysore.
 Ketika berada di Bengaluru, kami 
mendengar bahwa Swami telah datang 
ke rumah Sri Vasan di Kumara Park 
Extension. Hal ini berlangsung dalam 
tahun 1958. Pada sore hari saya bersama 
dua bibi saya pergi ke rumah Sri Vasan 
untuk mendapatkan darshan Swami. 
Saya sudah lupa sama sekali tentang 
ledakan kemarahan saya di Mysore.
 Kami menunggu Swami keluar. Tidak 
ada seorang pun di situ. Perlahan-lahan 
sebuah pintu terbuka dan Swami keluar. 
Luar biasa. Beliau tidak tersenyum. 
Beliau berjalan langsung ke saya dengan 
pandangan yang keras. Beliau bertanya 
kepada saya, “Sudah selesaikah engkau, 
atau masih ada yang tertinggal?” Saya 
berkedip-kedip dan menatap Beliau 
dengan lugu. Beliau berkata dengan 
suara nyaring, sangat serius dan keras, 
“Mengapa engkau menyalahkan Aku? 
Apa yang Kulakukan?” Saya masih 
belum bisa memastikan Beliau berbicara 
mengenai apa. Saya bertanya dengan 
tidak mengerti, “Apa Swami?” Beliau 
berkata dengan sangat serius, “Mengapa 
engkau menuduh Aku? Apa yang 
telah Kulakukan yang menyebabkan 

BELAJARLAH BERSABAR
Petilan dari: Sri Sathya Sai Madhura Smrithi.

Oleh: C. Sucharitha
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engkau meledak marah?” Pada waktu 
itu barulah saya mengerti bahwa 
Beliau menyebutkan tentang ledakan 
kemarahan saya di Mysore dua minggu 
yang lalu. Saya kira tidak ada orang 
yang tahu tentang hal itu. Waktu itu 
Swami berada di Parti dan saya berada 
di kamar saya di Mysore. Saya telah 
mencurahkan segenap kesedihan dan 
penderitaan saya dalam batasan empat 
dinding kamar saya. Tidak ada seorang 
pun yang bisa tahu. Sekarang Swami 
berbicara seakan-akan pada waktu 
itu saya berbicara kepada Beliau. Oh 
teman, tidak ada perkataan yang dapat 
melukiskan keadaan saya yang sulit dan 
menyedihkan. Saya ibarat balon yang 
gembos. Air mata saya mengalir ke pipi. 
Dengan memberanikan diri saya berkata, 
“Saya salah Swami. Mohon ampuni saya, 
Swami.” 
 Kemudian Beliau memberi saya 
pelajaran yang sangat berharga dengan 
penuh kasih sayang. Swami menatap 
langsung ke mata saya dan berkata, 
“Engkau harus berlatih sabar. Jaga 
agar jangan terbawa rasa marah. Bila 
kemarahanmu meledak-ledak, engkau 
tidak akan bisa mengendalikan lidahmu. 

Lalu sepanjang hidupmu engkau akan 
menyesali perkataanmu sendiri. Begini 
Bangaru1), belajarlah bersabar. Ini akan 
baik bagimu.” 
 Saya bersujud di kaki Beliau dan 
dengan penuh kasih Beliau berkata, 
“Bangun. Jangan pernah berbuat begitu 
lagi. Ingat, Aku selalu mengawasimu.”
 Oh Tuhan! Hari itu saya mempelajari 
dua hal dari Sai Maa. Pertama, Swami 
ada di mana-mana dan juga Mahatahu. 
Kita tidak akan pernah bisa melakukan 
apa saja tanpa Beliau ketahui. Kedua, 
kita harus sungguh-sungguh berusaha 
agar tidak menjadi marah, dan kita harus 
menjaga agar tidak mengucapkan apa 
yang kita pikirkan dan berbicara sesuka 
kita. Pada waktu itu, sekarang, dan selalu 
saya berdoa kepada Beliau, “Swami, 
tolonglah kami agar bisa tumbuh ke 
tingkat yang Swami harapkan.”
Dari: Sanathana Sarathi, September 
2014.
Alih bahasa: T. Retno Buntoro.
Penjelasan :
1) “Bangaru”, secara harfiah berarti 
‘emas’. Merupakan panggilan yang 
menunjukkan rasa sayang.

 Saya mempunyai suatu kejutan yang 
menggembirakan untuk diceritakan 
kepada kalian semua. Dari jarak lebih dari 
3200 km Bhagawan telah menciptakan 
sebuah salib kecil yang sangat indah 
bagi Tamara, seorang gadis Kristen di 
Iran.
 Kira-kira tiga bulan yang lalu Tamara 
minta sebungkus vibhuti dari saya. Saya 

berikan sebuah bungkusan kecil, yaitu 
salah satu dari sejumlah bungkusan 
kecil-kecil berisi vibhuti yang diletakkan 
Baba dalam tangan saya ketika saya 
mohon diri untuk meninggalkan 
Prashaanti Nilayam. Bungkusan kecil 
(untuk Tamara) itu saya masukkan dalam 

TANDA MATA MENGAGUMKAN
(Oleh Ny. Mahremat Jalaver, Teheran, Iran)

Bersambung ke halaman 34
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SPIRITUAL CORNER
Di bawah asuhan Koordinator Nasional Bidang Spiritual 

SAI STUDY GROUP INDONESIA

 Bulan November adalah bulan yang 
penuh berkah karena pada setiap bulan 
November kita merayakan Hari Kelahiran 
Bhagawan. Dalam menyongsong hari 
yang sangat suci ini biasanya diadakan 
program seva (pelayanan) serta akhanda 
bhajan (bhajan yang tak terputus selama 
24 jam) di Sai Center/Sai Study Group. 
Semua kegiatan ini akan meningkatkan 
keyakinan dan bakti (Sraddha dan Bhakti) 
kita kepada Bhagawan. Keyakinan dan 
bakti akan menumbuhkan kasih dalam 
hati kita. Apabila kasih kepada Tuhan 
sudah bersemi dalam diri kita maka 
Bhagawan/Tuhan akan selalu bersama 
kita.
 Dalam memperingati Hari Kelahiran 
Bhagawan Baba, marilah kita mengingat 
kembali ajaran Beliau. Seluruh ajaran 
Bhagawan berpusat pada satu kata yaitu 
KASIH (PREMA).
 Apabila orang mendengar kata 
kasih, kebanyakan orang bereaksi biasa-
biasa saja karena kasih adalah sesuatu 

PREMA MAHIMA (KEAGUNGAN KASIH)
Bagian - 1

yang tidak terlalu penting. Bahkan 
orang-orang menganggap kasih itu 
suatu sifat yang cengeng dan hanya 
diucapkan oleh remaja yang sedang 
mabuk cinta. Dulu penulis sendiri pun 
mempunyai anggapan seperti itu. Pada 
saat penulis pertama kali membaca 
buku-buku Bhagawan, penulis sempat 
berpikir, ”Kenapa Sai Baba mengajarkan 
hal yang cengeng seperti ini?” Bagi 
orang awam, adalah sangat sulit untuk 
mengerti makna dari kasih yang murni, 
suci dan Ilahi.
 Mari kita bersama-sama menyimak 
wacana Bhagawan Baba berikut ini : 
 “KASIH adalah wujud sesungguhnya 
dari BRAHMAN. Cobalah satukan kasih 
dengan KASIH. Jika kalian memiliki KASIH 
yang mantap, kalian akan mencapai 
persatuan tertinggi yakni keadaan non-
dualitas yang sejati”. (Wacana Baba 23 
November 2000).
 “Tuhan adalah Kasih; Kasih adalah 
Tuhan. Kasih terhubung dengan Kasih. 

Kekuatan Kasihlah yang membuat bumi berputar tanpa bantuan sumbu apapun 
Kekuatan kasihlah yang menahan bintang-bintang di langit tanpa jatuh ke bawah

Kekuatan kasihlah yang mencegah lautan agar tidak merendam bumi
Kekuatan kasihlah yang menyebabkan angin berhembus ke tujuh dunia

Kasih yang suci ini abadi, sangat mengagumkan dan tidak terbagi
Kasih yang demikian itu adalah nafas hidup manusia

(Puisi Telugu oleh Bhagavan Sri Sathya Sai Baba)
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Apabila seseorang penuh dengan 
Kasih, maka ia memenuhi syarat untuk 
bersatu dengan Tuhan”. (Wacana Baba 23 
November 1996).
 Ada beberapa jalan (marga) untuk 
mencapai Tuhan, diantaranya karma 
marga (melalui tindakan/ritual), jnana 
marga (melalui pengetahuan), bhakti 
marga (melalui keyakinan dan bakti) 
dan yoga marga (melalui yoga/meditasi). 
Umumnya orang menganggap bahwa 
yoga marga adalah jalan terbaik dan 
terpercaya untuk menyatu dengan 
Tuhan. Awalnya penulis sendiri juga 
mempunyai anggapan yang sama. 
 Penulis ingin membagi pengalaman 
dengan para pembaca sekalian. Sejak 
duduk di bangku sekolah menengah 
(SMP), penulis sudah tertarik untuk 
belajar yoga. Penulis meyakini bahwa 
jalan yoga (meditasi) adalah jalan terbaik 
dan tercepat untuk mencapai Tuhan, 
karena yoga mengolah tubuh, pikiran 
dan kesadaran. Penulis mulai dengan 
berlatih yoga asanas (bagian dari hatha 
yoga untuk memperkuat tubuh serta 
memurnikan pikiran). hatha yoga 
adalah dasar untuk melanjutkan ke 
Raja yoga (yoga yang menuntun pada 
persatuan dengan Tuhan). Penulis juga 
memperhatikan masalah makanan, 
hanya menyantap makanan vegetarian 
(sesuai dengan anjuran guru yoga).
 Setelah berlatih meditasi selama 
bertahun-tahun ternyata tidak semudah 
seperti apa yang dibayangkan. 
Pikiran memang tidak mudah untuk 
dikendalikan. Waktu duduk meditasi, 
tubuh kita dalam keadaan diam tetapi 
pikiran belum tentu diam. Pikiran 
biasanya lompat sana lompat sini seperti 

seekor monyet. Jika kita berusaha 
mengendalikannya, dengan mantra/
doa atau memusatkan pikiran pada 
obyek tertentu, pikiran akan mulai jinak 
dan mematuhi perintah kita. Namun 
hal ini hanya berlangsung sebentar saja 
(hanya dalam beberapa detik, bukan 
menit!). Beberapa saat kemudian dia 
akan aktif lagi, lompat sana lompat sini, 
bahkan terbang ke mana-mana. Persis 
seperti seekor lalat, satu saat terbang ke 
tempat yang bersih/suci (memikirkan 
hal-hal yang baik/suci), pada saat yang 
lain terbang ketempat yang kotor 
(memikirkan hal-hal yang tidak baik). 
Itulah sifat dasar pikiran (manas).
 Belakangan saat kuliah di perguruan 
tinggi, penulis belajar sistem meditasi 
lain seperti meditasi Buddhis, cara Tantra 
dan lain-lain. Metoda bisa berbeda-beda, 
namun sasaran tetap sama, yakni pikiran! 
Memang muncul banyak pengalaman 
spiritual, ada yang menyenangkan, 
ada yang tidak. Tetapi masalah utama 
tetap sama yaitu pikiran sangat sulit 
dikendalikan. Makin kita berusaha untuk 
menundukkannya, makin berontak 
pikiran itu! Akhirnya penulis bertemu 
dengan Bhagawan Baba.
 Setelah mengikuti ajaran Bhagawan, 
barulah penulis menemukan solusi yang 
tepat untuk mengendalikan pikiran 
(Mano Nigraha). Ternyata caranya cukup 
mudah. Apa itu? Dengan bhajan! Jika 
kita menyanyi bhajan dengan rasa 
bakti, pikiran akan menjadi jinak dan 
berada dekat dengan Bhagawan atau 
wujud Dewata lain yang ada pada lagu 
bhajan. Setiap habis bhajan, penulis 
merasa pikiran menjadi tenang, damai 
dan diwaktu malam bisa tidur nyenyak. 
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Hal ini berlangsung beberapa tahun. 
Kemudian pikiran mulai lagi membandel, 
susah dikendalikan. Penulis sempat 
merasa kecewa, karena Bhagawan Baba, 
tidak secara khusus memberi pelajaran 
meditasi. 
 Setelah banyak membaca wacana 
Bhagawan, penulis menyadari bahwa 
pengendalian pikiran (Mano Nigraha) 
berhubungan dengan pengendalian 
indera (Indriya Nigraha). Jika indera 
dapat dikendalikan dengan baik, maka 
pikiran akan mudah diatur. Bhagawan 
Baba mengajarkan :

Badram Pashyantu 
(melihat yang baik)
Badram Srunvantu 

(mendengar yang baik)
Badram Kurvantu 

(berbuat yang baik)

 Untuk dapat menguasai indera 
dengan baik kita harus mengembangkan 
moralitas dalam kehidupan (Dharmic 
life). Bhagawan mengajarkan panca 
pilar yakni Sathya (kebenaran, Dharma 
(kebajikan), Shanti (kedamaian), Prema 
(kasih sayang) dan Ahimsa (tanpa 
kekerasan). Urutannya memang harus 
demikian, mulai dari Sathya dan berakhir 
pada Ahimsa. Kenapa?
 Apabila seseorang ingin menapak 
jalan ketuhanan, ingin memasuki dunia 
spiritual, maka ia harus memulai dengan 
kebenaran dan kebajikan (moralitas). 
Berpegang pada kebenaran serta 
mengembangkan kebajikan (Sathya 
dan Dharma) adalah pintu gerbang 
menuju Ketuhanan/kesucian dan 
merupakan fondasi yang dibutuhkan 
untuk sadhana spiritual. Seseorang 

yang langsung melatih meditasi tanpa 
memupuk moral yang baik (Dharma), 
ia tidak akan memperoleh kemajuan 
apapun. Karena dahulu penulis belum 
mendapatkan guru spiritual yang baik, 
usaha yang dilakukan bertahun-tahun 
tidak membawa hasil yang berarti. Jadi, 
dalam menempuh kehidupan spiritual, 
bimbingan seorang guru yang benar-
benar mumpuni sangat diperlukan. 
Penulis sangat bersyukur mendapat 
bimbingan dari mahaguru Bhagawan 
Baba. Beliau benar-benar mengetahui 
keadaan tubuh dan batin seorang 
murid/bhakta dan mengajarkan cara 
yang paling tepat untuk meningkatkan 
spiritual orang tersebut.
 Dalam setiap wacana-Nya, Bhagawan 
selalu menekankan pentingnya moralitas. 
Beliau menyederhanakan seluruh ajaran 
kebajikan dan moralitas dalam satu 
kalimat yang amat sederhana dan mudah 
diingat, yaitu “SEE GOOD, DO GOOD and 
BE GOOD” (Lihat yang baik, berbuat 
baik dan jadilah orang baik). Bhagawan 
juga memberikan intisari Veda dalam 
satu kalimat “Sathyam Vada Dharmam 
Chara” (Berbicara benar, berbuat bajik). 
Orang hendaknya mengembangkan 
kebajikan dengan melaksanakan Seva 
(pelayanan kepada sesama). Dengan 
menjalankan kebenaran dan kebajikan 
(Sathya dan Dharma), orang akan 
memperoleh kedamaian (Shanti). 
Penulis merasakan sendiri bahwa 
jika kita memupuk kebajikan, indera 
akan dapat dikendalikan, kemudian 
pikiran menjadi tenang dan jernih, kita 
akan merasakan kedamaian. Meditasi 
mengalami kemajuan. Sungguh luar 
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biasa! Menurut hemat penulis, inilah 
mujizat yang sesungguhnya dari 
Bhagawan Baba. Beliau maha pengasih 
dan maha penyayang yang selalu siap 
untuk membantu semua umat manusia.
 Ada satu lagu bhajan tentang 
Bhagawan sebagai perwujudan kasih 
(Premaswarupa). Mari kita menyanyikan 
lagu bhajan di bawah ini:

PREMASWARUPA NAMO NAMO
SUNDARARUPA NAMO NAMO

SHANTISWARUPA NAMO NAMOl
SAISWARUPA NAMO NAMO
NAMO NAMO, NAMO NAMO

MANGALARUPA NAMO NAMO
SHATISWARUPA NAMO NAMO

SAISWARUPA NAMO NAMO
SATHYA SAISWARUPA NAMO 

NAMO.
(Sembah sujud kepada Bhagawan Sri 
Sathya Sai Baba sebagai perwjudan Kasih. 
Engkau juga perwujudan keindahan, 
kedamaian, ibu ilahi, keberuntungan 
dan kebenaran). 

(BERSAMBUNG)

Jay Sai Ram

Oleh: Agung Krisnanandha

kantong plastik kecil dan saya letakkan 
dalam dompetnya. 
 Setelah kira-kira seminggu, ia 
berjumpa dengan anak perempuan 
saya, Uida. Tamara bercerita bahwa ia 
sedang sedih sekali. Ibunya dirawat di 
rumah sakit dan hampir sepanjang hari 
ia harus tinggal di rumah sakit untuk 
membantunya. Uida menghiburnya dan 
menyarankan agar gadis itu “melihat 
bulan yang baru bulan ini pada gambar 
Baba”. Dengan kata lain, melihat bulan 
baru pada hari pertama kemunculannya, 
kemudian segera melihat gambar Baba. 
Ini adalah suatu ritual yang (di Iran) 
dianggap akan membawa kemujuran 
dan kabar baik. Tamara tampak sedih 
karena ia tidak mempunyai gambar 
Baba. Tetapi, Uida ingat bahwa ada 
gambar Baba yang tercetak di kertas 
pembungkus vibhuti yang Beliau berikan 
kepada saya (dalam interview). Karena 

itu, ia berkata, “Engkau mempunyai 
gambar Beliau di bungkusan vibhuti 
yang diberikan oleh ibu saya. Ambillah 
dari dompetmu dan lihatlah.”
 Ketika Tamara mengeluarkan bung-
kusan mungil vibhuti yang terbungkus 
lagi dalam kantong plastik itu, ia heran 
karena terasa agak berat. Dibukanya 
kantong plastik itu dan ditemukannya 
sebuah salib di atas bungkusan vibhuti, 
terletak di atas gambar Bhagawan. Tam-
paknya salib itu terbuat dari indung mu-
tiara dan ada ukiran bunga yang indah di 
sekeliling tepiannya.
 Saya beranggapan bahwa 
seluruh Iran mendapat kehormatan 
dengan hadiah yang unik ini, suatu 
kenang-kenangan menakjubkan yang 
dihadiahkan oleh Baba di antara kami.
Dari: Sanathana Sarathi, Oktober/
November 1980.
Alih bahasa: T. Retno Buntoro

Sambungan dari halaman 30

TANDA MATA MENGAGUMKAN
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Ikhtisar Sri Rudram: Chamakam
ChaMaka ANUVAKA  11 - एकादशोऽनुवाकः ‘ekaa cha me tisrash cha me’. 

(anuvaka mengenai kemahakuasaan)

KELIPATAN 4 / BILANGAN GENAP

 Sekarang kita sampai pada pertanyaan doa yang ditujukan pada bilangan 
genap. Ini untuk mengungkapkan rasa syukur karena menyediakan sarana 
yang bertujuan Sreya dan Preya (seperti yang dijelaskan di Bhagawad Geeta) 
saat menjalani kehidupan di bumi ini. Kita sering mengucapkan mantra 
Veda yang terkenal “Asato maa sadgamaya” dan “Trayambakam yajaamahe” 
untuk mencari pembebasan menuju keabadian. Kita tidak berkuasa untuk 
mengendalikan kelahiran atau kematian. Namun, diantara kelahiran dan 
kematian kita memiliki beberapa kemungkinan Preya (kebahagiaan material) 
dan Sreya (kemajuan evolusi spiritual mencari kebahagiaan sejati). Rishi dalam 
Chamakam-nya telah menggali dan menyelidiki kemungkinan ini dengan 
mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan Maha Kuasa karena 
menyediakan begitu banyak kemungkinan yang terkandung dalam angka 4 
s/d 48 dalam kelipatan empat.

 • 4 = chatasraH. 4 Weda, 4 tingkat ashrama kehidupan (brahmacarya, 
grihastra, vanaprastha, sannyasa), catur purusaartha (dharma, artha, kama 
moksha).

 • 8 = aShTau. 4 weda + 4 upa weda, 8 penjuru mata angin (timur, tenggara, 
selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut), 8 siddhi (anima, 
mahima, garima, lagima, prapti, prakamya, ishatva, vashitva).

 • 12 = Dvadasha. 6 Wedanga + 6 darshan, ke-12 aditya, 12 bulan dalam 
setahun (Chaitra sampai Phalguna), 12 rasi perbintangan.

 • 16 = ShoDasha. 16 kala (aspek) PurNa Avatara, 16 kala bulan, 16 siddhi.
 • 20 = vigmsahtiH. Objek kasar dan halus (5 halus + 5 unsur kasar mahabhuta 

dan 5 objek halus + 5 kasar).
 • 24 = chatuH-vigmshati. (lihat daftar dari jumlah 25 di atas) (25 unsur 

dalam tubuh manusia dikurangi jnata, yang berarti tubuh manusia yang 
sudah mati alias menjadi mayat. (termasuk jumlah huruf dalam irama/
matra Gayatri- gayatri chanda).

 • 28 = aShTaa-vigmshatiH. 28 inkarnasi Tuhan sebagai Weda Wyasa menurut 
Wisnu Purana (III-3) (yang terakhir terjadi 5000 tahun lalu, semasa zaman 
Shri Krishna). (termasuk jumlah huruf dalam irama Ushnik)

 • 32 = Dvatrigmshat. 32 pengetahuan utama (mulai dari ke-4 Weda, ke-4 
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Upaweda, dst). (termasuk jumlah huruf dalam irama anusthup).
 • 36 = Sattrigmshat. 36 tantra (mRigendra tantra, matanga tantra, Damara 

tantra, dll). (termasuk jumlah huruf dalam irama Brihati)
 • 40 = Chatvarigmshat. 40 kuda berwarna merah milik Indra menurut Rig 

Veda 1-126-4. Indra adalah lambang pikiran yang mengendalikan ke-
40 kuda yang penuh semangat membara ini. Inilah ke-29 elemen yang 
disebutkan dalam nomor 29 di atas ditambah 11 rudra yang disebutkan 
di nomor 11 di atas. Butuh waktu sekitar 40 hari untuk memulihkan 
pikiran dari goncangan mental yang sangat dalam. Oleh karena itu, waktu 
maksimum 40 hari berkabung disarankan atas kematian orang yang 
disayangi. (termasuk jumlah huruf dalam irama Pankti).

 • 44 = Chatuscatvarigmshat. (termasuk jumlah huruf dalam irama Trushtup).
 • 48 = Stacatvarigmshat. (termasuk jumlah huruf dalam irama Jagati).
 • VaajaH cha = aku juga manifestasi vaajaH itu, yang mana vaajaH berarti 

‘perwujudan utama shakti atau energi, sumber utama keberlimpahan/
kekayaan bagi semua (berkenaan dengan kalimat pembuka chamaka 
anuvaka ke-11).

 • Pra-savaH cha = segenap kemampuan mencipta tidak lain dan tidak bukan 
adalah manifestasi diriku juga. Api-jaH = Ciptaan itu juga perwujudan 
hamba. Api berarti ‘juga’; jaH berarti ‘kelahiran’ atau ‘ciptaan’ (alam semesta 
dalam konteks ini); bersama-sama berarti ‘juga ciptaan’.

 • KratuH cha = pengorbanan (ter)-agung [ViraT PuruShah mengorbankan 
tubuhnya sendiri berkali-kali yang pada akhirnya menyebabkan lahirnya 
wujud alam semesta saat ini dan mencontohkan teladan mulia nan 
agung bagi kita semua untuk meniru dan meneladaninya seperti yang 
dinyatakan dalam ayat puruSha sukta ‘yajnena yajnam ayajanta devaah, 
taani dharmaani prathamaani aasan’ 

 • SuvaH cha = sinar/cahaya yang menyilaukan (& Tuhan yang memberi 
kekuatan kepada para dewa di suvaH lokaH) adalah perwujudan diriku 
juga.

 • Muurdha cha = yang tertinggi juga bagian dari perwujudan diri hamba. 
Vi-ash~niyaH cha = Tuhan yang menelan & mencerna segala sesuatunya 
juga manifestasi diriku. Tuhan yang menelan dan mencerna makanan di 
dalam diri hamba dan juga yang seluruh alam semesta, adalah perwujudan 
diri hamba juga. antyayanaH cha = Tuhan yang menuntun hingga ke titik 
perjalanan akhir (moksha) juga adalah bagian manifestasi diri hamba. Titik 
perjalanan akhir di sini bisa bermakna ganda yaitu; moksha atau pralaya 
(akhir dari siklus penciptaan ini).
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 • BhauvanaH cha = Pencipta bhuvanaH (bhuvanah berarti keduanya, alam 
semesta dan planet bumi yang kita huni ini). Bhuvanah cha = ciptaan (alam 
semesta) dan planet-planet lainnya dan bumi ini, ibu pertiwi yang kita 
diami ini.

 • Adhi-pathiH cha = Penguasa Tunggal, Tuhan Yang Maha Besar itu juga 
adalah (perwujudan) hamba.

 Semua penyebutan angka di atas dari bilangan ganjil dan kelipatan empat 
menegaskan bahwa “Semua Angka-Angka Itu Adalah (Perwujudan Dan 
Manifestasi Diri) Hamba Juga” dan Chamakam anuvaka ke-11 menegaskan 
dengan pasti, bahwa Tuhan itu adalah aku dan aku adalah Tuhan juga, aku 
dan Tuhan satu adanya. Keseluruhan namakam dan chamakam berakhir 
dengan pernyataan anuvaka ke-11 yang menyatakan dengan tegas, “apapun 
yang dimiliki oleh Tuhan, juga milikku, karena Tuhan dan ciptaannya 
tidak bisa dipisahkan”.
 Menurut Dr. Sasidharan, angka-angka ini mewakili rantai polimer molekul 
yang membentuk Apa atau air yang memungkinkan evolusi kehidupan dan 
kecerdasan, dan Apa tidak lain adalah pasangan basa nitrogen DNA. Angka 
1s/d 33 mewakili 33.000 pasangan basa dari pasangan basa DNA mitokondria. 
Angka-angka 4 s/d 48 mewakili 48 juta basis nuklir DNA. Dua set basa DNA 
bergabung untuk memberikan kelangsungan kesejahteraan manusia dan 
evolusi kehidupan manusia yang berketerusan. Ketika sang bakta berdoa 
untuk berkat anugerah angka-angka ini, sebenarnya dia sedang berdoa 
memohon anugerah yang dilimpahkan kepadanya atas semua basis DNA ini 
yang berguna dan membantu demi tercapainya kelangsungan kesejahteraan 
dan kebahagiaan manusia.
 Mantra tambahan trayambakam memohon kesehatan yang baik dan 
bebas dari segala penyakit. (termasuk penyakit tidak menyadari sifat 
Ketuhanan yang bersemayam di dalam diri).
 Dalam Chamakam, engkau telah mengatasi rasa takut akan kematian 
dan harapan untuk hidup. Terhadap hal ini, engkau memanjatkan doa 
memohon semua hal yang diperlukan dan keinginan. Inilah rezeki tetap 
dan rutin, mencintai keluarga dan teman, kekayaan duniawi, pengetahuan 
esotoris, kekuatan Tuhan, dll. Ketika kesadaran muncul (pencerahan diri), 
bahwa kekayaan dimaksudkan untuk berbagi dengan sesama, dan kekuatan 
dimaksudkan untuk menolong sesama; akhirnya engkau mengorbankan 
kesadaran aku yang terbatas menuju kesadaran AKU yang tidak terbatas: 
Paramatma Yang Agung. Kebenaran itu Abadi, Kesadaran itu Suci, Kebahagiaan 
Sejati itu Tuhan, Para-Bramhan Yang Maha Mutlak, Kesadaran Semesta Yang 



38 Edisi No. 271, November 2014

Tak terbatas.
 Samastha lokaaH sukhino bhavantu! Samastha lokaaH sukhino bhavantu!! 
Samastha lokaaH sukhino bhavantu!!! Semoga semua makhluk di segenap 
penjuru alam semesta berbahagia selalu, berbahagia senantiasa, berbahagia 
selalu, OM!

Tambahan Rudra mantras ‘tryambakañ yajāmahe’

Kedelapan mantra ini biasanya dilantunkan dan dikumandangkan dalam 
Rudra Yajña. Mereka berasal dari sumber yang berbeda seperti taittirīya samhitā, 
taittirīya āraṇyaka and ṛk samhitā. Mantra yang termasyhur dan tersohor dikenal 
sebagai mahā-mṛtyuñjaya yang merupakan mantra pembuka dilantunkan 
pertama kali.

trya̍mbakañ yajāmahe suga ̱ndhim pu ̍ṣṭi̱vardha̍nam |
u̱rvā̱ru̱kami̍va̱ bandha ̍nān mṛ̱tyormu̍kṣīya̱ mā’mṛtā̎t || [TS 1.8.6.10]
| tri | ambakam | yajāmahe | su-gandhim | puṣṭivardhanam || 
| urvārukam | iva | bandhanāt | mṛtyoḥ | mukṣīya | mā | amṛtāt || 

“Hamba memuja dan menyembah-Mu dengan seluruh jiwa & raga, wahai 
Siwa Mahadewa yang ber-trinetra (bermata tiga). Engkaulah Tuhan Penguasa 
segalanya yang menganugerahkan kesempurnaan dan kesehatan yang 
semakin meningkat, yang membuat tubuh hamba mengembuskan dan 
memancarluaskan bau wewangian surgawi. Engkau memelihara semua 
makhluk dengan penuh kasih sayang; laksana mentimun matang yang jatuh 
dari batangnya, semoga hamba diselamatkan dari cengkeraman kematian dan 
dibebaskan dari cengkeramannya (kesadaran tubuh); anugerahkanlah hamba 
pembebasan (moksha)...[ ...dan janganlah hamba berpaling dari pembebasan 
dan pencerahan itu...]”

Mantra ini dilantunkan untuk mencegah dan menjauhkan (seseorang) dari; 

1)  Penderitaan – rasa sakit (yang tak tertahankan) saat kematian, 
2)  Kematian mendadak, 
3)  Kematian yang tidak wajar seperti di gigit ular, dll.
4) Menyembuhkan semua penyakit jasmani dan rohani (penyakit tidak 

menyadari sifat Ketuhanan yang bersemayam di dalam diri).

yo ru̱dro , a̱gnau yo , a̱psu ya , oṣa ̍dhīṣu̱ yo ru̱dro viśvā̱bhuva̍nā››vi̱veśa̱ 
tasmai̍ ru̱drāya̱ namo̍ , astu | [TS 5.5.9.3]
|yaḥ | rudraḥ | agnau | yaḥ | ap-su | yaḥ | oṣadhīṣu | yaḥ | rudraḥ | viśvā | 
bhuvanā | ā-vi-veśa | 
tasmai | rudrāya | namaḥ | astu || 



39Edisi No. 271, November 2014

Sujud kami kepada Bhagawan Rudra, yang ada bersemayam dalam api, air, 
tumbuh-tumbuhan dan semua tingkatan dunia.

ye te̍ sa̱hasra̍ma̱yuta̱m pāśā̱ mṛtyo̱ martyā̍ya̱ hanta̍ve | 
tān-ya̱jñasya̍ mā̱yayā̱ sarvā̱nava̍ yajāmahe || 57 || [TA 10.57]
| ye | te | sahasram | ayutam | pāśā | mṛtyaḥ | martyāya | hantave || 
| tān | yajñasya | māyayā | sarvān | ava | yajāmahe || 

O, Bhagawan Siwa Pembebas Karma! Melalui perbuatan baik kami (menurut 
prinsip-prinsip yajna), kami akan dapat menghentikan semua ikatan-Mu, yang 
segudang jumlahnya, yang dimaksudkan untuk menimpa semua yang fana.

mṛ̱tyave̱ svāhā̍ mṛ̱tyave̱ svāhā̎ || 58 || [TA 10.58]   
| mṛtyave | svāhā | mṛtyave | svāhā ||
Marilah kita persembahkan doa kita ini untuk Siwa Mahadewa - Sang
Penghancur (dari dosa dan kesedihan).

prāṇānāṅ granthirasi rudro mā̍ viśā̱ntakaḥ | tenānnenā ̎pyāya̱sva ||
namo rudrāya viṣṇave mṛtyu̍rme pā̱hi || [TA 10.75]
| prāṇānām | granthiḥ | asi | rudraḥ | mā | vi-śāntakaḥ || tena | annena | āpyāyasva ||
| namaḥ | rudrāya | viṣṇave | mṛtyuḥ | me | pāhi ||

O, Paramatma Rudra, Dirimu memegang tali napas kehidupan. Kami berdoa,
janganlah ambil nyawa kami. Semoga Sang Pelindung senang dengan 
persembahan kami dan tebarlah pandangan bijak dan menguntungkan 
kami. Doa khusyuk ini kami persembahkan untuk Sang Pelebur (dari dosa dan 
kesedihan). Sujud kami kepada Dewata Rudra- Tuhan Maha Ada yang
meliputi dan meresapi segala sesuatunya di semesta jagat raya ciptaan-Nya.
Selamatkanlah kami dari perbudakan duniawi, yang membuat kami hilir
mudik diantara kelahiran dan kematian.

tamu̍ ṣṭu̱hi̱ yas svi̱ṣus su ̱dhanvā̱yo viśva̍sya̱ kṣaya̍ti bheṣa̱jasya̍ |
yakṣvā̎ma̱he sau̎mana̱sāya̍ ru̱dran namo̎ bhirde̱vamasu̍ran duvasya || [ 
ṛk samhitā 5.42.11 ]
| tam | u | stuhi | yaḥ | su-iṣu | su-dhanvā | yaḥ | viśvasya | kṣayati | bheṣajasya || 
| yakṣva | mahe | sau-manasāya | rudram | namaḥ-bhiḥ | devam | asuram | 
duvasya || [ṛk samhitā 5.42.11]

Gapailah jiwa yang damai dengan menyembah Para Rudra yang memiliki 
busur dan anak panah yang berbaik hati, yang merupakan sumber obat untuk
semua penyakit duniawi, Penghancur kesedihan, yang berkemampuan 
menambah masa hidup dan yang termaktub dalam bentuk pengetahuan.
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a̱yam me̱ hasto̱ bhaga̍vāna̱yam me̱ bhaga̍vattaraḥ |
a̱yam me̎ vi̱śva bhe̎ṣajo̱ ‹yaṁ śi̱vābhi̍marśanaḥ || [ṛk samhitā 10.60.12]
| ayam | me | hastaḥ | bhaga-vān | ayam | me | bhagavat-taraḥ || 
| ayam | me | viśva-bheṣajaḥ | ayam | śivaḥ | abhi-marśanaḥ ||

Jiwa dan pikiran yang telah menyentuh arca Tuhan Pemberi Nafas Kehidupan, 
memanglah terberkati, sangatlah beruntung adanya. Inilah obat untuk semua 
penyakit duniawi.

Catatan; Para Dokter dan Penyembuh akan melakukannya dengan baik 
untuk melantunkan mantra ini ketika sedang memeriksa pasien dengan 
kasih sayang dan cinta kasih serta mengeluarkan/memberikan obat dengan 
kekuatan mantra ini.

Di dalam Sri Rudram ini juga terkandung Sri linga-Asthakam, obat penyembuh 
bagi mereka yang tidak menyadari KETUHANAN yang bersemayam di dalam diri 
mereka. Dengan membaca linga-Asthakam ini, maka engkau akan menyadari 
jati dirimu yang sejati, bahwa engkau adalah manifestasi dari Siwa itu sendiri.

(Bersambung)
Alih bahasa ; Purnawarman dan Vijay Kumar

Tidak Akan Pernah Terlalu Cepat 
Untuk Memulai Kehidupan Spiritual

Suatu ketika ada seorang kikir yang diam di sebuah rumah yang bocor. Air 
hujan turun lewat atap rumahnya, tapi semua itu didiamkannya. Para tetangga 
mentertawakan dan mengingatkannya agar atapnya diperbaiki. Tetapi dalam 
musim hujan dia menjawab : “Biarkan hujan reda dulu.” Bila hujan berhenti 
ia akan menjawab : ”Mengapa saya harus khawatir soal bocor? Hujan telah 
berhenti sekarang.”

Jangan sampai menderita kebocoran jika musim hujan tiba. Untuk 
menghindarinya, perbaiki atap sekarang juga. Dengan kata lain, mulailah 
membiasakan dirimu dengan latihan dan pelajaran pertama dalam kehidupan 
rohani. Mulailah pelajaran pertama untuk diam, berdoa dan mengucapkan 
nama Tuhan. Tidak akan pernah terlalu cepat untuk memulai kehidupan 
spiritual. 

(Sumber : Buku China Katha Jilid I)
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BAHASA HATI (22 - TAMAT)

 Baba tidak penah berhenti mem-
berikan wejangan. Seperti mimpi 
bagi kebanyakan orang, tetapi bagi 
diriku, wejangan ini memberikan arti 
yang mendalam. Wejangan-wejangan 
tersebut membimbing kehidupan 
pribadiku dan sadhana spiritualku. 
Aku telah dibimbing untuk memahami 
bahwa kehidupan dan dunia ini adalah 
mimpi belaka. Sebelum gelembung 
mimpi ini pecah, aku harus menyadari 
asas universal yang mendasari bahwa 
setiap orang sesungguhnya mimpi 
adanya.
 Aku telah memasrahkan diri kepada 
Swami. Keinginanku satu-satunya 
adalah untuk melayani Beliau dengan 
menerapkan ajaran-ajarannya dalam 
kehidupanku. Aku telah menyadari 
bahwa melayani Swami adalah rutinitas 
harian yang lahir dari ketulusan 
hati tanpa mengharapkan apapun. 
Memikirkan hal yang baik tentang orang 
lain, mendengarkan kebutuhan orang 
lain dan membantu sesama adalah 
bentuk-bentuk pelayanan kepada Baba.
 Tolok ukur untuk mengetahui 
seberapa besar perkembangan spiritual 
kita adalah ketika kita mampu meng-
anggap kesalahan orang lain sebagai 

SUNGAI KEHIDUPAN TAK PERNAH BERHENTI MENGALIR

kesalahan kecil dan kesalahan kita 
sebagai kesalahan yang besar. Ketika 
engkau bisa melakukan hal tersebut, 
engkau baru dapat mengembangkan 
unsur-unsur kasih sayang. Belajarlah 
untuk menerima kesalahan orang lain 
dan berdoalah agar mereka dapat 
memperbaiki kesalahannya. Nilai-nilai 
luhur Cinta Kasih seperti, Kebenaran, 
Kebajikan, Kedamaian dan Tanpa 
Kekerasan akan mulai tumbuh di hati 
kita.
 Usaha atau keberhasilan kita pada 
jalan spiritual hanyalah sebesar 1%, se-
mentara sisanya 99% sudah diperban-
tukan oleh berkat-Nya. Hal ini sudah 
dikumandangkan seorang yogi agung, 
Swami Vivekananda yang merupakan 
Karma Yogi sejati dalam kehidupannya.
 Lima pilar nilai-nilai kemanusiaan 
yang Swami anjurkan untuk semua 
peminat kehidupan spiritual amatlah 
penting. Nilai-nilai ini juga terkandung 
dalam semua agama yang ada di dunia 
ini. Swami mengirim pesan ini ke Roma 
pada tahun 1983 selama berlangsungnya 
konferensi organisasi Sai di Sai Center 
Italia.
 “Seluruh umat manusia merupakan 
bagian dari agama yang satu, yaitu 

“Engkau baru menjadi bhakta ketika Tuhan menyatakan telah menerima 
baktimu. Ego adalah hambatan terbesar dalam pencapaian itu. Tuhan 
bersabda, “Yo mad chalcthah sa me priyah! Dia yang telah menjadi bhakta-
Ku adalah sahabat-Ku !”

- Baba



42 Edisi No. 271, November 2014

agama manusia, dan Tuhan adalah ayah 
bagi semuanya.
 Sebagai ‘anak-anak’ dari Tuhan Yang 
Esa, semua umat manusia bersaudara. 
‘Kebenaran’ utama dalam semua agama 
adalah satu dan sama, walau berasal dari 
bangsa dan ras yang berbeda. Ajaran 
atau praktek dan cara yang ditempuh 
bisa saja berbeda-beda, tetapi tujuan 
akhirnya hanya satu. 
 Semua agama menyatakan ‘Tuhan 
Yang Maha Esa - tiada duanya’ dan 
mempropagandakan peningkatan cinta 
kasih universal tanpa memandang 
kasta, kepercayaan, bangsa dan warna 
kulit. Bagi siapa yang mengabaikan 
‘kebenaran’ utama ini, hanya akan 
mengembangkan kebodohan (baca: 
kesombongan dan ego). Landasan dari 
kehidupan spiritual yang berpegang 
teguh pada ketuhanan adalah dengan 
menyadari atma yang bersemayam di 
dalam tubuh setiap makhluk hidup. 
 Kehidupan bermasyarakat juga 
harus mematuhi jalan spiritual. Umat 
manusia harus menyadari bahwa 
kehidupan individu dan masyarakat 
adalah manifestasi dari kehendak Tuhan 
dan Tuhan meliputi (meresapi) alam 
semesta. Masyarakat tidaklah boleh 
menjadi kumpulan individu-individu 
yang sombong, yang mementingkan diri 
sendiri, melainkan kumpulan individu-
individu yang bermasyarakat yang 
dipandu berdasarkan asas ketuhanan.
 Ada saja yang percaya bahwa 
kehidupan masyarakat tidaklah berhu-
bungan dengan kehidupan spiritual. 
Ini salah besar. Jalan kehidupan 
spiritual tidak hanya membantu 
menyempurnakan kehidupan seseorang 

dalam masyarakat, bahkan, untuk 
tujuan penyempurnaan tadi, jalan ini 
sangatlah diperlukan. Ketuhanan juga 
meliputi kehidupan masyarakat sebagai 
satu kesatuan. Namun ketuhanan yang 
meliputi masyarakat, hanyalah dapat 
dilihat dari individunya.”
 Pesan akan ‘Tuhan Yang Maha 
Esa - tiada duanya, Kemurnian adalah 
Pencerahan’ ini adalah pesan global 
untuk semua umat manusia.
 Ada banyak perubahan-perubahan 
besar yang terjadi dalam hidupku sejak 
aku mengenal Swami. Beliau telah 
membimbingku dengan jalan-Nya, tidak 
hanya dalam kehidupan spiritualku 
tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
 Kerapkali aku mendengar sejumlah 
peminat kehidupan spiritual menyatakan 
bahwa setelah datang kepada Swami, 
banyak hal yang luar biasa terjadi dalam 
kehidupan mereka. Baba mengatakan: 
“Jika engkau mendekat satu langkah 
kearah-Ku, maka Aku akan melangkah 
sepuluh langkah ke arahmu. Jika engkau 
meneteskan setetes airmata untuk-Ku, 
maka Aku akan menghapus ratusan 
tetes airmatamu.”
 Di dunia yang bersifat dualitas 
ini, wajarlah jika kemujuran dan 
kemalangan datang silih berganti. Jika 
engkau dapat melewati cobaan dan 
penderitaan ini tanpa terpengaruh 
sedikitpun, maka engkau perlahan-lahan 
mengembangkan kekuatan batinmu. 
Kekuatan batin yang sifatnya spiritual 
ini, akan tumbuh dan berkembang jika 
dia hidup berkesadaran Sai.
 Aku ingin menceritakan mengenai 
suatu kejadian yang terjadi padaku pada 
pertengahan tahun 1991.
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 Bisnisku selama beberapa tahun 
terakhir tidak terlalu baik. Aku sudah 
mencoba beberapa macam bisnis 
dan mengalami banyak rintangan. 
Dengan mempercayai bahwa Swami 
mengetahui segala sesuatunya dan akan 
membimbingku dalam menghadapi 
segala cobaan membuatku semangat 
untuk bertahan bahkan dalam kondisi 
terburuk sekalipun.
 Pada suatu hari salah seorang teman 
baikku mengundang aku dan istriku 
untuk bertemu dengan seorang Master 
Spiritualnya dari Taiwan. Temanku 
mengatakan bahwa Master spiritual 
tersebut dapat melihat masa depan 
dan dapat membantu seseorang dalam 
karirnya. Kami menerima undangan 
baiknya dan pergi untuk bertemu Master 
tersebut malam itu.
 Kami makan malam di rumahnya 
dan minum teh Cina bersama dengan 
Master ketika dia berbicara dengan kami.
 Master spiritual tersebut tersenyum 
kepadaku dan mulai untuk mengajarkan 
aku, melalui seorang penterjemah, 
tentang meditasi dan bagaimana 
mempraktekkannya dalam kehidupanku. 
Dia berbicara mengenai hal itu selama 
lima belas menit dan lalu mengakhiri 
perbincangannya dengan menasehatiku 
agar mempraktekkan meditasi tersebut 
demi peningkatan sisi spiritualku.
 Aku berharap bahwa dia akan 
berbicara mengenai karirku dan aku 
agak kecewa ketika dia membicarakan 
hal yang lain.
 Begitu melihat kekecewaanku, 
temanku meminta Master tersebut 
mengatakan sesuatu mengenai karirku. 
Dia tersenyum dan mengatakan bahwa 

dia telah melihat seorang laki-laki 
berjubah oranye dengan ‘rambut kribo’ 
memasuki rumah sebelum kami.
 Karena temanku pernah ke India 
untuk bertemu dengan Swami baru-
baru ini, dia menyimpan foto Swami di 
altarnya. Aku menunjuk pada foto Swami 
dan bertanya pada Master tersebut, 
apakah dia telah melihat Swami yang 
berjalan bersama aku dan istriku. Master 
tersebut menjawab, “Ya!”
 Aku tergetar dan mengatakan pada 
Master tersebut bahwa yang dia lihat 
tadi adalah Sai Baba, Tuhan dalam wujud 
manusia. Master tersebut mengatakan 
bahwa dia mendengar dari temannya 
tentang ‘Tuhan’ yang tinggal di India. Dia 
agak terkejut melihat Swami memasuki 
rumah itu dan berbicara kepada-Nya.
 Dia menjelaskan bahwa Swami telah 
mengatakan kepadanya bahwa aku dan 
istriku adalah bakta-Nya dan Beliau akan 
menjaga karir kami dan semua hal yang 
berhubungan dengan hidup kami. Baba 
lalu meminta kepada Master dari Taiwan 
tersebut untuk berbicara kepada kami 
mengenai meditasi dan membiarkan hal 
lain berjalan seperti sedia kala.
 Master tersebut mengungkapkan 
bahwa Baba ‘Penguasa Sejati’ dan dia 
sangat bahagia dan merasa beruntung 
dapat melihat dan berbicara pada-Nya. 
Dia juga merasa senang karena telah 
terpilih untuk mengajarkan meditasi 
kepada bhakta Beliau.
 Aku sangat gembira untuk melihat 
langsung perwujudan cinta kasih Tuhan 
dan perhatian dari Swami. Pengalaman 
dengan Swami sepanjang perjalanan 
spiritual kami telah memberikan 
kekuatan, keyakinan dan kepercayaan 
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tinggi.
 Baba telah menegaskan bahwa, 
“Tuhan berada di dalam dirimu, di 
sekitarmu, di belakangmu, di atasmu 
dan di sampingmu”.
 Episode kecil ini memperlihatkan 
bahwa jika kita benar-benar men-
dedikasikan hidup kita untuk-Nya, Beliau 
akan senantiasa ada jika dibutuhkan.
 Aku percaya bahwa bakta-bakta 
lainnya di Singapura dan seluruh dunia 
telah pernah berhubungan dengan 
Swami dengan caranya masing-masing. 
Beberapa pengalaman mereka telah 
diterbitkan dalam buku-buku, majalah 
dan literatur spiritual lainnya. Namun 
banyak juga bhakta yang lain belum 
pernah melihat buku-buku tersebut. 
Bagi para bhakta ini, setiap pengalaman 
dengan Swami adalah anugerah 
yang sangat berharga dalam lembar 
kehidupan mereka.
 Ini adalah kontribusi yang kecil dan 
sederhana dalam “Bahasa Hati” seperti 
setetes air dalam lautan pengalaman 
bersama Tuhan kita yang tercinta, … Ia, 
Rama Matahari - Hyang bersemayam di 
dalam diri setiap makhluk, BHAGAWAN 
SRI SATHYA SAI BABA.

PANCA PILAR, LIMA ASAS, LIMA 
NILAI-NILAI DALAM KEHIDUPAN 

MANUSIA, SEBUAH PESAN ILAHI DARI 
BHAGAWAN SRI SATHYA SAI BABA

KEBENARAN
KEBAJIKAN

KEDAMAIAN
KASIH SAYANG

TANPA KEKERASAN

KEBENARAN – (SATHYA)

 Alam semesta ini bertumpu pada 
hukum kebenaran. Jika tak ada kebenaran, 
maka alam semesta pun tidak tercipta. 
Kebenaran merupakan sifat keabadian. 
Tidak ada yang dapat mengubahnya, 
apalagi menyembunyikannya. Kebe-
naran adalah Tuhan. Semua khazanah, 
semua kemakmuran berasal hanya 
dari kebenaran. Tuhan adalah peng-
ejewantahan kebenaran. Hanya kebe-
naran saja kediaman sejati Tuhan. Dharma 
hidup secara kekal dalam kebenaran. 
Veda, yang merupakan sumber ilmu 
pengetahuan dan kebijaksanaan berasal 
dari kebenaran. Hanya kebenaranlah 
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jalan kemuliaan. Kebenaran adalah 
pengetahuan tanpa batas yaitu Brahman. 
Di manapun kebenaran dipatuhi, 
maka Dharma akan hidup. Sang hyang 
Ragunath dipuja sebagai Yang Maha 
Kuasa, karena Hyang adalah perwujudan 
kebajikan seperti kesunyataan, kebe-
naran, amal-kedermawanan, perta-
paan, pengorbanan, persahabatan, 
kemurniaan, kebaikan dan pengetahuan. 
Para Mahatma memiliki khazanah 
kebajikan ini. Inilah yang terutama. 
Umat manusia harus memiliki sifat-sifat 
luhur ini. Jika mereka bertekad (bercita-
cita) untuk menjadi mulia dan luhur, 
mereka harus membudidayakan dan 
meningkatkan nilai-nilai kebajikan di 
atas. Mereka membutuhkan sifat-sifat 
kejujuran atau kesetiaan. Barang siapa 
yang berbicara benar dan jujur akan 
dihormati oleh masyarakat peradaban 
dunia.
 Kebenaran hidup dimasa lalu, 
dimasa kini, dan dimasa yang akan 
datang. Waktu tak dapat mengubahnya. 
Ciptaan tak dapat memolesnya pun 
menggenapinya. Pralaya, - kehancuran 
tak dapat mengikisnya. Sejarah tidak 
dapat mencorengnya. Kebenaran hidup 
dalam satu kesatuan kekal. Karena alasan 
inilah, Tuhan (Sang Hyang) digambarkan 
sebagai eksistensi (keberadaan) - 
Pengetahuan - Kebahagiaan kekal. Para 
Rishi bijak waskita dari jaman purwakala 
menyebutnya “RUTHAM”.

KEBAJIKAN – (DHARMA)

 Kebajikan adalah sumber yang 
abadi. Kebajikan adalah keutamaan 
yang luhur. Kebajikan adalah landasan 
segalanya. Tidak ada keutamaan yang 

lebih agung selain kebajikan. Di alam 
semesta ini kebajikanlah yang tertinggi.
 Manusia harus mengikuti jalan 
kebajikan, untuk menemukan dirinya 
yang sejati, membuang semua sifat jahat 
yang ada dalam dirinya, menjunjung 
sifat-sifat kemanusiaan, untuk mening-
katkan sifat-sifat ketuhanan dan meraih 
kehidupan yang baik.
 Tugas utama manusia adalah 
meningkatkan Kemurnian dan kesu-
cian pikiran, ucapan dan tindakan. 
Ucapan yang tidak mengandung 
ketidakbenaran, pikiran yang bebas dari 
keinginan dan kebencian, tubuh yang 
tidak melakukan perbuatan jahat – inilah 
tiga hal utama yang harus dilaksanakan 
umat manusia. Moralitas dibangun 
berdasarkan kedisiplinan, perbuatan 
baik dan diskriminasi (viveka). Moralitas 
mengangkat kehidupan manusia. Buah 
dari perbuatan baik adalah moralitas. 
Sejatinya, perbuatan yang baik dan luhur 
sama dengan jalan kebajikan. Landasan 
alam semesta adalah kebajikan. 
Kebajikan melindungi mereka yang 
melaksanakannya. Bahkan kematian 
pun tidak menakutkan bagi mereka-
mereka yang menjunjung kebenaran 
dan kebajikan. Kebajikan membimbing 
manusia menuju kemenangan sejati. 
Kebajikan menghubungkannya lang-
sung menuju penghayatan ketuhanan. 
Kebajikan mengubahnya menjadi 
cerminan Sang Ilahi. Keempat Veda, 
Sruti, Smriti, Purana adalah landasan 
kebajikan. Hanya Kebajikan yang 
menganugerahkan kedamaian. Keba-
jikan adalah sumber kebahagiaan sejati. 
Kebajikan yang pada akhirnya akan 
menang.
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KEDAMAIAN – (SHANTI)

 Kedamaian adalah sifat yang menak-
jubkan. Kedamaian adalah adiratna yang 
menghiasi dan memperelok para santo, 
para suci. Kedamaian hidup di dalam hati 
yang suci dan murni. Bukannya di dalam 
hati orang yang egois – apalagi orang-
orang yang sibuk mementingkan diri 
sendiri. Kedamaian adalah sifat Tuhan. 
Kedamaian itu adalah jati diri manusia 
yang sesungguhnya. Hidup yang damai 
adalah hak manusia sejak lahir, dia 
bukan berada di luar tetapi bersemayam 
di dalam dirimu. Kedamaian yang ada 
di luar dirimu sesungguhnya adalah 
cerminan kedamaian yang ada di 
dalam dirimu. Nama maupun bentuk 
adalah maya. Hanya kedamaian yang 
merupakan kebenaran yang kekal. 
Bermahadaya kedamaian itu. Kedamaian 
menganugerahkan kebahagiaan kekal. 
Kedamaian adalah harta karun utama 
manusia. Mungkin engkau sangat 
terpelajar, kaya, kuat; tetapi semua itu 
tak berguna jika engkau tak memiliki 
rasa damai. Dengan menyingkirkan 
keterikatan, keinginan (nafsu) dan 
egoisme, engkau dapat meraih keda-
maian. Tujuan utama kehidupan adalah 
untuk meraih kedamaian. Bukannya 
nama, ketenaran maupun kekayaan. 
Dengan hidup selalu berpuas diri, 
maka engkau akan dapat meraih dan 
mewujudkan kedamaian. 
 Di antara kerugian maupun 
keuntungan, cobaan dan tantangan, 
ketidakberdayaan, hanya keyakinan 
yang teguh dan kokoh pada Tuhanlah 
yang membuatmu mampu berdiri 
bagaikan karang yang tak tergoyahkan. 

Terimalah segala sesuatunya sebagai 
kehendak Tuhan. Kunci untuk meraih 
kedamaian adalah Guru Mantra yaitu 
nama Tuhan Yang Maha Suci. Dalam 
keadaan apapun, jagalah keseimbanan 
diri; pantanglah berputus asa. Untuk 
menaklukkan keinginan dan kebencian, 
kedamaian adalah senjata Ilahi yang 
paling ampuh. Biarkan orang mengkritik 
dan memfitnahmu. Terimalah semuanya 
sebagai anugerah Tuhan. Terimalah 
ujian-Nya melalui berbagai macam 
bentuk. Dengan upaya di atas niscaya 
kedamaian dapat diraih. Junjunglah 
kedamaian tubuh, pikiran dan jiwa! 
Ulangi kata-kata “Damai, Damai, Damai” 
tiga kali untuk memperolehnya.

KASIH SAYANG – (PREMA)

 “Cinta kasih tak dapat dijelaskan.” 
Bahasa dan sastra tidak dapat 
menjelaskan makna cinta kasih. Kasih 
adalah Tuhan. Para Vedantin terus-
menerus menyangkal, “bukan ini, bukan” 
ini untuk menjelaskan kasih itu, tapi, 
akhirnya, berubah menjadi hening dan 
diam. Kasih adalah harta teragung. 
Menjalani kehidupan yang penuh cinta 
kasih, menyayangi semua umat manusia, 
adalah kewajiban setiap orang. Cinta 
kasih tumbuh dari waktu ke waktu.
 Cinta kasih melampaui semua 
sifat. Cinta yang terkondisi (bersyarat) 
tidaklah kekal. Sedangkan cinta kasih 
yang sejati mengalir tiada batas seperti 
nectar kekekalan. Para bijak waskita-
para Rishi dari jaman purwakala telah 
mengetahui bahwa kasih Tuhan yang 
demikian adalah ATMA. Dia mengalir di 
hati semua bentuk kehidupan sebagai 
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suatu daya (kekuatan) Tuhan. Kasih tak 
mengharapkan imbalan. Kasih Tuhan 
bukanlah kasih yang ada diantara teman 
atau sahabat, ibu dan anaknya, suami dan 
istri, para kerabat dan bahkan diantara 
Guru dan murid atau Guru dengan 
pengikutnya atau baktanya. Kasih 
jenis ini selalu dimotori dengan sedikit 
kepentingan pribadi. Ada banyak orang 
yang menjalin kasih untuk kepentingan 
pribadi mereka.
 Kasih sejati itu tanpa pamrih; 
Kasih yang tidak mengharapkan apa-
apa. Engkau harus menyadari prinsip 
ketuhanan yang bersemayam dalam 
semua ciptaan. Kasih adalah Tuhan dan 
Tuhan adalah kasih. Siapapun yang 
telah menyadari kebenaran ini sudah 
barang tentu mencintai semua ciptaan 
atau setidak-tidaknya mencintai sesama 
manusia. Jika manusia mengarahkan 
sifat-sifatnya seperti kemelekatan, 
keterikatan, keinginan, dan nafsu kepada 
Tuhan, mereka pasti akan menjadi suci 
dan murni. Dan pada akhirnya, manusia 
tidak hanya menjadi Sevak (pelayan) 
tetapi menjadi Siwa sendiri.
 Kasih itu menghayati kemenung-
galannya sendiri. Tidak untuk yang 
lain. Kasih itu hanya memberi dan 
tidak menerima. Kasih adalah landasan 
untuk meraih hidup yang bermartabat 
dan penuh kedamaian. Kasih tidak 
mengenal alasan apapun juga. Bahkan 
kasih yang umum pun tidaklah 
melihat melainkan mewacanakannya 
melalui hati. Kasih adalah mahkota 
kemanusiaan. Kasih adalah surga di 
bumi. Kasih adalah kekuatan Tuhan yang 
memanfaatkan pikiran, ucapan dan 
tindakan yang melahirkan kasih Tuhan 

tanpa pamrih. Kasih adalah kristalisasi 
dari kasih itu sendiri. Kasih sejati adalah 
pelayanan yang sesungguhnya. Kasih 
mempersatukan, meluaskan dan 
merupakan penyembuh dari semua 
jenis penyakit jasmani maupun rohani.

TANPA KEKERASAN - (AHIMSA)

 Ahimsa adalah praktek bertapa yang 
paling tinggi. Tidak ada sumpah yang 
lebih tinggi dari ucapan yang benar. Tak 
ada disiplin yang lebih mulia daripada 
pengendalian pikiran.
 Ahimsa adalah nama lain dari 
kebenaran dan kasih. Dengan mem-
praktekkan ahimsa, engkau menemukan 
kasih. Ahimsa adalah idealisme yang 
agung dan menakjubkan. Untuk 
mengikuti jalan ahimsa, yang diperlukan 
adalah perubahan sikap mental. Hanya 
mereka yang siap mengorbankan 
keinginannya yang dapat mengikuti 
jalan ahimsa. Tak seorangpun boleh 
dilukai oleh pikiran, ucapan ataupun 
tindakan; apalagi memikirkannya. 
Dengan kemurnian pikiran, ucapan 
dan tindakan, engkau harus melayani 
bahkan musuh-musuhmu sekalipun. 
Taklukkan sifat-sifat buruk dan irihati 
dengan kebajikanmu. Kerendahan hati 
adalah karakter utama bagi mereka 
yang ingin memakai jubah ahimsa. Para 
pengecut dan orang-orang yang amoral 
tidak dapat meraih ahimsa dan hanya 
dengan jalan kedamaian, kasih sayang 
dan kebenaran, engkau dapat mencapai 
ahimsa.

***OM SAI RAM***
TAMAT

Alih bahasa ; Purnawarman dan Vijay Kumar
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Kegiatan Sai Study Group (SSG)

 Minggu, 21 September 2014, 
SSG Medan melaksanakan Kegiatan 
Pelayanan Terpadu yang mencakup 9 
kecamatan di pulau Samosir. Sebanyak 40 
Sevadal yang terlibat dalam program ini.
Kegiatan Pelayanan meliputi : Pelayanan 
Kesehatan Gigi ada sebanyak 125 pasien 
yang mendapat perawatan gigi, lalu 
ada pelayanan kesehatan umum yang 
melayani 390 pasien. Di tempat terpisah 
juga dilaksanakan Seminar Pendidikan 
Budi Pekerti (PNK) kepada seluruh 
guru yang ada di 9 kecamatan di Pulau 

Samosir dengan jumlah guru sebanyak 
112 guru dari tingkat SD-SMP-SMA. 
Acara dibuka langsung oleh Muspida 
daerah meliputi Bupati, Kapolres dan 
Camat Samosir. Para guru diberikan 
penjelasan tentang Pendidikan Berbasis 
Nilai oleh Wakil Kornas Pendidikan SSGI 
(Bro. Nyoman Sumantra) dari pukul 
10:30 - 13:30 siang. Juga diberikan 
contoh buku budi pekerti. Pada Program 
Ecocare ada Penanaman Pohon Mahoni 
sebanyak 700 pohon untuk penghijauan 
serta penanggulangan bencana alam.

SSG MEDAN : SEVA TERPADU DI PULAU SAMOSIR

Penanaman pohon dilakukan oleh 
Muspida dan anggota kepolisian di 
daerah Pulau Samosir. Dan program 
terakhir adalah Dapur Umum dimana 
dapur ini menyalurkan konsumsi bagi 
para dokter, sevadal dan juga pasien 

Suasana Seminar Pendidikan Budi Pekerti (PNK) untuk guru di 9 kecamatan Pulau Samosir

Pelayanan Perawatan Gigi untuk warga 
di Pulau Samosir
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yang bertempat di Kantor Polres 
Samosir. Semua makanan disiapkan 
oleh Sai Bhakta Medan. Semoga kasih 

Swami memberkati semua program 
ini dan memberi inspirasi bagi semua. 
(Kesekretariatan SSG Medan)

SDG KLATEN :SEVA AIR BERSIH DI LERENG MERAPI

Warga masyarakat yang berada di 
Dukuh Deles dan Petung (Desa Sidorejo) 
serta Canguk, Pajekan, Grintingan, 
Kringin, Sumur, Beteng, Jamuran 
(Tegalmulyo) memang sudah terbiasa 
kekurangan air tiap musim kemarau 
tiba. Akan tetapi musim kemarau 2014 

ini dirasakan warga tidak seperti tahun-
tahun sebelumnya. Ditambah lagi 
adanya dampak kerusakan sumber air 
di Bebeng, Sleman akibat erupsi Merapi 
beberapa waktu yang lalu. Terlebih 
lagi, saat ini, harga air tidak terjangkau. 
Belum lagi sekarang tidak ada bantuan 

Kendaraan Tangki Air Bersih siap Menyalurkan Air Bersih di Lereng Merapi

dari pemerintah yang dialirkan langsung 
ke bak-bak tandon umum di dua desa 
itu. Andaikan ada pun telah lebih dulu 
dihadang oleh masyarakat di bagian 
bawah. Melihat Kondisi ini SSGI melalui 
wing seva berkoordinasi dengan SDG 
Klaten mengambil inisiatif jangka pendek 
menyalurkan air bersih, pada tanggal 9 
Oktober 2014 telah didistribusikan 10 
tangki air dan tanggal 10 Oktober 2014 

Warga Desa Jamuran menerima 
penyaluran Air Bersih dari SSGI
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disitribusikan 5 tangki ke Desa Tega 
Mulya, 11 Oktober 2014 disalurkan di 
daerah lereng Gunung Merapi yang 
belum sempat terjangkau BPBD. Selain 
itu juga Tanggal 18 Oktober sebanyak 10 
tangki kembali disalurkan di desa Beteng, 
hingga kini program ini masih berlanjut. 
Dan jangka panjang akan direncanakan 

pembuatan tandon air di tempat-
tempat strategis yang berkapasitas 
25.000 liter rencananya pembangunan 
ini diawali di Desa Jamuran Tegal Mulyo. 
Semoga program ini segera mendapat 
kemudahan dari Bhagawan dan warga di 
sana mendapatkan kebutuhan dasar air 
bersih yang layak. (Wing Seva SSGI)

YOUTH JAMBI : BEDAH RUMAH BAPAK ALEX

Minggu 5 Oktober 2014, Sai Youth 
Jambi mendapat kesempatan untuk 
ambil bagian dari seva yang telah 
direncanakan yaitu Seva Bedah Rumah 
di Kecamatan Kumpeh Ulu Kab. 
Muaro Jambi. Rumah Bapak Alex sangat 
memprihatinkan dan sangat tidak layak 
huni tinggal di rumah panggung usang 
kecil berukuran sekitar 8 x 4 m, lebih 
memprihatinkan lagi karena Bapak 
Alex yang keseharian menjadi buruh 
tani harus menanggung beban hidup 
3 orang anak dan istri yang baru keluar 
dari RS Jiwa. Untuk itulah Youth Jambi 

berkeinginan memperbaiki rumah 
dan isinya agar layak huni. Kerjasama 
semangat membersihkan, renovasi, 
mengecat dan melengkapi kebutuhan 
(Kasur, Rak, Pakaian, Lemari dll) dilakukan 
penuh semangat dan penuh keceriaan 
hingga rumah Bapak Alex kini lebih 
layak huni. Program ini tentu saja juga 
menjadi pelajaran bagi generasi Youth 
arti dari mensyukuri hidup. Harapan 
ke depannya Youth Jambi banyak 
mendapat kesempatan melakukan 
kegiatan-kegiatan yang menginspirasi. 
(Youth Jambi)

Kondisi Rumah Bpk Alex yang berantakan 
dan siap-siap untuk direnovasi

Youth Jambi bahu membahu melakukan 
renovasi rumah Bapak Alex

Kolektif : Bro Giri
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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 :

Naresh Jairamdas, Hp. 0855 880 7280

FORMULIR BERLANGGANAN
WAHANA DHARMA
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Ketabahan dan Kepercayaan yang Dalam 
Mendapatkan Rahmat Tuhan

Jika hatimu melimpah dengan simpati pada orang yang menderita, Tuhan 
akan mencurahkan rahmat-Nya. Drupadi telah mendapat rahmat ini, karena 
pengabdian dan kebajikannya. Demikian pula Sita taat pada cita-cita hidup 
yang paling tinggi walaupun mengalami penderitaan yang berat. Hanuman 
yang menemukan Sita disekap di hutan, menawarkan untuk menyeberangkan 
lewat lautan dengan menggendongnya di atas bahunya dan membawa 
kembali dengan selamat kepada Rama, junjungannya. Tapi Sita menjawab 
bahwa ia tidak mau diculik kembali dari penjagaan Rahwana, karena hal itu 
akan menghilangkan kesempatan Rama untuk menghukum Rahwana dari 
kelancangannya dan membawa Sita pulang kembali dengan kepahlawanannya 
sendiri. Betapa indahnya kata-kata ini.

Tidak mengherankan jika rahmat Tuhan menyelamatkan Sita tepat pada 
waktunya. Jika engkau tidak tabah dan memiliki kepercayaan yang dalam, 
engkau tidak akan mendapat rahmat.

(Sumber : Buku China Katha Jilid I)
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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.  

Hal tersebut di atas harus dilakukan untuk mempermudah kami melakukan pencatatan 
transaksi atas pembayaran yang telah Bapak/Ibu lakukan.
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Wujud Nyata Prema dalam Keseharian 
Prema merupakan bakti jika ditujukan kepada orang tua, persahabatan jika 
ditujukan pada teman-teman, cinta jika dirasakan terhadap pasangannya, rasa 
hormat jika ditujukan kepada yang lebih tua dan kasih sayang jika ditujukan 
pada anak-anak. Bakti mempengaruhi tindakanmu dalam tiga bentuk: 
1. Engkau melakukan sesuatu dengan sadar untuk memperlihatkan kasih 

sayangmu atau untuk menyalurkan prema yang menggerakkan hatimu. 
2. Engkau melakukan tindakan sebagai persembahan untuk memuliakan 

kebesaran Tuhan, dalam semangat pemujaan yang rendah hati, seolah-
olah engkau meletakkan dirimu dan segala kemampuanmu di kaki-Nya. 

3. Dan engkau melakukan tindakan yang penuh prema terhadap semuanya 
sebagai bagian dari hakikat hidupmu, secara otomatis, tanpa diwarnai ego 
sedikit pun dan tanpa bau kekerasan yang menodai harumnya tindakanmu. 

Tindakan yang penuh pengabdian membuat segala kegiatanmu menjadi 
kebaktian. Ananda atau kebahagiaan jiwa yang kau alami membuat engkau 
merasa bahwa usahamu tidak sia-sia. Itulah akhirnya, tujuan dan inspirasinya.

(Sabda Sathya Sai, Jilid 1)
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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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