
iEdisi No. 252, April 2013



ii Edisi No. 252, April 2013

Penanggung Jawab :
Yayasan Sri Sathya Sai Baba Indonesia

Penasihat :
Lachman Vaswani

Pemimpin Redaksi :
Dr. Ketut Arnaya, SE, MM.

Tim Redaksi :
Purnawarman

Rasmi Retnaningtyas
Kamlu Kirpalani
Ni Ketut Narsih

Agung Krishnananda
Putu Gde Purwanta
Nyoman Sadiartha

Ratih Arnaya

Desain & Pencetakan :
Putu Gde Purwanta 
Nyoman Mertana

Koresponden : 
Dra. Retno S. Buntoro (India)

Humas SSG seluruh Indonesia

Sirkulasi & Logistik :
Hansen Tanujaya

Putu Eka Yudhayanti Bandem
Ketua SSG

Bali, Medan, Semarang dan Jakarta

Administrasi/Keuangan :
I Gusti Ketut Suardika

Sri Rahayu
Turman

Alamat Redaksi : 
Yayasan Sri Sathya Sai Baba Indonesia

Jl. Pasar Baru Selatan No. 26
Jakarta 10710, Indonesia

PO Box 4140
Telp. : 021 – 384 2313
Faks : 021 – 384 2312

Email : wahana_dharma@yahoo.co.id

Keterangan Cover Belakang :
WAMANA AWATARA

Panduan Moral dan Spiritual berdasarkan
SATHYA DHARMA SHĀNTI PRēMA AHIMSA

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

Edisi No. 252 April 2013

Daftar Isi halaman

Salam Kasih Redaksi ...................................................... 01
Wacana Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, 26 - 7 - 1996
KEDAMAIAN HANYA DAPAT DIPEROLEH
MELALUI KASIH ................................................................ 02
Wacana Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, 
pada “Konferensi Internasional, Medikus Sai” 
di Prashānti Nilayam, 3 – 9 – 2005
HINDARI KELEKATAN PADA BADAN ......................... 12
Satyōpanishad (22)
PERSAMAAN DAN PERTENTANGAN (2) .................. 19
Cerita Bergambar
BURUNG YANG KOTORANNYA EMAS ....................... 22 
Riwayat Kehidupan Sri Shirdi Sai Baba (28) 
JAWABAN UNTUK KEBIMBANGAN DAN BERBAGAI 
MASALAH (Bagian ke-2)  ...................................................... 24
Pengalaman Bakta Sai Mancanegara
SEMARAKNYA KEMULIAAN BHAGAWAN SRI SATYA SAI 
BABA – KALI YUGA AVATAR DI PURA SAD KAHYANGAN 
LEMPUYANG LUHUR ..................................................................... 29
Spiritual Corner
NAMA SADHANA (Bagian III) ...................................... 34
SRI RUDRAPRASHNAH (ANUVAKA-7) ...................... 37
BAHASA HATI (4) 
KUNJUNGAN KEDUA PADA WAKTU PERAYAAN 
SIVARATHRI TAHUN 1978 ............................................. 39
Rubrik Kontak Pembaca ............................................... 45



01Edisi No. 252, April 2013

Salam Kasih Redaksi

Bagaimanakah Cara Mencapai Kehidupan Yang Damai?
 Ketika seseorang bertanya kepada 
kita, ”Siapakah anda?” Secara otomatis 
kita akan menjawab dengan berbagai 
identifikasi diri secara jasmani. “Nama saya 
si Anu, Saya berasal dari kota A, pendidikan 
saya B, dan saya bekerja di perusahaan C,” 
misalnya. Berbagai identitas yang melekat 
pada badan tersebut tidak akan menjamin 
hidup bahagia. Tengoklah berbagai 
peristiwa yang tersiar di media massa 
akhir-akhir ini, semakin banyak orang 
yang tidak menemukan kebahagiaan jiwa 
meskipun bergelimang harta, kedudukan, 
maupun gelar akademis yang tinggi. 
“Tanpa karunia Tuhan seseorang tidak 
dapat mencapai apa pun di dunia ini,” 
demikian wejangan Bhagawan Sri Sathya 
Sai Baba.
 Kita hidup karena karunia Tuhan. 
Karena itu yang terpenting kita harus 
merenungkan Tuhan. Lalu siapakah 
aku? Swami bersabda, “Hanya bila 
engkau membuang kelekatanmu pada 
diri dan memupuk ketenangan serta 
keseimbangan batin, maka engkau akan 
memahami sifat Atma. Prinsip ini asasi. 
Engkau harus berusaha keras menyadari 
aku yang asasi ini. Badan manusia bersifat 
sementara dan cepat atau lambat akan 
binasa. Bila engkau berbicara tentang aku 
jangan kau batasi pada tubuh manusia 
yang bersifat sementara, melainkan prinsip 
aku yang mendasari segala sesuatu.”
 Setiap orang pastilah meng-
inginkan kehidupan yang damai. Lalu 
bagaimanakah cara mencapai kedamaian 
itu, ditengah kekacauan dunia ini? Dalam 
wacana utama berjudul Kedamaian Hanya 
Dapat Diperolah Melalui Kasih, Swami me-
negaskan bahwa kasih sejati adalah sifat 
Tuhan. Kasih tidak dapat dijelaskan de-

ngan kata-kata. Namun kasih dapat dira-
sakan jika kita memurnikan hati, salah sa-
tunya dengan berbagai latihan spiritual. 
Tidak cukup sampai di sini. “ Semua ajaran 
suci yang kau dengar, kau baca, dan kau 
pahami, harus kau resapkan dalam hatimu. 
Kemudian kau terapkan dalam hidupmu,” 
pesan Swami. Inilah yang disebut kebaha-
giaan jiwa.
 Pendidikan sejati merupakan penye-
lidikan batin untuk mengetahui sifat kita 
yang sesungguhnya. Pendidikan sejati 
(educare) adalah menyadari Atma. Atma 
itu tidak berwujud. Atma tampil dalam 
bentuk kebahagiaan jiwa. Educare ada-
lah proses untuk menampilkan sifat-sifat 
ketuhanan yang terpendam dalam diri 
manusia. Educare adalah kesatuan dalam 
pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lebih 
lengkap tentang ini silakan baca wacana 
kedua berjudul Hindari Kelekatan pada 
Badan.
 Pada edisi ini redaksi terus menampil-
kan berbagai artikel bersambung antara 
lain terjemahan Rudram menampilkan 
Anuvaka 7, Rubrik Kontak Pembaca masih 
menyajikan lanjutan percakapan Swami 
dengan para bakta, dan terjemahan buku 
Bahasa Hati yang memasuki bab IV.
 Pada kesempatan ini, segenap tim 
redaksi Wahana Dharma mengucapkan 
selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 
1935, dan selamat Hari Raya Galungan 
dan Kuningan, bagi para bakta yang 
merayakan. Semoga alam semesta dan 
segala makhluk yang ada di dalamnya 
senantiasa damai dan berbahagia. 
Semoga kita dapat menyelaraskan pikiran, 
perkataan, dan perbuatan kita, seperti 
yang Swami ajarkan.

Jai Sai Ram.
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Wacana Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 
di Pendopo Sai Kulwant Prashānti Nilayam, 26 – 7 – 1996

KEDAMAIAN HANYA DAPAT DIPEROLEH
MELALUI KASIH

Hanya dalam kasih yang terluhurlah engkau memperoleh kebahagiaan tertinggi.
Kasih memberimu kebajikan kebenaran, semangat pengorbanan, 

kedamaian, dan kesabaran.
Tanpa kasih, tidak akan ada kesejahteraan.

Dengarkan hal ini oh para putra Bhārat1) yang perkasa!
(Puisi bahasa Telugu).

Kasih Membuat Hidup Jadi Semarak

Para siswa!
 Di dunia ini tidak ada orang yang 
tidak mengetahui kata kasih. Seluruh 
alam semesta terkandung di dalam 
kasih. Hanya kasihlah yang setara 
dengan kasih. Tiada bahasa yang dapat 
melukiskan dan menguraikan kasih. 
Bagaimanapun manusia mencobanya, 
kasih tidak dapat diungkapkan dengan 
kata-kata. Kasih itu melampaui pikiran 
dan perkataan, seperti halnya Brahman 
(Kesadaran Yang Mahabesar).
 Veda menyatakan, “Yatō vācō 
nivartantē aprāpya manasā saha,” ar-
tinya, ‘Perkataan dan pikiran tidak dapat 
melukiskan Brahman’.
 (Dewa) Resi Nārada juga menyata-
kan bahwa kasih itu tidak dapat dijelas-
kan dengan kata-kata (anirvacanīyam). 
Manusia biasa yang menempuh kehi-
dupan duniawi tidak dapat dengan mu-
dah memahami dan mencapai prinsip 
kasih yang bersifat adikodrati serta me-
lampaui pikiran dan perkataan ini.

Pahami Kasih Melalui Kasih

 Kasih sejati adalah sifat Tuhan. Kasih 
sejati itu seperti kompas pelaut. Di mana 
pun kompas itu kauletakkan, jarumnya 
akan selalu menunjuk arah utara. 
Demikian pula prinsip kasih sejati yang 
abadi selalu mengalir kepada Tuhan 
dalam segala keadaan. Sebagaimana 
minyak membuat pelita menyala, kasih 
membuat hidup jadi semarak.
 Orang-orang di dunia ini meng-
anggap cinta duniawi sebagai kasih sejati. 
Tetapi, cinta duniawi itu bukan kasih, itu 
tidak dapat disebut kasih. Cinta di antara 
orang tua dan anak-anak mereka, antara 
istri dan suami itu tidak lain daripada 
kelekatan atau rasa sayang (anuraga); ini 
bukan kasih sejati. Sesungguhnya cinta 
duniawi itu hanyalah kelekatan fisik, dan 
tidak berhubungan dengan diri sejati. 
Cinta duniawi itu bisa disebut sejenis 
mōha ‘delusi atau ketergila-gilaan’. 
Orang-orang mencintai badan jasmani, 
kedudukan, dan kekuasaan. Akan tetapi, 
berapa lama semua ini bertahan? Karena 
semua ini bersifat sementara dan fana, 
maka cinta yang berkaitan dengan 
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hal-hal ini juga bersifat sementara. 
Sesungguhnya ini tidak dapat disebut 
kasih. Namun, sayangnya manusia 
menyia-nyiakan hidupnya karena meng-
anggap hal ini sebagai kasih sejati.
 Kasih sejati sangat suci, tanpa 
pamrih, tanpa rasa keakuan, dan penuh 
kebahagiaan jiwa. Kasih yang demikian 
suci dan luhur itu hanya dapat dipahami 
melalui kasih. Mengingat, memikirkan, 
dan merenungkan pertalian duniawi 
serta jasmani itu bukan kasih. Semua 
pertalian duniawi ini datang dan pergi.
 Kasih sejati yang abadi mekar di 
dalam hati. Kasih sejati ini tidak timbul 
dari suatu tempat; kasih ini meliputi 
segala sesuatu dan selalu ada. Jadi, 
mengapa manusia tidak mampu 
menyadari prinsip kasih yang selalu 
meluas ini di dalam hatinya?
 Kini hati manusia sudah gersang, 
kotor, dan tercemar. Apa sebabnya? 
Sebabnya yaitu ia telah mengisi hatinya 
dengan berbagai perasaan duniawi 
dan perasaan biasa. Karena itu, kasih 
sejati yang abadi tidak mendapat 
tempat di dalamnya. Pertama-tama 
ia harus membuang segala yang 
bersifat duniawi dan sementara. Hanya 
dengan demikianlah kasih sejati akan 
berkembang dalam hatinya dan meluas. 
Inilah yang kini harus diketahui manusia.
Cinta manusia terus saja berubah-
ubah. Pada masa kanak-kanak ia 
menganggap pangkuan ibunya sebagai 
surga. Sementara tumbuh dewasa 
dan memperoleh pendidikan duniawi, 
ia bahkan melupakan cinta ibunya. 
Ia menganggap pendidikan sebagai 
hal yang terpenting dan fokus pada 
hal itu. Setelah menghadapi berbagai 
kesulitan dan masalah, ia menyelesaikan 
pendidikannya dan mendapat pekerja-

an. Sesudah menikah dan memasuki 
tahap hidup berumah tangga (grihastha 
ashrama), fokusnya berubah dari 
pendidikan menuju kehidupan keluarga. 
Setelah mempunyai anak-anak, ia 
mengalihkan perhatiannya untuk me-
ngumpulkan kekayaan. Kemudian harta 
menjadi tujuan hidup satu-satunya.
 Jika pada waktu mengumpulkan 
kekayaan ia menghadapi berbagai 
kesulitan, kerugian, dan penderitaan, ia 
menjadi muak pada kehidupan (duniawi) 
ini dan mulai merindukan Tuhan. Dengan 
dimikian, sepanjang hidup manusia 
fokusnya terus saja berganti dari satu 
hal ke hal lainnya. Bagaimana cinta yang 
hanya berlangsung sebentar ini dapat 
disebut kasih sejati? Cinta semacam 
ini bukan kasih atma yang tak terbatas, 
abadi, dan tak berubah.
 Kasih Tuhan itu tidak berubah, 
sedangkan cinta duniawi terus menerus 
berubah dan penuh delusi (bhrama). 
Selama ada bhrama, manusia tidak 
akan pernah dapat menghayati Brahma 
(Yang Mahatinggi). Engkau hanya dapat 
mencapai kasih sejati yang abadi ini bila 
kaujaga agar hatimu selalu mantap dan 
suci.
 Yad drishyam tannashyam, artinya 
‘segala yang terlihat ini pasti akan 
binasa’. Segala yang dapat dilihat 
dengan mata biasa, cepat atau lambat 
pasti akan lenyap. Apa pun yang lenyap 
atau binasa tidak dapat disebut sebagai 
kebenaran. Kasih sejati tidak lenyap, ada 
di lubuk hati, dan memurnikan perasaan-
perasaan batin. Kasih sejati hanya 
memberi dan tidak menerima. Di dunia 
ini dapatkah engkau menjumpai orang 
yang selalu memberi? Bahkan seorang 
ayah pun tidak bersedia memberikan 
harta miliknya kepada putranya sendiri. 
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Karena itu, bagaimana engkau dapat 
mengharapkan orang-orang membagi-
kan miliknya kepada orang lain? Hanya 
Tuhanlah yang mempunyai sifat selalu 
memberi. 
 Kasih tanpa syarat semacam itu 
hanya dimiliki Tuhan. Sesungguhnya 
kasih suci ini memancar dari setiap hati 
dan membenamkan seluruh dirinya dari 
kepala sampai ke kaki. Manusia dapat 
menghayati kasih ini dalam setiap sel 
dan atom badannya. Namun, sayangnya, 
karena hati manusia tercemar, ia tidak 
merasakan pancaran kasih yang timbul 
dari lubuk hatinya. Sepanjang waktu ia 
sibuk mengejar pemenuhan berbagai 
keinginan jasmani dan duniawi. Karena 
itu, perlulah ia membuang keinginan-
keinginan duniawinya. Bahkan dunia 
pun tidak akan menerima orang yang 
tidak memiliki kasih. Hati yang tanpa 
kasih itu tidak lebih baik daripada jasad 
tanpa nyawa. Kasih adalah hidup. Kasih 
adalah Tuhan. Pertama-tama setiap 
manusia harus mengenali prinsip kasih 
ini.

Latihan Spiritual Memurnikan Hati

 Pelajaran spiritual apa pun yang 
kaudengar dan kaubaca harus kau-
camkan di dalam hati. Suatu kali seorang 
guru memanggil murid-muridnya dan 
berkata kepada mereka, “Anak-anakku 
terkasih! Aku akan memberi kalian 
kue manis. Jagalah agar kue itu tidak 
dicemarkan oleh semut, lalat, nyamuk, 
kucing, atau tikus.” Sebagian besar 
muridnya berusaha menyimpan kue 
itu dengan berbagai cara. Akan tetapi, 
hanya satu siswa yang memakannya, 
mencernanya, dan mendapatkan ke-
kuatan dari kue itu.

 Apa makna yang terkandung 
dalam kisah ini? Tidak cukuplah bila 
engkau menyimpan ajaran-ajaran suci 
dalam berbagai buku; engkau harus 
meresapkan ajaran-ajaran yang semanis 
madu itu dalam hatimu, mencernanya, 
dan mengalaminya. Hanya dengan 
demikianlah engkau dapat memperoleh 
kekuatan (pushti) dan kebahagiaan 
(santushti).
 Semua ajaran suci yang kaudengar, 
kaubaca, dan kaupahami, harus kau-
resapkan di dalam hati. Apa pun yang 
telah kauresapkan di dalam hati harus 
kauterapkan dalam hidupmu. Hanya 
dengan demikianlah engkau akan mem-
peroleh pemenuhan. Sekadar makan 
tidak cukup; engkau harus mencerna 
apa yang kaumakan. Demikian pula, 
sekadar mendengarkan dan membaca 
tidak cukup; engkau harus mengamal-
kan dan mengalaminya dalam kehidup-
anmu sehari-hari.
 Para gōpīkā (wanita penjual yoghurt 
dan mentega di Brindāvan pada masa 
kanak-kanak Sri Krishna) berdoa kepada 
Krishna dengan tiada putusnya,

“Oh Krishna, mainkan suling-Mu 
yang indah dan tebarkan benih 
kasih di gurun pasir hati yang 
tanpa kasih. Biarlah hujan kasih 
tercurah ke bumi dan mengalirkan 
sungai-sungai kasih.

(Puisi bahasa Telugu).
Karena tiadanya kasih, hati 
manusia sudah menjadi gersang 
bagaikan gurun pasir.
Air hujan terserap di pasir, tetapi 
menjadi manis bila jatuh di tanah 
liat. Namun, jika jatuh dalam 
seekor kerang, tetesan air itu 
menjadi mutiara dan berkilau 
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cemerlang. Demikian pula bakti 
bersinar dalam diri seseorang, 
tergantung pada kelayakannya.

(Puisi bahasa Telugu).
 Entah di jalan kehidupan duniawi, 
ilmiah, atau spiritual, engkau hanya akan 
mendapatkan hasil yang diinginkan bila 
hatimu murni. Semua latihan spiritual 
dimaksudkan untuk memurnikan hati. 
Setiap orang harus berusaha menyadari 
dan mencapai prinsip kasih yang suci ini.
 Kasih tidak mengandung arti alam 
(prakriti), kasih ini melampaui alam. Kasih 
tidak terkandung dalam alam. Alamlah 
yang terkandung dalam kasih. Demikian 
pula, bukan kasihlah yang terkandung 
dalam alam semesta. Alam semestalah 
yang terkandung di dalam kasih.
 Jika Kupegang saputangan ini dalam 
tangan-Ku, apa artinya? Artinya tangan-
Ku lebih besar daripada saputangan. 
Tetapi, bila engkau berkata bahwa kasih 
terkandung dalam alam semesta ini, itu 
berarti alam semesta lebih besar daripada 
kasih. Namun, pada kenyataannya tidak 
begitu. Kenyataannya, kasih lebih besar 
daripada alam semesta.
 Kasih tidak tunduk kepada dunia 
yang kasat mata ini; dunia ini berada 
di bawah kekuasaan dan kendali 
kasih. Penciptaan, pemeliharaan, dan 
penghancuran, waktu, sebab, dan 
akibat, semuanya berada di dalam kasih. 
Selain kasih, segala hal lainnya di dunia 
ini bersifat jasmani dan cepat berlalu. 
Berapa lama badan ini akan bertahan 
hidup? Hanya sementara. Cinta yang 
berhubungan dengan badan yang fana 
ini juga bersifat sementara dan tidak 
langgeng. Yang benar dan abadi hanya 
prinsip atma, Brahma, atau Hridaya. 
Merupakan tugas utama manusialah 

untuk menyadari dan mengenali prinsip 
kasih yang benar dan abadi ini.

Kasih yang Murni Itu Tak Lain adalah 
Atma

 Kini dunia tampak seperti orang 
sakit, menderita penyakit yang tidak da-
pat disembuhkan. Ke mana saja engkau 
memandang, engkau melihat keresahan 
dan pergolakan. Ke mana pun engkau 
pergi, engkau mendapati ketidakadilan, 
pengkhianatan, kejahatan, dan praktek-
praktek yang busuk. Semua ini berten-
tangan dengan prinsip kasih. Hanya ka-
sihlah yang benar, langgeng, memenuhi 
segala sesuatu, dan menganugerahkan 
kebahagiaan jiwa kepada semuanya. Ka-
rena itu, bila engkau ingin menghayati 
kebahagiaan jiwa yang abadi, ini hanya 
mungkin melalui kasih. Kasih adalah 
prinsip yang menyatukan badan, pikiran, 
perasaan, ingatan, dan jiwa. Cinta du-
niawi berkaitan dengan badan, pikiran, 
perasaan, dan sampai batas-batas ter-
tentu juga berhubungan dengan akal 
budi. Akan tetapi, kasih atma melampaui 
badan, pikiran, perasaan, dan akal budi.
 Apakah atma? Atma itu tidak 
berwujud. Atma tampil dalam bentuk 
kebahagiaan jiwa. Sesungguhnya kasih 
yang suci, murni, tanpa pamrih, tidak 
bersifat, tanpa rasa keakuan, dan tanpa 
wujud itu tak lain adalah atma. Kasih 
semacam itu hanya dapat dihayati.
 Ada gula. Apa bentuknya? Kelihatan 
seperti pasir putih. Tetapi, bila engkau 
bertanya, apa bentuk rasa manisnya, 
tidak ada yang dapat memberikan 
jawaban yang tepat. Rasa manis tidak 
ada wujudnya. Rasa manis hanya dapat 
dialami dengan dikecap. Di dunia ini kita 
mengalami cinta dalam berbagai cara. 
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Meskipun demikian, kasih yang benar 
dan abadi juga imanen dalam cinta 
duniawi ini. Hal yang bersifat sementara 
akan segera lenyap, dan hal yang abadi 
merupakan kenyataan bawaannya.
 Engkau harus menyelidiki prinsip 
kasih ini dengan berbagai cara. Kasih 
sejati berhubungan dengan diri sejati, 
sedangkan cinta duniawi berkaitan de-
ngan badan, pikiran, perasaan, dan akal 
budi. Karena persatuan dan perpisahan, 
cinta duniawi ini menyebabkan kebaha-
giaan dan penderitaan. Bahkan kasih ke-
pada Tuhan pun menyebabkan engkau 
menderita bila engkau merasa terpisah 
dari-Nya. Akan tetapi, bila engkau me-
mupuk kasih atma, engkau tidak akan 
merasa sedih sekalipun dalam perpisah-
an.

Capailah Kedamaian Melalui Kasih

 Ada empat jenis kasih: swartha 
prēma, sāmanjasa prēma, parārtha 
prēma, dan yathārtha prēma. Swartha 
prēma dapat diibaratkan dengan lampu 
listrik di dalam kamar. Cahayanya 
hanya terbatas di ruang itu, tidak dapat 
memberikan terangnya di luar kamar. 
Sāmanjasa prēma dapat diibaratkan 
dengan sinar bulan yang ada di mana-
mana, tetapi tidak seberapa terang. 
Akan tetapi, parārtha prēma seperti sinar 
matahari yang terang sekali. Meskipun 
demikian, parārtha prēma ini tidak 
langgeng karena bila matahari terbenam, 
kita tidak dapat melihatnya, dan kita kira 
matahari itu tidak ada. Sesungguhnya 
matahari tidak terbit atau terbenam. 
Demikian pula, kelirulah bila dikatakan 
bahwa Tuhan hanya menjelma di dunia 
bila darma lenyap dari permukaan bumi. 
Darma tidak pernah lenyap.

Yadā yadā hi dharmasya
Glānir-bhavati Bhārata,

Abhy-utthānam-adharmasya
Tadā-tmānam srjāmy-aham.

(Sloka bahasa Sanskerta).
Artinya,
Oh Bhārata (Arjuna)! Bila darma merosot,
dan kejahatan meningkat, maka Aku 
menjelma di dunia.

(Bhagavad Gītā 4 ; 7).
 Di sini kemerosotan darma bukan 
berarti darma lenyap, tetapi pengamal-
annya berkurang. Apa arti glānir bhavati? 
Artinya, darma tidak terlihat. Namun, itu 
tidak berarti bahwa darma sudah tidak 
ada. Pada waktu matahari terbenam, kita 
mengira matahari tidak ada. Kenyataan-
nya, matahari ada, tetapi tidak dapat 
kita lihat; matahari itu terlihat di belah-
an bumi yang lain. Demikian pula pada 
waktu darma tidak terlihat, orang-orang 
mengira darma sudah sirna.
 Kasih jenis keempat adalah yathārtha 
prēma. Kasih ini ada di dalam hati dan di 
dunia luar, di segala tempat, sepanjang 
waktu, dan dalam segala keadaan. Inilah 
yang dilukiskan Veda sebagai,

Antar bahishcha tatsarvam, vyāpya 
Nārāyanah sthitah.

Artinya,
Tuhan yang meliputi segala sesuatu ada 
di dalam hati dan di (dunia) luar.

 Tuhan menerangi alam batin mau-
pun alam lahiriah secara sama. Kasih 
atma ini tidak datang atau pergi, tidak 
meningkat atau berkurang. Kasih ini aba-
di, tidak pernah lenyap. Engkau harus 
berusaha menghayati kasih ini. Engkau 
tidak perlu pergi untuk mencarinya. Eng-
kau tidak dapat menerimanya sebagai 
pemberian dari orang lain, juga tidak da-
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pat dibeli di mana pun. Kasih ini ada di 
dalam hatimu dan di mana-mana. Kasih 
ini dilukiskan sebagai,

“Sarvatah pānipādam 
tat sarvato-‘kshi-shiro-mukham,

Sarvatah shrutimal-lōkē
Sarvam āvrtya tishthati.

Artinya,
Dengan tangan, kaki, mata, kepala, 
mulut, dan telinga ada di mana-mana, 
Tuhan meliputi seluruh alam semesta.

(Bhagavad Gītā XIII , 13).
 Bila engkau mengalami prinsip 
kasih yang kekal dan abadi ini, engkau 
akan menghayati kedamaian di ketiga 
tingkatan: fisik, mental, dan spiritual. 
Engkau hanya dapat memperoleh 
kedamaian melalui kasih.
 Ada suatu doa yang melukiskan 
Wishnu sebagai berikut,

“Shāntākāram bhujaga-shayanam
Padmanābham Surēsham,”

Artinya.
Wishnu dengan teratai yang muncul di 
pusar-Nya, Berbaring dengan damai di 
atas Adisesha.
 Apa arti yang terkandung dalam 
doa ini? Walaupun Tuhan berbaring di 
atas naga berkepala seribu, Beliau selalu 
damai. Bagaimana Beliau dapat tetap be-
rada dalam keadaan damai? Beliau dapat 
mengalami kedamaian karena Beliau tel-
ah menaklukkan si naga yang berkepala 
seribu. Namun, kini manusia telah men-
empatkan ular aneka keingin-an duni-
awi di atas kepalanya. Itulah sebabnya ia 
selalu ketakutan. Karena itu, perlu dijaga 
agar berbagai keinginan dan kecender-
ungan materialistis selalu berada dalam 
kendali.
 Di mana tempat tinggal Nārāyana? Ia 
bersemayam dalam hati segala makhluk. 

Karena itu, jangan biarkan berbagai 
keinginan menempati hatimu. Lalu, 
siapakah yang mempunyai berbagai 
keinginan? Pikiran dan perasaan (ma-
nas). Manas-lah yang mengumbar diri 
dalam berbagai kenakalan. Karena itu, 
pertama-tama, palingkan pikiran dan 
perasaanmu ke dalam batin. Bagaimana 
ini bisa dilakukan? Ini hanya dapat 
dilakukan melalui kasih. Tidak ada cara 
lain untuk melakukannya. Segala cara 
lain akan gagal menghadapi muslihat 
pikiran.
 Pikiran tampak seperti meliputi 
segala sesuatu. Itulah sebabnya Veda 
menyatakan, “Manō mūlam idam jagat,” 
‘Manas adalah dasar seluruh dunia’. 
Manas tunduk kepada dunia, sedangkan 
dunia tunduk kepada kasih. Jika engkau 
mengikuti pemimpin, yaitu mengikuti 
jalan kasih, engkau dapat menaklukkan 
seluruh dunia.

Pertalian Duniawi Hanyalah Belenggu

 Sugrīva merancang berbagai siasat 
untuk mengalahkan Vāli. Hanumān, 
menterinya, bukan orang biasa. Ia luar 
biasa cerdas. Hanumān menggunakan 
segenap kecerdasannya dan menyelidiki 
bagaimana caranya agar mereka dapat 
menundukkan Vāli. Ia mengerti, agar 
dapat mengalahkan Vāli, mereka harus 
bersahabat dengan seseorang yang 
lebih kuat daripada Vāli. Tidak ada 
gunanya bersahabat dengan seseorang 
yang lebih lemah daripada Vāli. Itulah 
sebabnya Sugrīva menguji Rāma untuk 
memastikan apakah Beliau lebih kuat 
daripada Vāli. Karena Rāma dapat 
membuktikan bahwa Beliau mempunyai 
kekuatan (dan kesaktian) yang jauh lebih 
unggul daripada Vāli, Sugrīva langsung 
menjalin persahabatan dengan Rāma. Ia 



08 Edisi No. 252, April 2013

yakin sekali bahwa ia akan dapat dengan 
mudah mengalahkan Vāli dengan ban-
tuan Sri Rāma.
 Pernah Ravāna pergi menemui 
Vāli untuk mengundangnya berduel. 
Pada waktu itu Vāli sedang melakukan 
sandhyā- vandanam (doa yang dilakukan 
pada waktu matahari terbit dan ter-
benam). Agar sandhyā-vandanamnya 
tidak terganggu, ia memiting Rāvana 
di bawah ketiaknya, lalu meneruskan 
upacara doanya. Seperti itulah kekuatan 
Vāli sehingga ia dapat memiting Rāvana 
yang perkasa dan menundukkan keang-
kuhannya.
 Vibhīshana menanggung banyak 
penderitaan dan kesulitan karena kasih-
nya kepada Rāma. Kasihnya kepada 
Rāma memberinya kekuatan yang 
sangat besar. Dalam peperangan antara 
Rāma dan Rāvana, Rāma dan Lakshmana 
membinasakan sebagian besar prajurit 
raksasa termasuk Kumbhakarna dan 
para putra Rāvana yang perkasa. Ketika 
mereka mengira tinggal Rāvana yang 
harus ditundukkan, seorang raksasa 
yang sangat tangguh datang ke medan 
laga. Kemudian Vibhīshana berkata 
kepada Rāma, “Kalau Paduka dapat 
menundukkan dia, Paduka dapat 
dengan mudah menduduki Langka. 
Dia jauh lebih kuat daripada Rāvana.” 
Rāma melakukan pertempuran yang 
dahsyat sampai lama, tetapi tidak dapat 
menundukkan dia. Beliau lelah. Melihat 
ini Vibhīshana menasihati Rāma dari 
belakang, “Rāma, ini bukan waktu untuk 
bersantai. Kalau Paduka menunda lagi 
(pertempuran ini) akan mustahillah 
mengalahkannya. Saya beritahukan se-
mua ini kepada Paduka karena kasih 
saya kepada Paduka.”

 Nasihat Vibhīshana ini menggugah 
semangat Rāma sehingga Beliau me-
lanjutkan pertempuran dan akhirnya 
menghabisi raksasa itu. Ketika raksasa 
yang perkasa itu rebah ke tanah, 
Vibhīshana juga langsung pingsan. 
Beberapa waktu kemudian ia sadar lalu 
bangun sambil melantunkan nama 
Rāma. Ia menyesal dan berkata, “Swami, 
ini kelemahan saya. Sungguh memalukan 
saya ini. Setelah memenuhi hati saya 
dengan kasih Paduka, tidak patutlah saya 
memperlihatkan kelemahan ini.” Rāma 
bertanya, “Mengapa Anda pingsan? Apa 
sebabnya?” Vibhīshana berkata, “Swami, 
prajurit perkasa itu putra saya. Karena 
sedih akibat kelekatan jasmani, maka 
saya menjadi lemah seperti ini.” 
 Dengan demikian dapat kalian lihat 
bahwa Vibhīshana bersedia mengorban-
kan hidup putranya sendiri agar Rāma 
menang. Kemudian Rāma bertanya, 
“Vibhīshana, mengapa Anda melakukan 
hal ini? Apakah Anda tidak keliru? 
Seharusnya sejak semula Anda memberi 
tahu saya bahwa dia adalah putra 
Anda.” Kemudian Vibhīshana menjawab, 
“Swami, siapa pun dia, dia telah datang 
untuk bertempur melawan Paduka. 
Dalam perang kita tidak bisa memikirkan 
pertalian jasmani dan rasa sayang.” 

Mātā nāsti, pitā nāsti
Nāsti bandhu sahōdarah

Artham nāsti, grham nāsti,
Tasmāt jāgrata jāgrata

(Sloka bahasa Sanskerta)
Artinya,
‘Pertalian seperti ibu, ayah, saudara lelaki, 
saudara perempuan, dan teman-teman 
itu merupakan ilusi yang berlalu. Rumah 
dan harta juga bersifat maya. Karena itu, 
berhati-hatilah, sadari kenyataan ini’.
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 “Apakah kita memandang pertalian 
jasmani dalam peperangan? Kalau 
kerabat kita yang mana saja datang 
lalu bertempur melawan kita, kita harus 
memperlakukannya sebagai musuh, dan 
tidak sebagai sanak keluarga. Entah ayah, 
ibu, teman, atau kerabat—siapa saja—
kalau mereka memusuhi Tuhan, kita 
tidak boleh menjalin hubungan dengan 
mereka. Saya sudah menyerahkan diri 
kepada Paduka dan saya hamba Paduka. 
Karena itu, saya harus berusaha keras 
demi kejayaan Paduka. Segala pertalian 
duniawi itu bersifat sementara seperti 
gelembung air. Mereka pasti akan binasa 
dalam sekejap. Hanya kasih Padukalah 
yang benar dan abadi.” Dengan kasih 
sedalam itu kepada Rāma, Vibhīshana 
berusaha keras agar Rāma menang.
 Harus ada jalinan kasih yang tak 
terpisahkan antara engkau dan Tuhan. 
Walaupun mungkin engkau sangat 
menghargai pertalian duniawi, hal itu 
hanya belenggu. Pertalian yang bersifat 
tamasik dapat diibaratkan dengan rantai 
besi. Pertalian yang bersifat rajasik dapat 
diibaratkan dengan rantai tembaga, 
dan pertalian yang sattvik itu ibarat 
rantai emas. Rantai itu mungkin terbuat 
dari besi, tembaga, atau emas, tetapi 
bagaimanapun juga rantai tetaplah rantai 
yang mengikatmu. Bahannya seperti 
besi, tembaga, dan emas, mungkin ada 
nilainya, tetapi belenggu perbudakan itu 
tidak bernilai. Tidak boleh ada belenggu 
perbudakan walaupun sattvik. 
 Seharusnya kita hanya mendamba-
kan kasih Rāma yang murni dan tak 
bercela. Vibhīshana menyebarluaskan 
prinsip kasih yang suci ini dengan 
dirinya sendiri sebagai teladan. Ia adalah 

sahabat Rāma dengan pertalian yang 
bersifat sattvik, sedangkan Sugrīva 
adalah sahabat yang rajasik, sedangkan 
Jambavan adalah sahabat yang tamasik. 
Walaupun Vibhīshana termasuk dalam 
marga raksasa, ia pasrah diri kepada 
Rāma dengan perasaan yang murni dan 
sattvik. Engkau hanya akan menemukan 
cahaya kasih dalam perasaan yang 
murni dan sattvik seperti itu. Kasih suci 
semacam itu tidak terukur dan tidak 
terlukiskan. Tiada bahasa yang dapat 
mengungkapkannya.

Kasih bukanlah sesuatu yang 
jatuh dari langit atau tumbuh dari 
bumi atau alam bawah tanah. Jika 
kekaburan batin lenyap, kasih ini 
berkembang di dalam hati. Inilah 
ajaran semua kitab suci.

(Sloka bahasa Sanskerta).

Dapatkan Permata Kasih yang Tak 
Ternilai

 Kasih tidak lahir dan tidak mati. Kasih 
itu selalu ada. Kasih bersinar di dalam hati 
bila segala perasan duniawi dilenyapkan 
dari situ. Inilah ajaran utama kitab-kitab 
Veda. Tidak mungkinlah melukiskan kasih 
ini. Nārada menggunakan berbagai kata 
sifat untuk menguraikan kasih, tetapi 
ia tidak dapat menggambarkannya 
sepenuhnya. Ia berkata, 

“Yallabdhva puman ichchharamō 
bhavati,

Triptō bhavati mattō bhavati 
ātmaramō bhavati,” 

Artinya,
‘Setelah mencapai itu (kasih sejati), 
manusia memperoleh kepuasan total, 
pemenuhan, kegembiraan luar biasa, 
dan kebahagiaan jiwa’.
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 Kasih itu seperti permata yang tak 
ternilai harganya. Tidak seorang pun 
dapat menaksir nilainya. Mīrā1) bernyanyi,

“Payoji maine nām ratan dhana payo,”
‘Aku telah menemukan permata nama 
Tuhan’.

 Di mana engkau dapat menemukan 
permata yang tak ternilai ini? Di pasar 
mana engkau dapat memperolehnya? 
Bahkan permata biasa pun tidak 
diperagakan di tempat yang terbuka. 
Hanya ikan yang ditaruh di tempat 
terbuka di pasar. Permata disimpan 
aman dalam kotak besi dan hanya 
diperlihatkan kepada mereka yang 
mampu membelinya. Di mana permata 
kasih yang tak ternilai ini dapat diperoleh? 
Engkau tidak dapat membelinya seperti 
barang dagangan di pasar. Permata 
kasih ini hanya dapat diperoleh dari 
Tuhan yang merupakan perwujudan 
kasih. Permata ini hanya dapat diperoleh 
di pasar kasih dan di toko kasih. Hanya 
Tuhanlah yang memiliki kasih ini. Engkau 
hanya dapat memperolehnya dari Tuhan.
Orang dapat memperkirakan nilai segala 
permata di dunia ini, tetapi tidak ada yang 
dapat menaksir nilai permata kasih. Tidak 
mungkinlah melukiskan prinsip kasih 
yang mulia, abadi, suci, dan tak ternilai 
ini. Karena itu, jangan meremehkan kasih 
dan jangan menganggapnya sebagai hal 
yang biasa sehingga engkau kehilangan 
kasih itu. Sekali kasih itu hilang, engkau 
tidak dapat memperolehnya lagi.

Setelah mencapai kedekatan de-
ngan Sai,
Jangan kausia-siakan kesempatan 
yang sangat baik ini,
Tetapi manfaatkan semaksimal 
mungkin.

Jika engkau kehilangan kesempat-
an ini,
Untuk mengabdi kaki suci Pe-
nguasa Parti,
Engkau tidak akan pernah mem-
perolehnya lagi.
Beliau meningkatkan baktimu, 
memberimu kekuatan,
Dan akhirnya menganugerahkan 
kebebasan kepadamu.
Jangan menghancurkan dirimu 
sendiri dengan mendengarkan 
pembicaraan jahat orang-orang 
lain.
Datanglah kepada-Nya dan teri-
malah kasih-Nya.

(Puisi bahasa Telugu).
 Bhagawan mengakhiri wacana 
Beliau dengan kidung suci, “Prēma 
mudita manase kaho, Rāma, Rāma, Rāma,” 
‘Dengan hati penuh kasih lantunkan 
Rāma, Rāma, Rāma’.
Dari wacana Bhagawan di Pendopo Sai 
Kulwant, Prashānti Nilayam, 27-7-1996.

1)  Menurut definisi Swami, negeri yang 
mengamalkan lima nilai kemanusiaan: 
kebenaran (satya), kebajikan (dharma), 
kedamaian (shānti), kasih (prēma), 
dan tanpa kekerasan (ahimsa) adalah 
Bhārat; dan siapa saja yang menerapkan 
kelima nilai kemanusiaan ini dalam 
hidupnya adalah para putra Bhārat 
(Bhāratiya). Karena itu, menjadi putra 
Bhārat tidak tergantung pada lokasi 
geografis tempat tinggal seseorang. 
Ini tergantung pada pengamalan nilai-
nilai kemanusiaan dalam hidupnya.

2)  Mīrābāī (1547 – 1614):

 Seorang wanita suci terkenal, pemuja 
Sri Krishna. Ia lahir sebagai putri 
Ratan Singh di desa Kudki, Negara 
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Bagian Rajasthan. Ketika berusia 
tiga tahun, ia sangat tertarik pada 
patung Giridhāra (Sri Krishna sedang 
mengangkat Gunung Govardhana) 
yang dibawa seorang sādhu (dalam 
pengertian umum artinya pertapa 
pengembara). Karena bocah cilik Mīrā 
terus memohon secara mengibakan, 
akhirnya sang sādhu memberikan 
patung itu kepadanya.

 Ketika Mīrā berusia lima tahun, 
suatu rombongan pesta pernikahan 
melewati jalan di depan rumahnya 
yang besar. Dengan lugu ia bertanya 
kepada ibunya siapa pengantin 
prianya. Sambil tersenyum, sang ibu 
menjawab bahwa Giridhāra adalah 
pengantinnya. Perkataan ibunya ini 
tertanam dalam di hati Mīrā.

 Mīrā kehilangan ibunya pada usia 
delapan tahun.

 Pada usia empat belas tahun, ketika ia 
belum mengerti apa sebenarnya arti 
perkawinan, Mīrā dinikahkan dengan 
Pangeran Bhojrāj, putra mahkota 
Mahārāna Sangga, Raja Mewar, 
dengan ibu kota Chittore. Di kediaman 
suaminya, ia tidak mau bersujud 
kepada wujud Tuhan pujaan keluarga 
sang suami yaitu Dewi Durgā karena 
ia hanya menghormati Giridhāra! 
Dengan demikian mulailah timbul 
perselisihan dan kesulitan baginya 
dalam keluarga sang suami.

 Ketika Bhojrāj meninggal empat tahun 
kemudian, Mīrā menerima diksa dari 
Raidas—seorang suci yang terkenal 
pada masa itu—dan meningkatkan 
latihan spiritualnya.

 Tidak lama kemudian, Raja Mewar, 

Rāna Sangga, juga mangkat sehingga 
putranya yang kedua, Vikramjit, naik 
takhta. Vikramjit menganggap Mīrā 
mencemarkan nama baik keluarga raja 
karena ia menempuh hidup sebagai 
pertapa dan biasa menyanyikan 
kidung suci bersama para bakta dan 
pertapa pengembara. Karena itu, 
sang Rānā (sebutan raja di Rajashtan) 
berusaha menghabisi Mīrā. Namun, 
Giridhāra selalu mendampingi Mīrā 
dan melindunginya. Pernah racun 
yang diberikan oleh Rānā kepada Mīra 
berubah menjadi air madu ketika Mīra 
meminumnya sambil menyebutkan 
nama Sri Krishna.

 Kemudian Mīrā meninggalkan 
Chittore dan pergi ke berbagai 
pusat peziarahan sebagai pertapa 
pengembara. Akhirnya ia menetap di 
Dvārakā di Negara Bagian Gujarat.

 Uday Singh, raja baru di Mewar, 
didesak oleh orang banyak agar 
membawa Mīrā kembali ke Mewar 
karena mereka beranggapan bahwa 
diusirnya Mīrā telah menyebabkan 
kerajaan Mewar mengalami berbagai 
masalah. Kemudian Uday Singh 
mengirim serombongan orang-orang 
suci di bawah pimpinan pendeta 
kerajaan untuk tujuan itu. Mīrā tidak 
mau kembali ke Mewar. Akhirnya ia 
meninggalkan raga di tempat ibadah 
Sri Krishna di Dvārakā.

 Mīrā menggubah sekitar 500 lagu yang 
mengungkapkan kasihnya kepada Sri 
Krishna. Beberapa di antara lagunya 
juga mengandung petunjuk sādhanā 
‘latihan rohani’

Alih bahasa : Dra. Retno S. Buntoro
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Wacana Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 
pada “Konferensi Internasional, Medikus Sai”

 di Prashānti Nilayam, 26 – 7 – 1996

Tuhan Yang Maha Cemerlang 
yang bersinar dalam setiap atom 

dan meliputi seluruh alam semesta 
akan selalu melindungi engkau.

Beliaulah penguasa Parti Yang Mahakuasa
Yang akan menganugerahkan bakti kepadamu

Dan pasti akan menolongmu dalam segala usahamu.
Apa lagi yang akan Kusampaikan 

kepada kumpulan jiwa-jiwa yang mulia ini?
(Puisi bahasa Telugu).

Perwujudan kasih!
 Manusia mengira bahwa ia 
dapat hidup senang dengan sarana 
harta, makanan, pakaian, rumah, dan 
sebagainya, yang telah diperolehnya. 
Ini tidak benar. Kelangsungan hidup 
manusia sebenarnya tergantung pada 
karunia Tuhan. Ada banyak orang kaya 
di dunia ini. Apakah mereka semua 
hidup senang? Sudah merupakan fakta 
bahwa tanpa karunia Tuhan, tidak ada 
orang yang dapat mencapai apa pun di 
dunia ini. Karena itu, yang pertama dan 
terpenting manusia harus merenungkan 
Tuhan.
 Mungkin seseorang membaca ba-
nyak buku, meraih sejumlah gelar aka-
demis, dan mengunjungi berbagai ne-
gara, tetapi ini tidak dapat menolongnya 
untuk hidup senang.

Pendidikan Tanpa Educare Itu Bukan 
Pendidikan

 Orang-orang mengira mereka telah 
meraih berbagai gelar akademis yang 

tinggi, tetapi ini hanya memungkinkan 
mereka memperoleh pengetahuan 
dari buku. Dewasa ini kaulihat setiap 
orang sibuk mempelajari pengetahuan 
dari buku. Mereka melupakan fakta 
bahwa dahulu orang-orang menempuh 
hidup yang lebih senang dan lebih 
baik tanpa pengetahuan dari buku. 
Orang-orang mengira bahwa mengikuti 
pendidikan akademis dan mempelajari 
pengetahuan dari berbagai buku adalah 
pendidikan yang sebenarnya. Tidak. Itu 
bukan pendidikan yang sebenarnya.
 Pendidikan tanpa educare bukan 
pendidikan yang sejati. Apakah 
educare? Educare adalah (proses) untuk 
menampilkan sifat-sifat ketuhanan 
yang terpendam dalam diri manusia.
Tuhan juga dikenal sebagai kesadaran. 
Hanya karena adanya kesadaran di 
dalam dirinya, maka setiap individu 
dapat mengetahui keadaan dunia 
di sekelilingnya. Namun, sayangnya 
tidak seorang pun dapat mengenali 

HINDARI KELEKATAN PADA BADAN
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kesadaran yang meliputi segala sesuatu 
ini. Sesungguhnya hanya kesadaran 
(semesta) inilah yang melindungi setiap 
manusia. Walaupun berpendidikan 
tinggi dan berpengetahuan luas, 
orang-orang tidak mampu menyadari 
kebenaran ini.
 Pendidikan bersifat negatif dan 
artifisial, sedangkan educare bersifat 
positif. Orang-orang pergi ke luar negeri 
untuk mendapatkan pendidikan yang 
artifisial semacam itu. Apa gunanya 
memperoleh pendidikan seperti 
itu? Sebaliknya, setiap orang harus 
berusaha mendapatkan educare. Engkau 
tidak perlu pergi ke luar negeri untuk 
memperoleh educare. Educare timbul 
dari lubuk hati dan melindungi orang itu 
dengan tiada hentinya. Educare adalah 
kesatuan dalam pikiran, perkataan, dan 
perbuatan.

Menyadari Prinsip Atma adalah 
Pendidikan Sejati

 Orang yang telah menyadari sifatnya 
yang sejati (sebagai atma) adalah orang 
yang benar-benar terpelajar. Seseorang 
mungkin bertanya, “Siapa Anda?”, “Siapa 
dia?”, dan sebagainya, tetapi orang itu 
mungkin tidak tahu siapa orang itu 
atau siapa dirinya sendiri (yang sejati). 
Seseorang mungkin telah memperoleh 
pengetahuan ensiklopedia tentang 
segala sesuatu di dunia ini. Akan tetapi, 
apa guna pengetahuan itu, bila ia tidak 
menyelidiki dirinya sendiri dengan 
bertanya, “Siapakah aku?” Pendidikan 
sejati merupakan penyelidikan batin 
untuk mengetahui sifat kita yang 
sesungguhnya.
 Mungkin engkau bertanya kepada 
seseorang, “Pak. Bapak datang dari 

mana?” Orang itu menjawab, “Saya dari 
India.” Jawaban bahwa ia datang dari 
India mengandung pengertian yang 
negatif. “Aku atau saya” yang sejati ini 
harus diselidiki. “Aku” itu adalah asalmu 
yang sejati. Tanpa menyadari asalmu 
ini, bila seseorang sekadar mengatakan 
bahwa ia datang dari tempat ini atau 
tempat itu, jawaban itu tidak benar. 
Jawaban bahwa ia datang dari India 
hanya menunjukkan badannya. Tentu 
badannya telah menempuh perjalanan 
dari India. Namun, kesadaran meliputi 
segala sesuatu. Bila ada orang yang 
bertanya, “Siapakah Anda?” Jawaban 
yang benar adalah, “Saya adalah saya.” 
Bila seseorang menjawab bahwa ia 
datang dari Amerika atau India, itu 
mengandung arti yang negatif.
 Kita sering mengatakan bahwa ini 
adalah tubuhku, pikiranku, akal budiku, 
dan sebagainya. Semua ini artifisial, tidak 
nyata. Dewasa ini banyak dilakukan riset 
tentang sifat pikiran. Akan tetapi, pikiran 
itu tidak pernah mantap. Pikiran dapat 
diibaratkan dengan kera yang gila, 
sedangkan badan itu ibarat gelembung 
air. Engkau bukan kera yang gila ini. 
Engkau bukan gelembung air.
 Nama yang diberikan untuk 
menyebut umat manusia adalah 
mankind. Akan tetapi, kini kebaikan 
hati (kindness) itu sudah lenyap dan 
pikiran manusia sekarang sudah seperti 
kera. Dewasa ini engkau tidak melihat 
kebaikan hati dan welas asih sedikit 
pun dalam diri manusia. Menyadari sifat 
ketuhanan yang merupakan pembawaan 
kita adalah educare. Sifat ketuhanan 
dalam diri manusia ini disebut atma 
oleh sejumlah orang. Tanpa menyadari 
sifat atma, engkau tidak akan dapat 
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memahami sifat tubuh. Educare adalah 
menyadari sifat atma.
 Bila ada orang yang bertanya 
kepadamu, apa arti kata “diri (ku)”, 
engkau menjawab, artinya “aku”. 
Namun, itu bukan arti kata “diri” yang 
sebenarnya. Tidak benarlah bila engkau 
menyamakan “aku” dengan “diri” yaitu 
tubuh. “Aku” menunjuk kepada aham 
‘jiwa yang diindividualisasikan’. Selama 
engkau menyamakan “aku” dengan diri, 
engkau tidak akan dapat memahami 
makna “aku” yang sebenarnya. Hanya 
bila engkau membuang kelekatanmu 
pada “diri” dan memupuk ketenangan 
serta keseimbangan batin, maka engkau 
akan dapat memahami sifat atma. 
 Prinsip atma (atma tattva) ini ada 
secara sama dalam setiap makhluk. Ini 
adalah prinsip yang asasi. Hanya karena 
prinsip yang asasi inilah, maka setiap 
makhluk hidup menjadi bernilai. Engkau 
harus menyadari prinsip yang mendasari 
segala sesuatu ini. Hanya dengan 
demikianlah engkau akan layak disebut 
manusia.
 Di dunia ini unggas dan margasatwa 
hidup bersama dengan manusia. Manusia 
hanya dapat dibedakan dari unggas dan 
margasatwa bila ia menyadari “aku” yang 
mendasari segala sesuatu yaitu prinsip 
atma (atma tattva). Sejak zaman dahulu 
orang-orang di India telah berdaya 
upaya menyadari prinsip “aku” yang asasi 
ini yang ada di dalam segala makhluk.

Hanya Kesadaran Aku yang Mendasari 
Segala Sesuatu Inilah yang Abadi

Dewasa ini orang-orang mengha-
dapi berbagai kesulitan dan kece-
masan dalam hidup mereka ka-
rena kesadaran mereka dibatasi 

oleh pertalian jasmani. Kesadaran 
badan semacam itu bersifat arti-
fisial dan tidak mengungkapkan 
diri sejati. Engkau harus beru-
saha keras menyadari “aku” yang 
asasi ini. Badan manusia bersifat 
sementara dan cepat atau lam-
bat pasti akan binasa. Bila kita 
berbicara tentang “aku”, artinya 
jangan kita batasi pada tubuh 
manusia yang bersifat sementara, 
melainkan pada (prinsip) “aku” 
yang mendasari segala sesuatu.
Badan ini terbuat dari kelima 
unsur alam dan cepat atau lambat 
pasti akan binasa, tetapi yang 
bersemayam di dalamnya tidak 
lahir dan tidak mati. 
Yang bersemayam di dalamnya 
sama sekali tidak memiliki 
kelekatan dan merupakan saksi 
abadi.

 (Puisi bahasa Telugu). 
 Dēha ‘tubuh manusia’ yang sering 
(secara keliru) kita samakan dengan 
diri kita dan kita sebut “aku” ini terus 
menerus mengalami kelahiran dan 
kematian. Namun, penghuninya (dēhi) 
adalah Tuhan yang abadi (Paramaatma). 
Bila tubuh yang ibarat busana (dēha) 
ini mengalami kelahiran dan kematian, 
maka penghuninya (dēhi, yaitu kesadaran 
semesta, keterangan penerjemah) 
melampaui kelahiran serta kematian dan 
ada di mana-mana. 

Kesadaran tidak lahir dan tidak mati.
Kesadaran tiada awal atau akhirnya.
Kesadaran ada dalam segala makhluk

Sebagai saksi yang abadi.
(Puisi bahasa Telugu).
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 Mungkin engkau sudah memer-
hatikan pengemis yang berdiri di depan 
rumahmu minta sedekah dengan me-
ngatakan, “Bhavathi bhikshām dēhi,” 
‘berilah saya sedekah’. Dengan menye-
butmu seperti itu, ia mengingatkan eng-
kau pada ketuhanan yang merupakan 
sifat sejatimu. Kata dēhi menunjuk pada 
Tuhan. Ia meminta sedekah dari Tuhan 
sendiri. Karena itu, pendidikan sejati 
adalah menyadari Tuhan (dēhi).
 Pendidikan itu bukan sekadar 
membaca sejumlah buku yang hanya 
akan memberimu pengetahuan dari 
buku. Mengapa engkau mengejar 
(pengetahuan dari) buku-buku ini? 
Pengetahuan dari buku-buku ini hanya 
memungkinkan engkau mencari 
nafkah. Akan tetapi, ada sesuatu yang 
melampaui pengetahuan dari buku dan 
matapencaharian. Inilah yang harus 
kaukejar. 

Dapatkah semua orang yang bisa 
membaca dan menulis 

kausebut terpelajar?
Dapatkah orang disebut terpelajar 

hanya karena ia meraih gelar?
Dapatkah kausebut hal yang tidak 
menumbuhkan kebajikan sebagai 

pendidikan?
Bila pendidikan hanya dimaksudkan 

untuk mencari nafkah,
Tidakkah kita lihat unggas dan 
margasatwa juga bisa hidup?

(Puisi bahasa Telugu).
 Mungkin seseorang memperoleh 
banyak harta dan menjadi miliuner 
dengan bantuan pengetahuan dari buku 
dan gelar-gelar akademis yang tinggi. 
Namun, akhirnya orang akan menghargai 

jiwa-jiwa yang telah mencapai kesadaran 
diri sejati dan bukannya orang yang telah 
menumpuk harta yang sangat banyak. 
Selama tubuh masih ada, orang-orang 
akan menyebut pribadi tertentu sebagai 
“si polan; seseorang yang sangat kaya; 
seorang raja”, dan sebagainya.
 Dewasa ini manusia mengalami 
kegelisahan dan tiadanya kedamaian. 
Apa yang menyebabkan hal ini? 
Tidak seorang pun hidup dengan hati 
yang damai. Seluruh dunia berada 
dalam keadaan kacau. Memang benar 
bahwa pendidikan sekuler perlu untuk 
penghidupan di dunia ini. Akan tetapi, 
engkau harus melampaui tingkat ini dan 
menyelidiki alam kesadaran universal 
yang mengarahkan dan menggerakkan 
setiap makhluk hidup. Kesadaran itu 
ada secara sama dalam setiap manusia 
dari orang miskin sampai miliuner. 
(Kesadaran) “aku” yang mendasari segala 
sesuatu ini ada dalam dirimu, dalam diri 
orang lain, dan dalam setiap individu.
 Ini sebuah contoh kecil. Misalkan 
engkau bertanya kepada seseorang, 
“Siapa dokter di sini?” Sang dokter akan 
segera bangkit dan menjawab, “Sayalah 
dokter,” Dalam contoh ini sang dokter 
menyamakan diri dengan profesinya 
dan berkata, “Sayalah dokter.” Namun 
ia lupa tentang asas “aku” yang ada 
dalam dirinya. Bila ada yang bertanya, 
“Di manakah Tuhan?” Jawaban yang 
wajar yaitu, “Ia ada dalam semuanya.” 
Kebenaran ini diabadikan dengan 
ungkapan, “Īshvarah sarva bhūtanam,” 
artinya ‘Tuhan bersemayam dalam 
segala makhluk’, dan “Īshyāvāsyam idam 
sarvam,” artinya ‘seluruh alam semesta 
ini diliputi Tuhan’. Ada berbagai jenis 
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kue manis seperti Mysore pak, gulab 
jamun, laddu, khova, dan sebagainya. 
Namanya berlainan, tetapi bahan dasar 
semua kue itu sama yaitu gula. Demikian 
pula orang yang menyadari kebenaran 
bahwa prinsip atma (kesadaran semesta) 
yang sama ada dalam semua manusia 
dan semua makhluk hidup adalah orang 
yang paling bahagia. Setiap orang harus 
mencapai tingkat kesadaran itu.
 Pada zaman dahulu orang-orang 
berusaha keras mencapai tingkat itu, 
maka tepat sekali mereka disebut yogi. 
Mereka menyadari kebenaran bahwa 
setiap manusia sesungguhnya adalah 
kesatuan rangkap tiga yaitu: (1) ia 
sebagaimana anggapannya sendiri, (2) ia 
sebagaimana anggapan orang lain, (3) ia 
yang sesungguhnya. Ketiga aspek ini ada 
dalam satu individu; tidak ada individu 
yang terpisah untuk setiap aspek. Prinsip 
(kesadaran aku) ini tidak berubah dan 
abadi.

Jangan Terlalu Mementingkan Per-
talian Jasmani

 Kita sering menjumpai orang 
yang menyatakan bahwa anak 
laki-lakinya mendapat pekerjaan 
yang menguntungkan di Amerika. 
Sesungguhnya siapakah anak laki-
lakimu? Engkau berkata bahwa si polan 
adalah putramu mengingat pertalian 
jasmanimu dengan seseorang yang 
mempunyai nama dan wujud. Bila tanpa 
nama dan wujud, siapakah si anak dan 
siapakah sang ayah? Semua nama dan 
wujud ini hanya ada setelah seseorang 
dilahirkan. 

Pada waktu seseorang lahir dari rahim 
ibunya,

Tidak ada untaian bunga yang 
terkalung di lehernya.

Tidak ada kalung mutiara atau emas 
yang berkilauan.

Tidak ada rantai yang bertatahkan 
batu permata seperti zamrud dan 

berlian.
Tetapi ada satu untaian yang terkalung 

di lehernya.
Brahma menjalin segala akibat 

perbuatannya yang lampau
Menjadi untaian yang berat

Dan mengalungkannya di lehernya
Pada waktu ia lahir.

(Puisi bahasa Telugu). 
 Selama ada pertalian jasmani antara 
engkau dan dia, engkau menyebutnya 
anak laki-lakimu. Bila badannya binasa, 
siapa yang akan kausebut putramu? 
Semua pertalian ini bersifat duniawi 
dan jasmani. Selama ada hubungan 
fisik, engkau menganggap seseorang 
sebagai kerabatmu, teman, atau musuh. 
Karena itu, janganlah engkau terlalu 
mementingkan pertalian jasmani 
ini. Engkau hanya dapat menyadari 
antaryami ‘penggerak batin’ (segala 
makhluk) bila engkau dapat melampaui 
pertalian jasmani ini.
 Engkau boleh bertanya kepada siswa 
kita yang mana saja, “Di manakah Tuhan?” 
Mereka akan menjawab secara spontan, 
“Di mana-mana. Bahkan sesungguhnya 
Anda adalah Tuhan.” Hubungan mereka 
dengan Tuhan melampaui taraf jasmani. 
Kita selalu menempuh hidup yang 
didasarkan pada pertalian jasmani. Akan 
tetapi, pertalian ini tidak langgeng. 
Pertalian jasmani ada hari ini, tetapi 
besok mungkin sudah tidak ada. Selama 
ada hidup di tubuhmu, engkau berkata, 
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“Saya.” Setelah badan binasa, bagaimana 
engkau dapat menyebut dirimu, “Saya?” 
Bila kauselidiki hal ini secara mandalam, 
segala sesuatu di dunia objektif ini akan 
habis menjadi ketiadaan. Segala yang 
kita lihat di dunia ini adalah ketiadaan. 
Sayangnya dewasa ini kita menganggap 
ketiadaan sebagai kehebatan. Namun, 
ada prinsip kesadaran “aku” yang asasi 
dan abadi. Prinsip asasi inilah yang 
hebat.
 Kesadaran “aku” ini ada dalam setiap 
individu, tetapi tidak diperhatikan. 
Kesadaran “aku” ini adalah penggerak 
batin. Kita sering menyebut badan 
kita yang terdiri dari daging dan darah 
sebagai “saya”. Badan jasmani kita ini 
tidak langgeng. Badan ini seperti awan 
yang berlalu, datang dan pergi. Karena 
menganggap badan yang sementara 
itu sebagai “aku” yang langgeng, 
manusia sering berusaha agar badannya 
selalu senang. Ini bukan cara yang 
benar. Manusia lahir untuk menyadari 
kebenaran abadi. Badan manusia 
dianugerahkan dengan maksud itu 
dan harus digunakan sesuai dengan 
tujuan tersebut. Ini sebuah contoh kecil. 
Engkau melangsungkan pernikahan 
putramu. Kaubawa seorang gadis 
masuk ke rumahmu dan kaunyatakan 
sebagai menantu perempuanmu. 
Sebelum pernikahannya dengan 
putramu, siapakah menantu perempuan 
ini? Begitu engkau meninggal dunia, 
pertalian ini tidak ada lagi. Hubungan 
semacam itu ibarat awan yang berlalu. 
Sayangnya kini kita melewatkan hidup 
kita dengan menganggap awan yang 
berlalu seperti itu sebagai pertalian 
sejati. Ini tidak benar.

 Setiap orang harus berhenti 
menempuh hidup yang didasarkan pada 
dēhābhimāna ‘cinta atau kelekatan pada 
badan’. Bahkan orang yang terpelajar 
pun mempunyai kelekatan pada 
badan, mereka terus menerus berusaha 
memanjakan badannya dengan 
memberinya berbagai kesenangan. 
Hanya karena cinta dan kelekatannya 
pada badanlah, maka manusia 
mengalami kesedihan, penderitaan, 
dan kesulitan. Karena itu, buanglah rasa 
cinta atau kelekatan pada badan dan 
tingkatkan rasa cinta pada kebenaran 
yang abadi.
 Orang-orang mendambakan 
darshan Sri Rāma, Sri Krishna, dan 
perwujudan Tuhan lainnya. Sebenarnya 
itu adalah nama yang diberikan kepada 
badan jasmani yang dikenakan oleh 
Avatar Tuhan pada berbagai zaman yang 
berbeda. Selama engkau mencintai dan 
melekat pada badan jasmani, engkau 
tidak dapat menyadari prinsip atma 
(atma tattva). Sesungguhnya atma tidak 
mempunyai kelekatan. Atma ada dalam 
engkau, dalam Aku, setiap individu, 
dan setiap makhluk sesuai dengan 
pernyataan (Upanishad), “Ekātma sarva 
bhūtāntarātma,” artinya, ‘Atma Yang 
Maha Esa bersemayam dalam segala 
makhluk’. (Usaha untuk) menyadari 
sifat atma yang meliputi segala sesuatu 
adalah kehidupan spiritual yang sejati; 
bukan sekadar melakukan ritual seperti 
pemujaan, nazar keagamaan, dan 
kidung suci.
 Ketika seseorang bertanya kepada 
Sītā, “Di mana Rāma Anda?” Ia menjawab, 
“Sri Rāma selalu bersama dengan saya.” 
Biasanya orang-orang mengartikannya 
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sebagai badan jasmani Sri Rāma, putra 
Maharaja Dasharatha. Sesungguhnya 
Rāma yang sejati tidak ada kaitannya 
dengan orang tertentu, bukan putra 
seorang raja atau menantu lelaki raja 
yang lain. Ia ada dalam kesadaran setiap 
makhluk.

Tingkatkan Pertalian Spiritual, bukan 
Kelekatan pada Badan

 Karena mengingat pertalian jasmani, 
sering orang-orang bertanya, “Paman 
Anda berasal dari mana? Bibi Anda 
datang dari mana?” dan sebagainya. 
Misalkan engkau bertanya kepada orang 
yang sama, “Anda berasal dari mana?” Ia 
tidak dapat memberikan jawaban yang 
tepat. Sebetulnya semua orang berasal 
dari sumber yang sama. Bila engkau 
menyadari kebenaran ini, tidak akan 
ada lagi kecemasan, kesedihan, atau 
penderitaan. Karena itu, engkau harus 
menyadari kebenaran universal ini.
 Bila engkau tidak memupuk keyakin-
an pada kemenunggalan, tetapi meng-
ikuti keanekaragaman, seluruh hidupmu 
akan kacau. Jangan memupuk kelekatan 
pada dunia. Sebaliknya, pupuklah cinta 
dan kelekatan yang bersifat spiritual. 
Bila engkau hidup secara rukun dan se-
laras dengan sesama manusia, engkau 
akan memperoleh kebahagiaan. Kemu-
dian engkau akan menikmati persatuan 
di antara sesama manusia. Bakta sejati 
adalah orang yang telah mewujudkan 
persatuan semacam itu dan menyadari 
kemenunggalan segala sesuatu. Per-
satuan dan kesadaran kemenunggalan 
membawa manusia menuju kemurnian, 
dan kemurnian membawanya menuju 
ketuhanan. Orang yang belum meng-

hayati kemenunggalan, kemurnian, dan 
ketuhanan akan mengurung dan mem-
batasi diri dalam kelekatan pada badan 
dan terperangkap dalam lingkaran kela-
hiran serta kematian.
 Kalian semua mengetahui ben-
cana gelombang pasang (tsunami) yang 
menerjang desa-desa di pesisir pantai 
timur India beberapa bulan yang lalu. Ba-
ru-baru ini suatu badai yang sangat meru-
sak telah menenggelamkan beberapa kota 
dan desa di Amerika. Seluruh kawasan itu 
tampak bagaikan genangan air yang sa-
ngat luas. Tidak seorang pun tahu siapa 
yang selamat dan siapa yang tewas. Perki-
raan tentang seberapa besar kerugian jiwa 
dan harta baru dapat dilakukan setelah air 
surut. 

Perwujudan kasih!
 Jauhkan dirimu dari kelekatan pada 
badan dan sadarilah kemenunggalan 
dalam Tuhan (kesadaran semesta) yang 
ada di mana-mana. Itulah sādhanā 
‘latihan spiritual’ yang sejati. Kini orang-
orang melakukan sādhanā untuk 
mencapai sesuatu, sementara itu 
mereka memikirkan suatu hal lainnya. 
Akibatnya mereka tidak dapat mencapai 
tujuan. Perhatian yang bercabang 
seperti itu merupakan kesalahan 
orang itu sendiri, bukan karena dunia 
objektif. Pastikan bahwa sādhanāmu 
berlangsung di jalur yang benar. Hanya 
dengan demikianlah engkau akan dapat 
menyadari kemenunggalan dalam 
keanekaragaman.
 Beberapa orang hidup panjang umur, 
bahkan ada yang sampai 100 tahun. 
Namun, mereka tidak mampu menyadari 

Bersambung ke halaman 28
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SATYOOPANISHAD (22)

PERSAMAAN DAN PERTENTANGAN (2)

Pertanyaan (127): Swami! Apakah 
Brahma dan bhrama?

Bhagawan: Menyadari dan menghayati 
kesatuan dalam keanekaragaman 
adalah brahma ‘sifat ketuhanan’. Tetapi 
melihat Yang Esa sebagai beraneka 
adalah bhrama ‘khayal’. Yang terikat oleh 
nama dan wujud adalah bhrama. Brahma 
melampaui ruang serta waktu, abadi, 
tak bercela. Engkau tahu ada banyak 
kue manis seperti: gulabjāmun, laddu, 
jilēbi, bāsundi, dan sebagainya. Kue-kue 
manis ini mempunyai berbagai nama 
dan wujud. Ini bhrama. Tetapi mereka 
terbuat dari gula yang satu dan sama. 
Inilah brahma.
 Contoh lain. Engkau melihat kain 
yang dibuat dari benang yang ditenun 
rapat. Ini bhrama. Walaupun benang 
itu tampaknya berbeda dari kain, 
sebenarnya benang itu terbuat dari kapas 
yang sama. Pendekatan (yang melihat 
kesatuan) ini adalah brahma. Jadi, 
bhrama adalah khayal, keanekaragaman, 
kemajemukan, perbedaan, dan 
mempunyai berbagai nama serta wujud 
yang berlainan. Sedangkan Brahma, 
Tuhan, adalah kemenunggalan, prinsip 
primordial yang mendasar.

Pertanyaan (128): Swami! Sejumlah 
orang berkata bahwa Tuhan itu tidak 
berwujud. Tetapi kami melihat para 
bakta berdoa kepada patung-patung di 

berbagai tempat ibadah. Konsep Avatar, 
penjelmaan Tuhan, mempunyai makna 
khusus di negeri kita, negeri tempat 
darma yang abadi (sanātana dharma). 
Tetapi, pengikut jalan spiritual yang 
lain mendebat bahwa Tuhan itu tidak 
berwujud. Kami mohon agar Swami 
berkenan menjelaskan hal ini.

Bhagawan: Bila engkau melihat seorang 
dokter, engkau akan teringat pada 
berbagai keluhan yang kaurasakan 
di badanmu. Bila engkau berjumpa 
dengan seorang pengacara, engkau 
lalu berpikir mengenai proses dan kasus 
pengadilan, bukan? Demikian pula, bila 
engkau melihat menara tempat ibadah 
(gōpuram), engkau akan teringat kepada 
Tuhan. 
 Seperti yang sudah sering Kukatakan, 
mungkin kasih itu tidak berwujud, tetapi 
ibu yang penuh kasih mempunyai 
wujud. Mungkin air tidak berwujud, 
tetapi gelas yang berisi air mempunyai 
wujud. Mungkin udara tidak berwujud, 
tetapi balon yang dipompa dengan 
udara mempunyai wujud. Demikian pula 
Tuhan yang tidak berwujud, mempunyai 
wujud atau berbagai wujud. Yang tidak 
berwujud mengungkapkan diri melalui 
wujud.
 Sebuah contoh sederhana. Engkau 
tahu layar di gedung bioskop. Engkau 
melihat banyak gambar diproyeksikan 
ke layar itu. Layar itu ada dalam setiap 
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gambar. Tanpa layar, engkau tidak akan 
dapat melihat gambar tersebut. Gambar-
gambar datang dan lewat. Tidak ada satu 
pun yang tetap ada di situ. Dalam bahasa 
spiritual, layar itu bisa dilukiskan sebagai 
“sad dan asad” atau “sadasad”. Sat adalah 
eksistensi, keberadaan, atau kehidupan. 
Asat adalah ketidakadaan. Dengan 
demikian, keduanya: yang berwujud 
(sākāra) dan yang tidak berwujud 
(nirākāra) ada bersama.

Pertanyaan (129): Swami! Di mana-
mana kami mendengar tentang 
telepon genggam dan remote control. 
Tampaknya segala keperluan untuk 
kehidupan duniawi kami berasal 
dari (barang-barang) elektronik serta 
komputer, dan ini menarik perhatian 
setiap orang. Lalu, di mana tempat 
untuk kehidupan rohani? Mana ada 
waktu untuk itu? Seakan-akan ini tidak 
cukup, kami juga mendengar tentang 
uji coba nuklir. Bagaimana kami dapat 
menyelaraskan dan menggabungkan 
berbagai aspek yang serba-ragam ini? 
Mohon tunjukkan jalan kepada kami.

Bhagawan: Manusia lebih berharga 
daripada segala harta dunia. Setelah 
lahir sebagai manusia, engkau harus 
berusaha keras mencapai moksa.
 Sains dan teknologi dapat 
memberimu berbagai kesenangan 
hidup dan kemudahan, tetapi tidak 
dapat memberimu kedamaian dan 
kebahagiaan jiwa. Apakah sains? Apakah 
pengetahuan spiritual? Apa perbedaan 
antara keduanya? Sains itu di bawah 
indra. Sedangkan pengetahuan spiritual 

melampaui indra. Pengetahuan spiritual 
membicarakan tentang tat ‘itu’ (kesadaran 
semesta, keterangan penerjemah), 
sedangkan sains membicarakan tvam 
‘engkau’, agar engkau mempelajari 
tattvamasi (tattvamasi adalah salah satu 
sabda agung Veda yang artinya, ‘engkau 
adalah itu’ yaitu kesadaran semesta Yang 
Mahabesar, keterangan penerjemah). 
Ini adalah alam, dunia, atau prakrti, 
sedangkan itu adalah Purusha atau 
Tuhan.
 Pengetahuan spiritual itu seperti 
huruf O yang penuh dan lengkap, 
sedangkan sains itu seperti huruf C 
yang tidak lengkap, dengan lubang di 
antaranya, dimulai di suatu titik dan 
berakhir di tempat lain. Pengetahuan 
spiritual dimulai di tempat sains berakhir 
dan membawamu dari dunia menuju 
Tuhan. Pengetahuan spiritual membuat 
engkau merasakan dan menghayati 
Tuhan di dunia ini. Inilah cara untuk 
menyatukan sains dan pengetahuan 
spiritual. Pengetahuan spiritual adalah 
prinsip yang tak terlihat di balik alat-alat 
elektronik atau alat dan perlengkapan 
ilmiah yang kasat mata.

Pertanyaan (130): Swami! Apakah sains 
dan pengetahuan spiritual itu saling 
bertentangan? Kami ingin mengetahui 
pandangan Swami mengenai hal ini.

Bhagawan: Ilmu pengetahuan bekerja 
di bawah indra, sedangkan pengetahuan 
spiritual berfungsi di atas indra. Sains 
berbicara mengenai ini, tvam, atau 
dunia, sedangkan pengetahuan spiritual 
memikirkan tentang itu, tat, tentang 
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Tuhan. Sains berkaitan dengan yang dekat 
(tvam-idam), sedangkan pengetahuan 
spiritual fokus pada hal yang melampaui 
dunia yang bersifat sementara ini 
(param). Sains dimaksudkan untuk yang 
bersifat fisik dan kebendaan (padārtha), 
sedangkan pengetahuan spiritual itu 
untuk yang asasi (paramārtha). Sains 
berurusan dengan yang lembam (jada), 
sedangkan pengetahuan spiritual 
berkaitan dengan kesadaran (caitanya). 
Yang menjadi tujuan kehidupan spiritual 
adalah fondasi atau dasar segenap 
ciptaan (ādhāra), sedangkan sains 
bereksperimen dengan ciptaan (ādhēya).
 Sains adalah split of love ‘keretakan 
kasih’, sedangkan pengetahuan spiritual 
adalah spirit of love ‘semangat kasih’. Sains 
berurusan dengan dunia lahiriah (pravrtti 
mārga ‘jalan kehidupan duniawi’), 
sedangkan dalam pengetahuan spiritual 
manusia mengarahkan pandangan ke 
dalam batin (nivrtti mārga). Sains dapat 
membayangkan yang kasat mata (vyakta), 
sedangkan pengetahuan spiritual 
menyelami yang tersembunyi (avyakta). 
Engkau dapat mempelajari sains dengan 
mata jasmanimu (carmacakshu), tetapi 
untuk memahami pengetahuan spiritual 
engkau memerlukan mata kebijaksanaan 
(jnānacakshu). Sains adalah kumpulan 
fakta yang dimasukkan ke dalam 
kepalamu. Pengetahuan spiritual itu 
bersifat metafisika, berhubungan 
dengan hal-hal yang non fisik atau tidak 
kasat mata, dan menyentuh hatimu. 
Sains itu tidak lengkap seperti huruf C 
yang dimulai di suatu titik dan berakhir 
di tempat lain. Pengetahuan spiritual 

itu penuh dan lengkap (pūrnam) seperti 
huruf O.
 Sains memberikan berbagai 
peralatan. Pengetahuan spiritual 
memberi tahu engkau bagaimana cara 
menggunakannya. Misalnya saja, pisau 
yang kaugunakan untuk memotong 
sayuran, buah-buahan, dan sebagainya, 
dapat digunakan untuk menggorok 
leher. Sains memperlihatkan apa yang 
kaulihat seperti foto atau gambarmu. 
Tetapi pengetahuan spiritual itu seperti 
foto rontgen. Sains itu negatif, sedangkan 
pengetahuan spiritual positif. Ciptaan itu 
negatif, sedangkan Sang Pencipta positif. 
Penuhi hatimu dengan pengetahuan 
spiritual yang positif seperti engkau 
mengisi tangki dengan air. Indria 
dapat diibaratkan dengan ledeng yang 
kaugunakan untuk mengalirkan air 
kasih. Sains memberitahukan fakta-
fakta, tetapi pengetahuan spiritual 
melambangkan kebenaran yang tidak 
berubah yaitu rtam.

Pertanyaan (131): Swami! Kami 
mengalami cinta dalam kehidupan 
duniawi kami. Apa perbedaannya 
dengan kasih spiritual?

Bhagawan: Memecah kasih itu bersifat 
duniawi, tetapi semangat kasih itu 
bersifat rohani. Membagikan kasih 
kepada kawan-kawan dan sanak 
keluarga adalah memecah kasih. Ini 
adalah cinta duniawi. Prinsip primordial 
yang menguasai dan mengelola seluruh 
alam semesta adalah kasih spiritual. 
Inilah semangat kasih. Kasih spiritual ini 
bersifat universal.

Alih bahasa : Dra. Retno S. Buntoro
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BURUNG YANG KOTORANNYA EMAS

DI SEBUAH POHON YANG BESAR, HIDUPLAH SEEKOR BURUNG 
BERNAMA SINDHUKA. SUATU HARI SEORANG PEMBURU YANG 
DATANG KE SANA UNTUK MENANGKAP BURUNG, DUDUK DI 
BAWAH POHON BESAR ITU UNTUK BERISTIRAHAT

TIBA-TIBA ....
CHEE! CHEE!, 

KOTORAN 
BURUNG!

KETIKA IA MENUNDUK UNTUK MEMBERSIHKAN 
KOTORAN ITU

APA!  KOTORAN 
BURUNG  BERUBAH 

MENJADI EMAS!
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AKU BELUM PERNAH 
MELIHAT HAL SEPERTI 

INI SEBELUMNYA
AKU HARUS MENANG-

KAPNYA

TAK LAMA SETELAH ITU BURUNG ITU TERBANG PERGI

AH! ITU PASTILAH CABANG 
POHON DIMANA BURUNG 
ITU BIASA BERTENGGER.  
AKU AKAN MEMASANG 
PERANGKAP DI SANA

PEMBURU ITU KEMUDIAN MEMASANG PERANGKAP DI SORE HARI, KETIKA BURUNG ITU PULANG 
UNTUK BERTENGGER, IA TIDAK MENYADARI 
BAHAYA YANG MENGINTAI DIRINYA 

Bersambung
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JAWABAN UNTUK KEBIMBANGAN 
DAN BERBAGAI MASALAH (bagian ke-2)

Riwayat Kehidupan SRi ShiRdi Sai BaBa - 28

 Bala Bhate dari Andheri suatu 
hari datang kepada Baba dan berdoa 
memohon upadesh. Baba berkata, 
“Anak-Ku, bukanlah suatu persyaratan 
bahwa seseorang hanya dapat mencapai 
‘kebebasan’ melalui upadesh. Aku tidak 
bermaksud mengatakan bahwa hal itu 
bukanlah jalan yang baik. Seseorang harus 
mempraktekkan apa yang baik untuk 
dirinya. Seseorang harus tahu melalui 
diskriminasi bahwa ia bukanlah tubuh 
fisik, pikiran, akal budi, kebijaksanaan 
ataupun ego tapi athma, yang merupakan 
saksi atas semua itu. Inilah tujuan dari 
semua sadhana. Melakukan sadhana 
tidaklah sepenting menemukan siapa 
yang melakukannya. Ketika keyakinan, 
diskriminasi (kesadaran akan kenyataan 
diri yang sejati: penterjemah) dan 
ketidakmelekatan tumbuh, pikiranmu akan 
menjadi gurumu. Ia akan membawamu 
sampai ke tujuan.” Begitulah Baba 
memecahkan masalahnya, menghapus 
kebimbangannya dan menunjukkan 
kepadanya jalan terbaik untuk mencapai 
tujuan.
 Bapu Saheb Jog adalah seorang 
bakta Baba yang agung, Ia bahkan dikenal 
sebagai Sakharam Hari. Ia bekerja sebagai 
pegawai di departemen pekerjaan 
umum. Ia pensiun dari pekerjaannya 
pada tahun 1909. Ia tidak punya anak. 
Begitu ia pensiun dari pekerjaannya, rasa 
baktinya kepada Baba tumbuh sangat 
kuat. Ia bersama istrinya kemudian 
memutuskan untuk datang ke Shirdi dan 

menghabiskan sisa umur mereka bersama 
Baba. Keduanya menghabiskan waktunya 
dengan pelayanan dan namasmaran. 
Waktu mereka tiba di Shirdi, seorang 
bakta Baba yang agung bernama Megha 
biasa melakukan arathi untuk Baba. Bakta 
agung ini meninggal tak lama setelah 
mereka tiba di Shirdi. Lalu Jog lah yang 
menggantikannya melakukan arathi 
untuk Baba. Setiap hari, jika punya waktu 
senggang, ia akan membaca Jnaneshwari 
Geetha atau ekanath Bagvath di Sathewada 
dan menyampaikan isinya dengan jelas 
dan indah bagi mereka yang datang untuk 
mendengarkan. Begitulah tahun-tahun 
kehidupannya berlalu.
 Suatu hari, ketika sedang memijit 
kaki Baba, Jog berkata, “Baba, aku telah 
melayani-Mu sejak lama. Aku melakukan 
berbagai pooja, vrathas, dan pārayan 
sebagaimana yang Engkau katakan. Akan 
tetapi bukannya terus mengulang-ngulang 
nama-Mu, pikiranku tidak mencapai 
kedamaian. Apakah semua sadhana 
yang aku lakukan sia-sia? Mengapa 
Engkau, yang adalah Yogeshwara, tidak 
melimpahkan rahmat-Mu kepadaku? 
Kapan aku akan memperoleh kemajuan 
rohani?” Ia berdoa begitu dalam kegalauan 
dan kesedihan yang mendalam. Baba yang 
mendengarkan sejak awal dengan posisi 
bersandar ke dinding, bangkit lalu duduk 
tegak. Beliau kemudian membungkuk ke 
depan dan menepuk punggung Jog seraya 
berkata, “Anak-Ku, mengapa engkau 
takut? Apakah Aku tidak ada di sana untuk 
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memperhatikanmu? Aku telah datang 
kemari untuk kebaikan dan kesejahteraan 
anak-anak-Ku, tidak ada tindakan yang 
sia-sia, lalu bagaimana mungkin tindakan 
yang baik akan sia-sia? Karena akibat dari 
perbuatan baik yang engkau lakukan, 
karma buruk di masa lalu akan sirna 
dalam waktu cepat. Berkat rahmat Tuhan, 
dosa dan pahalamu akan dibakar. Anak-
Ku, ingatlah satu hal, ketertarikan akan 
obyek-obyek duniawi, keterikatan dan 
kesadaran badan adalah penyebab utama 
yang menarik manusia kepada dunia dan 
menghancurkannya. Berhati-hatilah dan 
lenyapkan itu. Ketika engkau melakukan 
ini, engkau akan mampu mengalahkan 
keseluruhan inderamu. Kecuali lidah dan 
organ sex dikendalikan, seseorang tidak 
dapat meraih kemajuan rohani. Ketika 
engkau berhasil mengendalikan dua hal 
ini, semua kesulitan dan selubung akan 
menyingkir. Lalu engkau sudah pasti akan 
mencapai kesadaran akan diri yang sejati. 
Hilangkanlah semua kecemasan, selalulah 
dalam pelayanan kepada Tuhan. Ketika 
pelayanan kepada Tuhan dengan sepenuh 
hati ini telah matang, engkau dapat 
menempuh jalan sanyas dan terberkati.” 
Baba mengajarkannya ini dan memberikan 
jaminan Beliau kepadanya.
 Setelah beberapa hari, istrinya yang 
merupakan satu-satunya ikatan meninggal 
dunia. Bukan istri, tetapi ikatanlah yang 
meninggal. Ia mengambil jalan sanyas 
dan sepenuhnya melibatkan dirinya 
dalam pikiran kepada Tuhan. Begitulah 
kata-kata Baba menjadi kenyataan. Jog 
melampaui ketertarikan duniawi, berada 
dekat dengan penguasa alam semesta 
dan mencapai ‘kebebasan’.
 Di tahun 1918, Nyonya Tharkad 
bersama putranya datang ke Shirdi untuk 
mendapatkan darshan Baba. Pada saat 

itu kemasyuran Baba telah tersebar luas 
dan banyak sekali orang datang untuk 
memohon hal-hal duniawi. Suatu ketika 
Baba terlihat frustasi melihat kumpulan ini 
dan berkata kepadanya, “Ibu, Aku banyak 
masalah belakangan ini, setiap orang 
meminta kepada-Ku kekayaan, pekerjaan, 
pernikahan, kesehatan dan anak-anak 
tetapi tak ada satupun yang meminta 
kepada-Ku apa yang Aku miliki dan apa 
yang siap Aku berikan kepada mereka. Aku 
telah menunggu sejak lama dan menjadi 
muak. Dengan keadaan ini, Aku akan 
menghilang suatu hari.”
 Nyonya Tharkad merasa sedih 
mendengar kata-kata Baba itu, “Apa ini 
Baba?, mengapa Engkau berkata seperti 
ini?, siapa yang akan menjaga kami?” 
nyonya Tharkad berkata seperti itu. Segera 
Baba berkata, “Mengapa engkau cemas 
akan hal ini? Sesungguhnya merupakan 
suatu kesenangan melindungi para bakta-
Ku dan selalu bersama mereka. Tetapi Aku 
merasa bahagia jika mereka meminta 
kepada-Ku apa yang seharusnya mereka 
minta.” Putra nyonya Tharkad berkata, 
“Baba, kami datang untuk memohon 
kepada-Mu apa yang Engkau punya, 
tidakkah engkau mengetahui hal itu?” 
Baba berkata, “Ya, Aku tahu, dan engkau 
memperolehnya.” Ia merasa bahagia 
mendengar kata-kata Baba itu dan 
bertanya, ”Baba, aku percaya kata-kata-
Mu tetapi kapan aku akan menerimanya?” 
Baba menjawab, “Tak lama lagi.” Ia 
bertanya lagi, “Setelah berapa kelahiran 
Baba?” Baba menjawab, “Masih diperlukan 
tiga kelahiran lagi.” Ia dengan perasaan 
khawatir bertanya, “Baba, jika seperti 
itu, apakah Engkau juga akan bersama 
kami dalam kelahiran-kelahiran itu?” 
Baba berkata, “Mengapa tidak? Aku telah 
bersamamu selama beberapa kelahiran, 
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kita pasti akan bertemu lagi dan lagi. Setiap 
saat Aku sepenuhnya memperhatikan 
anak-anak-Ku. Aku tidak dapat melihat 
anak-anak-Ku mengalami kesusahan.” 
Berkata begitu, Baba memberkati mereka 
dan membagikan prasad kebahagiaan 
rohani.
 Kavle Patel punya kuil baru yang 
sedang dibangun. Ia memiliki beberapa 
arca tua dari beberapa dewa yang 
telah dipuja sejak dahulu kala oleh 
para leluhurnya. Beberapa orang 
menyarankannya untuk memasang arca-
arca itu sementara gurunya mengatakan 
kepadanya untuk mencari arca baru dari 
Vani dan memasang arca baru itu. Merasa 
sangat kebingungan, ia datang ke Shirdi 
bersama B. V. Dev. Tak dapat mengatakan 
hal itu secara langsung kepada Baba, ia 
mengatakan kebimbangannya kepada 
Shyama dan berkata seperti ini, “Mohon 
tanyakan kepada Baba bagaimana 
menurut Beliau?” Shyama setuju dan 
mendekati Baba lalu menyampaikan 
masalah itu kepada Baba. Baba berkata, 
“Katakan kepadanya untuk memasang 
arca lama yang telah dipuja oleh para 
leluhurnya. Mengapa memasang arca 
baru?” Shyama tidak berhenti sampai di 
situ, ia bertanya, “Apa yang akan terjadi 
jika ia membawa arca baru itu dari Vani 
dan memasangnya?” Baba menjadi marah 
dan berkata, “Shyama, kalau engkau 
memutuskan untuk melakukan apa 
yang engkau inginkan, dimana perlunya 
menanyakan pendapat-Ku? Pasang atau 
tidak memasang, terserah kepadamu.” 
Shyama bertanya, “Baba apakah sebaiknya 
mereka memasang atau tidak memasang 
arca baru dari Vani itu, mohon dapat 
memberikan jawaban dengan jelas.” 
Baba menjadi frustasi karena Shyama 
mengulang-ulang pertanyaan yang sama. 

Beliau berkata, “Kalau ia ingin memasang 
arca baru itu, biarkan ia melakukannya 
setelah memotong tangan dan kaki 
arca itu. Orang yang tidak bersedia 
mengikuti apa yang telah diberitahukan 
kepadanya tidak perlu mengulang-
ngulang menanyai-Ku dan membuatkan-
Ku terganggu. Suatu ketika salah seorang 
teman-Ku ingin membeli seekor sapi dan 
meminta saran-Ku. Aku berkata, “tidak”. Ia 
tidak mengikuti saran-Ku dan juga tidak 
menghargai kata-kata-Ku. Ia pergi ke suatu 
desa dan membeli seekor sapi. Ketika ia 
sampai di suatu desa bersama sapi itu, 
banyak orang meninggal karena wabah di 
sana.”
 Setelah mendengar itu, Shyama 
mengerti bahwa suatu hal yang buruk 
akan terjadi jika arca baru itu dipasang. 
Di sore hari, Shyama kembali mendekati 
Baba dan bertanya lagi, “Baba, kejadian 
buruk apa yang akan terjadi jika arca baru 
itu dipasang?” Baba menjawab, “Ia tidak 
boleh memasang arca baru itu. Katakan 
kepadanya untuk memasang arca yang 
lama.” Kembali Shyama bertanya, “Baba, 
hal buruk apa yang akan terjadi kalau arca 
baru itu dipasang?” Baba menjadi ‘marah’ 
dan berkata, “Apakah kepalamu pening? 
Aku memberitahumu dengan mulut-Ku 
bukan dengan yang lain.”  ‘Kemarahan’ 
Baba membuat semua orang menjadi 
diam.
 Kavle Patel mendengar semuanya, 
ia kurang meyakini Baba sehingga ia 
kemudian mengikuti saran dari gurunya. 
Ia membeli arca baru dari Vani dan 
membawanya ke desa sang guru. Tak 
lama kemudian, terjadi wabah pes di 
desa itu dan banyak yang meninggal. Ia 
takjub dengan kemahatahuan Baba, ia 
sekarang memahami bahwa cerita yang 
disampaikan Baba menunjukkan kejadian 
ini.
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 Sementara itu, guru Kavle Patel 
memintanya untuk mengalihkan beberapa 
tanah menjadi atas nama sang guru. Kavle 
tidak menyukai hal ini. Sebagai akibatnya, 
sang guru mengirim pesan lewat 
seseorang bahwa ia akan mengutuknya. 
Dengan kejadian ini, ia menyadari bahwa 
gurunya, yang telah mengambil 400 
rupees dan masih menginginkan tanahnya 
adalah guru palsu. Meresapkan kata-kata 
Baba ke dalam hatinya, ia memasang arca 
yang lama dan hidup dengan damai serta 
penuh kenyamanan.
 Guru yang meminta uang bukanlah 
guru tapi iblis. Guru yang menginginkan 
kekayaan kita bukanlah guru. Sekarang ini, 
banyak sekali guru yang ingin mengambil 
uang kita tapi guru yang menginginkan 
hati kita hanya sedikit. Di antara yang 
sedikit itu, beberapa di antaranya hidup 
menyendiri dalam keheningan yang 
mendalam. Dengan demikian, bisa 
mendapatkan ajaran Sai adalah suatu 
berkat. Lord Sai adalah guru-nya guru, 
dan Beliau adalah guru alam semesta. 
Melaksanakan apa yang diajarkan, Beliau 
membimbing kepada peningkatan 
(kerohanian) kita.
 Suatu ketika seorang bakta pergi 
kepada Baba dan bertanya, ”Baba, 
apakah hantu itu ada?” Baba menjawab, 
“Ya, mereka ada, tapi apa urusan kita 
dengan mereka? Jangan terganggu 
tentang keberadaan hantu tetapi carilah 
keberadaan Tuhan” berkata begitu Baba 
mengijinkannya pergi.
 Suatu ketika Dixit bertanya kepada 
Baba, “Baba, ular membunuh manusia, 
oleh karenanya apakah sebaiknya kita 
membunuh mereka ketika kita berjumpa 
dengan mereka?” Baba berkata, “Itu 
sama sekali tidak baik, ular tidak akan 
membunuh kita tanpa ijin dari Tuhan. 

Jika Tuhan mengijinkan itu, dapatkah kita 
menghindar? Oleh karena itu, ini sama 
sekali tidak benar.”
 Suatu ketika, seorang bakta mendekati 
Baba dan berkata, “Baba, apa yang Narke 
katakan? Ia sangat bangga dengan 
pendidikannya bahwa ia tidak hanya 
meragukan (perwujudan) ketuhanan-
Mu tapi juga menyatakan bahwa engkau 
hanyalah manusia biasa. Apakah semua 
ini Baba?” Baba berkata, ”Anak-Ku, apa 
yang ia katakan adalah benar menurut 
pandangannya tetapi engkau, sebagai 
bakta, tidak baik berkata seperti itu. Engkau 
tidak boleh mendengarkan perkataan 
seperti itu karena engkau mendapatkan 
semua yang engkau inginkan melalui 
Aku semata. Tuhan ada bagi mereka yang 
berkata bahwa Beliau ada. Tuhan tidak 
ada bagi mereka yang tidak meyakininya. 
Ikutilah keyakinanmu.”
 Seorang bakta bernama Dhumal 
adalah seorang pengacara. Pemerintah 
ingin menunjuk dia sebagai jaksa penuntut 
umum dan memberikannya informasi 
detil mengenai hal ini. Sebelum menerima 
tawaran ini, ia menulis surat kepada 
Shyama dan memintanya menanyakan 
pendapat Baba mengenai hal ini. Shyama 
membaca surat itu, menyampaikan 
pesannya dan menanyakan pendapat 
Baba. Baba berkata, “Apakah ia ingin 
mengambil pekerjaan itu karena ia tidak 
puas dengan apa yang ia peroleh saat ini? 
Katakan kepadanya untuk puas dengan 
apa yang ia miliki.” Shyama menulis surat 
kepada Dhumal menyampaikan pesan 
Baba. Seperti nasehat Baba, Dhumal 
menolak tawaran itu. Sejak saat itu, ia tidak 
mengalami kekurangan apapun dalam 
hidupnya. Dhumal sepenuhnya meyakini 
bahwa tidak akan kekurangan apapun 
kalau seseorang mengikuti saran Baba.
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 Istri Dhumal meningga ketika Dhumal 
berumur 36 tahun. Ia tidak punya anak. 
Paman-nya Rao Bahadur B. D. Kimkhed 
menyarankannya untuk menikah lagi. 
Dhumal berkata bahwa ia tidak akan 
menikah kecuali Baba mengatakan 
begitu. Kimkhed pergi ke Baba, 
menyampaikan masalah itu kepada Beliau 
dan memohon agar Baba menyelesaikan 
masalah itu. Baba berkata, “Apa? Engkau 
merencanakan untuk menikahkannya, 
yang adalah milik-Ku? Kenyamanan apa 
yang hendak engkau berikan kepadanya 
dengan menikahkannya sekali lagi? Kalau 
pernikahan itu penuh dengan kebahagiaan, 
bukankah seharusnya semua orang yang 

menikah akan bahagia? Pernikahan adalah 
untuk mereka yang tidak mengetahui 
tentang diskriminasi (kesadaran akan 
diri yang sejati : penterjemah), dimana 
perlunya pernikahan bagi seseorang 
yang hanya menginginkan Tuhan? Ia 
tidak memerlukan pernikahan itu. Aku 
akan menyelenggarakan pernikahan 
yang agung untuknya. Jangan 
mencemaskannya dan mendesaknya 
tentang pernikahan.” Sejak itu, seperti 
yang dikatakan Baba, Dhumal tetap hidup 
selibat. 

(Bersambung)

Alih bahasa : Putu Gede Purwanta

kemenunggalan ini. Sebaliknya, mereka 
melihat dualitas di mana-mana. Ini tidak 
dapat disebut sādhanā yang benar. 
Hanya orang yang telah menyadari 
Brahman (kesadaran semesta) Yang 
Maha Esa dapat dianggap sebagai 
manusia sejati. Karena itu, berusahalah 
menyadari kemenunggalan dalam 
keanekaragaman dengan melenyapkan 
perasaan-perasaan dualitas ‘perasaan 
diri terpisah atau berbeda dari makhluk 
lain’, dan hayatilah kebahagiaan jiwa. 
Sesungguhnya (kesadaran) kemenung-
galan adalah ketuhanan dan ketuhanan 
itu ada dalam kesadaranmu. Selama 
engkau berada dalam pengaruh 
dualitas, engkau tidak akan dapat 
menyadari kemenunggalan itu. Sadari 
kemenunggalan, hayati kemenunggalan, 
dan sebarluaskan (penghayatan) keme-
nunggalan ini ke seluruh dunia. Hanya 

kesadaran kemenunggalanlah yang 
akan menimbulkan kemurnian, dan 
kemurnian meningkatkan kasih. Kalau 
saja engkau memupuk kasih yang 
murni semacam itu, engkau akan dapat 
memahami segala sesuatu dalam bidang 
spiritual.
 Dalam kesempatan lain Aku akan 
menjelaskan konsep kasih yang murni ini 
secara lebih rinci. Bila engkau melibatkan 
dirimu sendiri dalam kelekatan duniawi, 
tetapi mendambakan Tuhan, bagaimana 
mungkin? Karena itu, jauhkan dirimu 
dari segala kelekatan dan capailah 
(kesadaran) kemenunggalan.
 Bhagawan mengakhiri darma 
wacana dengan kidung suci, “Prēma 
mudhita manasē kahō.” ‘Dengan hati 
penuh kasih’.

Alih bahasa : Dra. Retno S. Buntoro

HINDARI KELEKATAN PADA BADAN
Sambungan dari halaman 18
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Pengalaman Bakta Sai Mancanegara

SEMARAKNYA KEMULIAAN
BHAGAWAN SRI SATYA SAI BABA – KALI YUGA AvATAR 

DI PURA SAD KAHYANGAN LEMPUYANG LUHUR

Pengantar

 Dalam berbagai sumber lontar atau 
prasasti kuno, ada tiga pura besar di 
Bali yang sering disebut selain Besakih 
dan Ulun Danu Batur, yakni Pura 
Lempuyang. Pura Lempuyang Luhur 
terletak di puncak Bukit Bisbis atau 
Gunung Lempuyang, Karangasem. Pura 
ini diduga termasuk paling tua di Bali.  
Pura Lempuyang itu merupakan stana 
Hyang Gni Jaya atau Dewa Iswara. Pura 
artinya Tempat Suci, Sad artinya Enam 
(6), Kahyangan artinya Stana Dewata 
(Istana Para Dewa), Pura Sad Kahyangan 
artinya Tempat suci pada enam Stana 
Dewata. Pura Lempuyang Luhur adalah 
tempat suci bagi umat Hindu di Bali yang 
berlokasi di Bali bagian Timur tepatnya 
di Kabupaten Karangasem. Dengan latar 
belakang panorama Gunung Agung 
yang memukau, di samping sebagai 
tempat suci, Pura Sad Kahyangan 
Lempuyang Luhur memiliki keunikan 

tersendiri dengan kemurnian alamnya, 
terutama kawasan hutan yang menjadi 
paru-paru Pulau Dewata. Lempuyang 
berasal dari kata ‘’lampu’’ artinya sinar dan 
‘’hyang’’ untuk menyebut Tuhan, seperti 
Hyang Widhi.  Dari kata itu lempuyang 
atau lampuyang diartikan sinar suci 
Tuhan yang terang-benderang.  Pura 
Lempuyang itu merupakan stana Hyang 
Gni Jaya atau Dewa Iswara.
 Untuk mencapai Pura utama 
dari rangkaian Pura Sad Kahyangan 
Lempuyang Luhur ini, kita harus 
menempuh jarak kurang lebih 
sejauh 5 Km dari lokasi parkir. Untuk 
mempersingkat perjalanan menuju 
Pura utama yang terletak di ketinggian 
perbukitan Karangasem ini, tersedia 
angkutan ojek yang menyediakan jasa 
pengantaran menuju kaki tangga. Tetapi 
kebanyakan umat maupun wisatawan 
yang melakukan perjalanan wisata 
rohani ke Pura ini lebih memilih berjalan 
kaki untuk mencapai kaki tangga. 
Dengan berjalan kaki dari awal hingga 
puncak, ritualnya terasa lebih sempurna. 
Sekaligus juga bisa menikmati 
pemandangan lebih seksama. Untuk 
mencapai Pura utama Sad Kahyangan 
Lempuyang Luhur di puncak, kita harus 
menapaki lebih kurang 1.800 (seribu 

Pura Lempuyang, ’’Stana’’ Sang Hyang Iswara –Siwa Mahadewa – Bhūtbhavana 
Bhagavan Shangkara – Siwa Sebagai Pelindung Segala Makhluk Hidup
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delapan ratus) anak tangga. Dan saat 
melintasi ruas jalan bersemen maupun 
tiap anak tangga menuju puncak itulah, 
kita disuguhi udara sejuk dari hutan 
yang masih asri, suara-suara satwa 
dan pemandangan alam Kabupaten 
Karangasem yang memukau, yang lebih 
unik lagi adalah kita serasa melintasi 
gumpalan awan yang lewat di sekitar 
kita dan ini adalah sebuah kesempatan 
yang amat langka untuk bisa menikmati 
panorama Gunung Agung dari 
Lempuyang.

Bertemu Jero Mangku Gede Wangi

 Inilah sebuah kisah gilang gemilang 
semaraknya kemuliaan Ilahi di Pura 
Sad Kahyangan Lempuyang Luhur 
yang berlokasi di Provinsi Bali, Kab.
Karangasem, Kecamatan Abang, Desa 
Tribuana, Dusun Kemuda, yang mana 
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba yang 
merupakan penjelmaan langsung 
dari Parabrahman atau Sang Hyang 
Widhi Wasa, memainkan liila-Nya 
dengan memberikan darshan-Nya 
kepada Jero Mangku Gde Wangi yang 
bertugas sebagai Pinandita di Pura Sad 
Kahyangan Lempuyang Luhur semenjak 
tahun 1987. Kisah ini merupakan hasil 
wawancara langsung dengan beliau 
yang kami lakukan tanggal 29 Desember 
2012 berlokasi di Puncak Pura Sad 
Kahyangan Lempuyang Lempuyang 
Luhur nan Agung jam 14.30 waktu 
se tempat, Redaksi Majalah Wahana 
Dharma mewawancarai Pinandita, Jero 
Mangku Gde Wangi. Inilah wawancara 
eksklusif kami dengan Jero Mangku 
Gde Wangi – Pendeta Agung yang 
mengabdikan dirinya secara total di Pura 

Sad Kahyangan Lempuyang Luhur. Dari 
Redaksi Wahana Dharma (WD) Dr. Ketut 
Arnaya, SE, MM dan Purnawarman yang 
langsung datang ke Pura Lempuyang 
Luhur dan disambut oleh Jero Mangku 
Gde Wangi (JM).

Wahana Dharma (WD) : Om 
Swastyastu, Om Sai Ram, Bapak 
Pemangku (Pinandita).

Jero Mangku Gde Wangi (JM) : Om 
Swastyastu, Om Sai Ram.

WD: Selamat sore, perkenalkan kami 
dari Tim Redaksi dan Publikasi majalah 
Wahana Dharma yang berkedudukan 
di Jakarta, datang kemari ingin 
mewancarai Jero Mangku Gde Wangi. 
Saya Ketut Arnaya dan ini anak saya 
Purnawarman, dari Tim Redaksi 
Majalah Wahana Dharma. 

JM: Nggih, matur suksme, perkenalkan 
saya Jero Mangku Gde Wangi, Pemangku 
(Pinandita) di Pura Sad Kahyangan 
Lempuyang Luhur. Senang bertemu 
ananda sekalian. Sai Ram. Ada apa 
gerangan yang mengantarkan ananda 
sekalian sampai ke sini. Kiranya saya 
bisa membantu dengan kehendak Sang 
Hyang Widhi.

WD: (WD disuguhi teh panas dan 
kopi). Menuju ke sini merupakan 
tantangan tersendiri, mendaki ribuan 
tangga, ditambah lagi suasana cuaca 
yang mulai berkabut dan dingin disertai 
hujan gerimis sesekali. Kami harus 
mengaso beberapa kali saat mendaki 
karena kelelahan. Tapi setelah sampai 
di sini, bahagia lahir batin rasanya, 
bisa sampai di puncak Sad Kahyangan. 
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Serasa berada di atas awan dan 
pemandangannya sangat menakjubkan 
walaupun udaranya berkabut.
JM: (tertawa lepas) .... Ya, kalau semuanya 
dilakukan dengan ketulusan dan 
keikhlasan, pasti akan tercapai walaupun 
harus mengalami hambatan dan 
rintangan. Karena sudah jalan Tuhan, 
maka ananda-ananda sekalian sampai 
ke sini. Sang Hyang Widhi Wasa sudah 
memanggil saudara-saudara untuk 
datang ke sini. 

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba mem-
berikan Darshan  

WD: Tujuan kedatangan kami ingin 
mengonfirmasi mengenai cerita Sai 
Baba yang pernah terjadi di sini. Apakah 
Jero Mangku bisa menceritakannya 
kepada kami?
JM: Ya, benar. Sai Baba, seorang Guru 
Sejati, Guru Kebenaran, Sad Guru Yang 
Maha Agung. Saya mengalaminya 
beberapa waktu lalu.

WD: Apa yang sebenarnya terjadi 
antara Jero Mangku dan Sai Baba. Bisa 
diceritakan lebih rinci lagi.
JM: Yang jelas, saya tidak mengenal 
sama sekali siapa Beliau, dan kejadian itu 
terjadi begitu saja.

WD: Selanjutnya ....
JM: Waktu itu ada rombongan Sai 
bakta dari Denpasar dan Gianyar, saya 
kurang tahu pasti dan juga berapa 
orang yang datang, tapi cukup ramai. 
Namun sebelum saya ketemu dengan 
rombongan bakta tersebut, sebenarnya 
saya sudah mau pulang dari pura. Saat 

akan pamitan, saya melihat seseorang 
yang berambut kribo dengan jubah 
kuning emas (orange kemerahan) duduk 
dekat Padmasana. Karena orang yang 
berambut kribo duduk di situ, maka saya 
menghampiri Beliau, dan mengucapkan 
Om Swastyastu ... dan saya berjabat 
tangan dengan Beliau, mengobrol 
sejenak, lalu bertanya, apa yang bisa 
saya bantu untuk Beliau ....

WD: Apa yang terpikir pada waktu itu 
... apakah tidak terkejut melihat sosok 
seperti itu.
JM: Awalnya ya, kok ada orang yang 
duduk di situ sambil tersenyum 
kepada saya, karena ingin tahu, saya 
menghampiri Beliau.

WD: Apa yang beliau katakan pertama 
kali kepada Jero Mangku ....
JM: Beliau mengatakan, Aku Sai Baba, 
Pak Pendeta, nanti rombongan bakta-
Ku dari Denpasar akan datang untuk 
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melakukan bhajan di sini, mohon 
diijinkan agar mereka bisa bhajan di 
sini. Mereka sedang menuju kemari. 
Saya tidak tahu sama sekali apa itu 
bhajan, apa itu Bakta, tetapi saya 
hanya mengatakan, Nggih (ya) Pak, nanti 
saya berikan tempat kepada mereka, 
dan sewaktu saya mau turun, saya ingin 
melihat lagi Beliau sudah tidak di situ. 
Beliau sudah menghilang.

WD: Terkejut tidak Pak, waktu Beliau 
menghilang.
JM: Tidak, karena saya bisa merasakan 
Beliau adalah seorang Guru Kebenaran, 
pastilah yang datang nanti murid-murid 
Beliau.

WD: Lalu apa yang terjadi selanjutnya 
.....
JM: Saat saya turun, Saya ketemu dengan 
rombongan dari Denpasar sudah tiba, 
dan saya tanya, apa betul mereka Bakta 
dari Denspasar yang mau bhajan di sini, 
dan mereka jawab “ya”. Mereka juga 
tanya, kok Jero Mangku tahu, saya jawab, 
Iya, tadi ada orang yang berambut keribo, 
memakai jubah merah atau oranye 
duduk di padmasana dan memohon 
ijin kepada saya, nanti Baktanya dari 
Denpasar datang untuk bhajan di sini, 
dan Beliau meminta ijin kepada saya, dan 
saya jawab, Ya, nanti saya perbolehkan. 
Dan rombongan dari Denpasar itu juga 
membuat saya bingung, masak Gurunya 
datang tidak diketahui, lalu bagaimana 
penuntunannya ini, saya hanya berpikir 
sekilas, kalau gubernur datang, rakyatnya 
kan harus tahu, demikian penjelasan 
sederhana Jero Mangku. Nampaknya 
rombongan juga bingung, karena Jero 

Mangku mengatakan kalau Baba sudah 
menunggu dan telah memintakan 
ijin bahwa mereka akan bhajan. Salah 
saeorang anggota rombongan mencoba 
mengkonfirmasi apakah yang datang 
itu “Beliau” ini (sambil menunjukkan 
foto Baba yang dibaliknya ada kalender 
tahun 2012). Jero Mangku langsung 
mengatakan “ya”, bahwa Beliau itulah 
yang tadi sudah datang menunggu 
di tempat suci. Akhirnya rombongan 
langsung naik ke lokasi Pura, dan Jero 
Mangku juga kembali ikut rombongan, 
untuk mengetahui apa yang akan 
mereka lakukan.

WD: Lalu apakah para bakta 
melakukan bhajan di sini?
JM: Ya, mereka mengidungkan dan 
mengumandangkan bhajan di sini. Saya 
hanya duduk menyaksikan saja dengan 
seksama dan tiba tiba .....

WD: Tiba-tiba ....
JM: Sewaktu bhajan berlangsung saya 
melihat wujud Bhagawan Sri Sathya 
Sai Baba muncul lagi dan mengikuti 
irama bhajan yang sedang dinyanyikan. 
Dan yang hebatnya lagi sewaktu 
semua ini berlangsung, saya melihat 
dengan mata kepala saya sendiri, 
semua tempat berubah menjadi warna 
kuning keemasan, mulai dari gunung, 
puncak Lempuyang dan semua tempat 
di sekitarnya …. dan semua deiti (para 
dewata, dewa-dewi), makhluk-makhluk 
halus, para penguasa gunung, datang 
melayani Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. 
Suatu pemandangan yang sangat-
sangat menakjubkan untuk dilihat, tapi 
sangat membahagiakan di hati untuk 
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dirasakan. Setelah saya sampaikan 
apa yang saya lihat dan saksikan itu 
kepada para bakta, anehnya hanya saya 
sendiri yang bisa melihat, orang lain 
tidak melihat sama sekali. Dan Sai Baba 
memberikan berkahnya dalam sikap 
abhaya hasta (perlindungan). Semua ini 
merupakan karunia luar biasa dari Sang 
Hyang Widhi Wasa. Saya meyakini, Beliau 
- Sai Baba datang untuk memberikan 
kedamaian dan ketentraman kepada kita 
semua. Beliau juga pasti mengajarkan 
umatnya tentang nilai-nilai kasih sayang 
baik kepada Alam, Sesama Manusia dan 
Tuhan, seperti konsep Tri Hita Karana 
yang ada di Bali. 

WD: LUAR BIASA. Pastilah Gunung 
Lempuyang ini memiliki nuansa 
rohani, energi spiritual tersendiri, dan 
merupakan gunung yang memancarkan 
aura kedamaian kepada siapa saja..
karena jutaan orang sudah sampai ke 
sini untuk melakukan persembahyangan 
sehingga setiap orang pastilah 
mempunyai pengalaman sendiri dan 
unik dalam setiap kunjungannya ke 
sini. Apa pesan-pesan Jero Mangku 
kepada umat Hindu khususnya yang 
ada di Bali ini.
JM: Saya sebagai Jero Mangku (Pinandita) 
meminta umat Hindu agar menjadikan 
WEDA sebagai acuan dalam hidup, 
karena Weda merupakan tuntunan 
sejati, yang di dalamnya berisi konsep 
yang dijadikan pandangan hidup, yaitu 
hubungan Manusia dengan Alam, 
Hubungan Manusia dengan Sesamanya 
dan Hubungan Manusia dengan Tuhan 
atau Sang Hyang Widhi Wasa. Saya 
sebagai Pendeta tidak boleh membodohi 

dan menipu umat dengan maksud 
untuk mencari kesenangan pribadi. 
Setiap umat harus dituntun dengan 
sebaik-baiknya, karena tanggung jawab 
pendeta itu langsung kepada Tuhan 
Yang Maha Kuasa. Mari kita semua umat 
Hindu belajar Weda, bahkan orang-orang 
Amerika dan Barat sudah mempelajari 
Weda bahkan menjadikannya sebagai 
pedoman. Masak, kita yang notabenenya 
orang Hindu, kalah telak dari mereka. 
Jangan hanya tahu ritual luaran saja, 
tetapi seperti yang dikatakan Weda, 
pelajarilah DIRIMU SENDIRI sehingga 
engkau akan mengenal jati dirimu yang 
sesungguhnya, karena Weda sudah 
mengatakan: JANTUMAN NARA JANMA 
DURLABHAM yang artinya Lahir sebagai 
MANUSIA itu sulit sekali. Semoga 
kita semua mencapai keabadian nan 
langgeng. Om Jay Sai Ram, Om Santhi, 
Santhi, Santhi ….

OM SAI RAM. SAMASTHA LOKA 
SUKHINO BHAvANTU.

Notes : kini Jero Mangku sangat tekun 
mempelajari ajaran Baba, dan ingin 
dapat diberikan/dikirimi buku-buku 
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba.
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SPIRITUAL CORNER
Di bawah asuhan Kordinator Nasional Bidang Spiritual 

SAI STUDY GROUP INDONESIA

NAMA SADHANA (Bagian III)
 Kita lanjutkan pembahasan kita 
tentang Nama Tuhan yaitu SHIWA.  Leher 
Shiwa berwarna biru tua, maka Shiwa 
disebut Nilakantha/Neelakantha.  Dalam 
cerita Mahabharata, tersebut satu kisah 
dimana para dewa dan para raksasa 
bekerja sama untuk mencari amerta 
(air suci yang dapat membuat hidup 
menjadi abadi). Untuk mewujudkan 
tujuan tersebut para dewa dan 
raksasa harus mengaduk lautan susu 
(Ksirasagara) dengan memakai gunung 
Mandara (Mandaragiri) diletakkan 
dilautan tersebut. Gunung tersebut dililit 
oleh Naga Basuki dan ditopang oleh 
kura-kura raksasa (penjelmaan Dewa 
Wisnu).  Kepala Naga tersebut dipegang 
oleh para raksasa dan ekornya dipegang 
oleh para dewa. Kelompok dewa dan 
kelompok raksasa secara bergantian 
menarik kepala dan ekor naga itu 
sehingga membuat   gunung Mandara 
berputar-putar dan mengaduk lautan 
susu itu. Setelah sekian lama tiba-tiba 
keluar racun (Halahala), sehingga semua 
dewa serta   raksasa menjadi pingsan. 
Saat itu datanglah Tuhan Shiwa, beliau 
lalu meminum semua racun tersebut 
sehingga leher Shiwa menjadi biru. Para 
dewa dan raksasa siuman kembali, dan 
mereka melanjutkan kembali pekerjaan 
memutar gunung di tengah lautan, 
sampai akhirnya mereka mendapatkan 
amerta.

 Makna  dari kisah ini adalah 
apabila kita memulai suatu usaha 
yang halal maka pada awalnya akan 
muncul halangan atau masalah yang 
dapat menggagalkan usaha kita. Kita 
hendaknya tetap tegar dan terus 
melanjutkan usaha itu sambil  memohon 
pertolongan Tuhan. Tuhan akan 
melenyapkan rintangan tersebut. Tanda 
biru tua pada leher Shiwa menandakan 
semangat pengorbanan yang amat 
tinggi. Bhagawan Baba mengingatkan 
apabila kita menyanyikan lagu Shiwa, 
hendaknya kita menghayati semangat 
pengorbanan untuk menolong atau 
meringankan penderitaan orang lain.
 Pada rambut Shiwa terdapat bulan 
sabit (Shiwa disebut Chandrasekara atau 
Chandrakaladhara) yang bermakna 
Tuhan (Shiwa) itu lembut dan 
‘cool’  seperti bulan. Kemudian dari 
puncak rambutnya memancar air (air 
sungai Gangga). Sungai Gangga adalah 
sungai suci yang memberikan kehidupan 
dan kesuburan pada dunia serta seluruh 
isinya.
 Di dahi Shiwa ada mata ketiga 
(Trinetra),  yang dapat mengeluarkan 
api. Dalam satu kisah, mata ketiga Shiwa 
ini membakar Dewa Kama (keinginan/
nafsu) menjadi abu. 
 Shiwa diberi gelar Lingeshwara 
(Tuhannya Lingam/Linga). Lingam/
Linga adalah simbol Tuhan yang tanpa 
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bentuk (Nirakara), tanpa awal dan 
tanpa akhir. Lingam juga simbol dimana 
Jagat raya (seluruh ciptaan Tuhan) 
pada akhirnya akan lebur dan masuk 
kedalamnya (Leeyathe, merge). Dalam 
ritual memuja Shiwa, Lingam adalah 
objek utama pemujaan. Bhagawan Baba 
dalam malam Mahashiwarathri sering 
mengeluarkan Lingam dari mulut beliau, 
yang menandakan bahwa beliau adalah 
penjelmaan Shiwa. Mengeluarkan 
Lingam adalah salah satu mujizat 
terbesar dari Bhagawan Baba. Ini adalah 
kejadian spektakuler dalam sejarah 
kehidupan manusia. Tidak ada menusia 
lain dalam sejarah yang mampu berbuat 
seperti itu.
 Shiwa juga disebut   Mrityunjaya 
(Yang dapat mengalahkan kematian). 
Setiap manusia,hewan pasti akan 
mati. Setiap mahluk yang dilahirkan 
pasti akan mengalami kematian. 
Tidak ada satu kekuatan didunia ini 
(harta, jabatan, kekuasaan, kesaktian) 
yang mampu meniadakan kematian. 
Hanya Tuhan (Shiwa) yang mampu 
menganugerahkan keabadian (Moksha/
Nirwana/Kaivalya) kepada orang 
yang berbakti dan menyerahkan diri 
sepenuhnya kehadiratNya. Hal ini sangat 
penting dalam menjalani kehidupan 
spiritual. Dalam memohon kepada 
Tuhan, apakah permintaan yang paling 
utama yang paling bermanfaat   untuk 
kita?  Orang boleh saja minta kesehatan, 
keselamatan, harta, jabatan, jodoh, 
keturunan dan sebagainya. Semua 
itu sah sah saja. Namun bagi orang 
yang mendalami spiritual, ada satu 
permintaan yang utama, yang mencakup 

semua kebutuhan serta tujuan hidup 
sebagai manusia. Pada akhir dari acara 
bhajan para bhakta Sai melantunkan 
doa berikut ini :
 Asathoma Maa Sad Gamaya, 
Thamaso Maa Jyothir Gamaya, Mrithyor 
Maa Amritam Gamaya. (Ya Tuhan 
bimbinglah kami dari ketidakbenaran 
menuju kebenaran, dari kegelapan 
menuju terang,  dari kematian menuju 
keabadian).
 Inilah permintaan   yang paling 
berbobot, tidak ada sesuatu yang lebih 
berharga dari Amritam  (keadaan tidak 
mati/keabadian). Marilah kita semua 
bhakta Sai pada saat kita melantunkan 
doa tersebut diatas, kita hendaknya 
bersungguh-sungguh memohon 
kepada Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 
(penjelmaan Shiwa) agar doa tersebut 
dikabulkan. Amritam (bahasa Indonesia 
: Amerta) adalah anugerah Tuhan yang 
didambakan  oleh orang-orang  suci dan 
orang-orang bijak (Jnani).
 Ada lagi gelar untuk Shiwa yang ber-
makna amat dalam, yaitu Nataraja (ra-
janya tarian). Shiwa tidak saja duduk ber-
meditasi, tapi juga menari.  Tarian Shiwa 
disebut Tandava (tarian kosmik).   Kena-
pa Tuhan harus menari? Tarian adalah 
gerakan yang teratur, mengikuti   irama 
tertentu. Tarian berhubungan dengan 
musik. Tarian yang diringi oleh musik 
menciptakan keindahan dan keharmo-
nisan. Keindahan dan keharmonisan 
mendatangkan kebahagiaan. Tarian has-
il dari budaya suatu bangsa. Makin indah 
suatu tarian makin tinggi budaya bangsa 
tersebut. Tarian dan musik dua-duanya 
berhubungan  dengan hati (spiritual).
 Apabila kita perhatikan alam 
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semesta, semuanya bergerak. Bumi, 
planet-planet   berputar mengelilingi 
matahari. Matahari dan bintang-bintang 
dalam galaksi juga bergerak. Namun 
semuanya bergerak dengan teratur, 
mengikuti alur tertentu, seperti menari. 
Kita lihat mahluk hidup,   tumbuhan, 
pohon, semua tumbuh, berkembang 
dan kemudian hancur. Demikian juga 
hewan, manusia, lahir  lalu berkembang 
dan akhirnya mati. Kelahiran disusul 
oleh kematian, kematian diikuti oleh 
kelahiran. Demikianlah kehidupan 
begerak terus tanpa henti. Tapi selalu 
ada keteraturan.
 Jika kita menengok kedalam 
badan kita, didalam badan kita juga 
ada gerakan yang teratur.   Jantung 
berdenyut, nafas bergerak keluar masuk, 
darah mengalir diseluruh tubuh dan 
sebagainya. Bila kita masuk lebih dalam, 
setiap benda terdiri dari bagian terkecil 
yang disebut atom. Dalam  setiap atom, 
terdapat elektron yang selalu bergerak 
secara teratur. Jadi dari elektron yang 
amat kecil sampai pada bintang-bintang 
yang amat besar, semuanya bergerak, 
berproses. Seluruh alam semesta 
bergerak seperti tarian masal,   setiap 
unit mengikuti polanya masing-masing, 
teratur, harmonis.   Demikanlah makna 
dari tarian Shiwa (Tandava).  
 Jagat raya ini jika dilihat sepintas 
tampak diam (hening), namun 
sesungguhnya selalu bergerak. Didalam 
keheningan ada gerakan, dalam gerakan 
ada keheningan. Inilah meditasi, inilah 
spiritual!
 Manusia terdiri dari badan fisik 
(Body), pikiran/batin (Mind) dan Atma. 

Badan fisik, perlu bergerak agar tetap 
sehat. Maka kita perlu bekerja dan 
berolah raga. Namun pikiran (batin) 
perlu ketenangan (hening). Makin 
tenang makin sehat. Jika pikiran banyak 
bergerak (pikiran kacau),hal ini tidak 
baik, sangat merugikan.   Sebaliknya 
badan jasmani jika diam terus, lama-lama 
akan sakit. Jadi harus banyak bergerak.
Maka agar dua-duanya sehat, harus 
ada gerakan sekaligus ada ketenangan. 
Bagaimana caranya? Kehidupan Spiritual. 
Ya kehidupan spiritual menyehatkan 
badan fisik, menenangkan pikiran dan 
menyucikan hati. 
 Kegiatan spiritual (sadhana) 
seperti Bhajan, Seva dan lainnya yang 
dianjurkan Bhagawan Baba amat 
bermanfaat untuk badan,   pikiran dan 
hati. Dalam Bhajan, pikiran terpusat 
pada Nama Tuhan, mulut menyanyikan 
lagu-lagu tentang Tuhan,   badan 
bergerak (bertepuk tangan) dan hati 
larut dalam kasih serta bakti pada 
Bhagawan. Bila kita melaksanakan 
Seva, badan fisik sibuk dengan kegiatan 
melayani dan menolong orang, pikiran 
tertuju pada Narayana (Tuhan yang 
bersemayam dalam hati manusia) yang 
akan menerima semua pelayanan (Seva) 
kita. Hati tersentuh dan meleleh dalam 
kasih ilahi Bhagawan. Perbuatan nyata 
lebih cepat melumerkan hati. Bhagawan 
menganjurkan setiap bhakta untuk 
banyak-banyak melakukan seva, bhajan 
dan yang lainnya. Semoga kita semua 
mendapatkan kemajuan dalam sadhana 
kita masing-masing.

Jay Sai Ram
Oleh : Agung Krisnanandha                                 
Maret 2013.
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7th ANUvAKA (ANUvAKA – 7)

Sembah sujudku pada-Mu Bhagawan Vishveshwara-Tuhan Semesta alam, 
Bhagawan Rudra Shiva-Tuhan Pencipta Keadaan yang hadir bersemayam dalam 
gemuruh deru gendang dan teriakan bahana trompet nan bartalun-talun. Bagi-
Mu Sadashiva-Sang Kesatria yang tidak pernah mundur dari medan juang tanpa 
kemenangan, dan sembah Namaskaraku pada-Mu Bhagawan Anantadrishti 
Priyadarshana-Sang Pengintai serta Penjelajah Ulung, ku selalu berpegang.

Pujaku pada-Mu Bhagawan Swayambhu yang menjelma laksana sang mata mata 
dan orang-orang istana. Sujudku kepada-Mu Bhagawan Bholenath, Penguasa 
segala jenis persenjataan dan Pemburu Nan Baik Hati, kupersembahkan hatiku.

Kuberserah kepada-Mu, Bhagawan Shiva Mahesvasa, Sang Maha Pendekar 
Perang yang selalu bersenjatakan panah kesucian tanpa batas. Sujudku pada-
Mu, Bhagawan Shiva Sarvasastrabhrdvara-Tuhan Pencabut dan Penghancur 
Dosa yang bersenjatakan Kebijaksanaan dan berbusurkan cinta kasih Keabadian.

Sanjungku pada-Mu Mahadewa Hindu Akbar yang selalu mengisi dan 
bersemayam di jejalan kecil maupun besar. Khidmatku bagi-Mu Tuhan Shiva-
Nadisvara Maha Kudus yang mengalir di sungai-sungai kecil dari hulu maupun 
ke hilir.

Hormatku pada-Mu, Bhagawan Rudra Mahakala, Tuhan Maha Luhur Nan Agung 
yang menghuni dan berdiam di kawasan berawa dan berlumpur, dan juga danau 
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serta tasik. Ku berlutut di hadapan-Mu Bhagawan Sambhu-Shankara, Tuhan 
Pembebas Jiwa Yang Maha Menghidupi dan bersemayam di air yang mengalir 
maupun yang hanya tenang tidak berombak di danau pegunungan.

Salam ku pada-Mu Bhagawan Sai SarvabhutaMahesvara, Hyang Maha Luhur 
dan Suci yang hidup di sumur-sumur dan lubang lubang air lainnya. Tafakurku 
pada-Mu Shiva Mahadewa-Hyang Gusti Pangeran Welas Asih yang membasahi 
permukaan bumi bersama hujan maupun yang menyeimbangkannya dengan 
kekeringan.

Puja-pujiku bagi-Mu Gurudewa, Hyang Pemangku Vedanta Luhur yang 
menyertai awan maupun kilat. Pujaku pada-Mu Bhagawan Parameshvara-
Hyang Penyair Vedanta Mulia yang bersinar bersama awan putih dimusim semi 
dan hujan yang disertai sinar mentari.

Sembah Sujudku bagi-Mu Bhagawan Rudra-Shiva, Hyang Pengarah Kehidupan 
yang hinggap bersemayam dalam hujan yang disertai angin lembut maupun 
angin topan. Bagi-Mu Shiva Bhuva-Laksmi, Sang Raja Diraja yang melindungi 
ternak dan peternakannya, ku persembahkan jiwa ragaku. 

Penjelasan Anuvaka 7
Anuvāka 7: Dalam anuvāka ketujuh, Kehadiran-Nya, Kemahaadaan-Nya yang 
meresapi dan meliputi air, hujan, awan, badai, dan berbagai bentuk lainnya 
digambarkan dengan gamblang. Kemurkaan dan kemurahan hati-Nya juga 
digambarkan di sini yang menguasai unsur-unsur air, api, udara, tanah dan ang-
kasa. Anuvaka ke tujuh ini mengandung dua suktha. Manfaat mengidungkan 
dan melantunkan anuvaka ketujuh ini antara lain; semua warna/kasta ma-
nusia atau siapa saja yang melantunkan anuvaka ini, engkau akan dianugerahi 
kecerdasan yang semakin meningkat, panjang umur, kesehatan yang sempur-
na, keturunan, sandang-pangan, sapi, pendidikan, tanah dan moksha.
Catatan: Nama-Nama Tuhan Shiva yang tak terhitung jumlahnya, akan dimun-
culkan di setiap anuvaka, sesuai dengan maksud dari anuvaka tersebut, dan 
akan disebutkan dalam buku Sri Rudram.
Alih bahasa : Purnawarman dan Vijay Kumar
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BAHASA HATI (4)

KUNJUNGAN KEDUA PADA WAKTU PERAYAAN 
SIvARATHRI TAHUN 1978

 Suatu malam aku bermimpi aneh 
dimana aku menemukan diriku berada 
di gunung di dekat sebuah gua. Seorang 
anak laki-laki berumur sekitar sepuluh 
tahun, keluar dari gua sambil memegang 
salah satu ujung tali. Sementara ujung 
yang lain diikatkan pada seekor sapi 
putih. Dia kemudian mengalungkan tali 
yang lain ke leherku dan mengalungkan 
ujung tali yang lainnya ke sapi tersebut. 
Selanjutnya, anak itu menuntun 
kami berdua ke dalam gua. Pada saat 
memasuki gua aku perhatikan bahwa 
kami berada di suatu pendapa yang 
besar. Ada tangga menuju mimbar 
tempat sebuah singgasana yang sangat 
besar terpasang.
 Di atas singgasana itu duduklah 
seorang pria tampan dengan kulit 
berwarna biru. Ia benar-benar orang 
yang paling rupawan yang tampak 
sangat tenang dan damai. Rambutnya 
tergelung ke atas dan pemandangan 
diri-Nya menyiratkan simbolisme 
mahakarya. Ketika aku mendekatinya, 
dia memberiku tatapan yang memicu 
diriku berteriak memanggil Baba. 
Aku ketakutan. Seketika Baba muncul 
dihadapanku, dengan sikap Abhaya 
Hastha (Mengapa takut sementara Aku 
di sini) dan menenangkanku. Kemudian 
Beliau menghilang. Anak kecil itu 
menaiki tangga menghadap baginda 

“Melayani sesama, sama dengan melayani Aku, karena Aku bersemayam di dalam 
diri setiap makhluk”.

-Baba
raja yang kemudian membisikkan 
sesuatu di telinga anak tersebut. Anak itu 
kemudian turun ke tempat kami berdiri 
dan membawa kami keluar. Setelah di 
luar dia mengatakan padaku bahwa aku 
belum siap. Mimpi itu pun berakhir.
 Beberapa hari setelah mimpi ini, 
sahabat dan kolegaku membawaku ke 
sebuah rumah keluarga India di Singapura. 
Dia memperkenalkanku kepada kepala 
keluarga, mengatakan kepadanya bahwa 
aku adalah seorang bakta Sai Baba. Pria 
itu segera membawaku ke ruang pooja 
(doa) dan di situ aku melihat banyak 
gambar Sai Baba. Tidak mengherankan, 
dia juga seorang bakta Baba. Selagi aku 
memeriksa dengan cermat gambar-
gambar tersebut, alangkah terkejutnya 
diriku, disitu terdapat sebuah gambar 
yang sama dengan pria rupawan berkulit 
biru yang aku temui dalam mimpiku. 
Lalu aku bertanya, siapa dewa yang 
ada di dalam foto itu. Dia menjelaskan 
bahwa itu adalah Tuhan (Hyang) Siwa 
dan bahwasanya aku sungguh terberkati 
bermimpi Beliau. Sebelum memulai 
perjalanan Sivarathri-ku ke Puttaparthi, 
aku mulai membaca buku-buku tentang 
malam suci Hyang Siwa yang dikenal 
sebagai Sivarathri.
 Dalam salah satu wacana-Nya, 
Swami telah menjelaskan makna 
pentingnya Sivarathri dengan indahnya. 
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Beliau memulai dengan pertanyaan, 
“Apa makna kesakralan Sivarathri? 
Kesakralannya adalah ketika Lingam 
tersebut keluar dari Udara (perut) Swami.” 
Beliau melanjutkan, “Sesungguhnya 
Lingga tersebut bersemayam dalam 
diri setiap orang. Dalam Angam (tubuh) 
terkandunglah Jangam (tubuh yang 
terdiri dari segenap anggota badan, 
selalu ada gerak-gerik pikiran menuju 
obyek yang kekal), dalam Jangam 
terkandung Sangam (karena gerak-
gerik pikiran ini, timbullah keterikatan). 
Dalam Sangam terkandunglah Lingam 
(karena keterikatan dan karma, 
engkau mengetahui kemanjuran 
atau keampuhan Lingga atau Tuhan/
Kesadaran Semesta yang ada di dalam 
dirinya). Dengan menyaksikan Atma 
Linga yang muncul, maka kebahagiaan 
jiwa akan terpenuhi. Oleh karena 
itu persiapkanlah dirimu sebelum 
memperolehnya. 
 Sivarathri adalah hari yang mana 
Maheswara mengambil wujud Linga demi 
kesejaterahan dan kepentingan para 
pencari rohani. Apa yang harus mereka 
cari dari Mahesvara adalah Jnana yang 
berarti kebijaksanaan (wisdom). Adalah 
Jnana yang mewujudkan keTuhanan yang 
terpendam (laten) dalam diri manusia. 
Ini adalah pencapaian akhir dari semua 
Tapa (penebusan dosa/pertapaan), 
semua Yajna (pengorbanan) dan Yoga 
(penyatuan diri dengan Tuhan). Engkau 
tidak bisa mendapatkan sukacita itu 
atau bahkan sebagian kecil dari sukacita 
itu sendiri, sementara engkau terus 
mengejar dan mengumbar kesenangan 
duniawi. Untuk menyembuhkanmu dari 
gigitan ular kobra dalam mimpi, engkau 
harus bangun, itu saja. “Kesadaran 
adalah hasil yang dicapai dari Jnana. 

Jnana dicapai dengan mempraktekkan 
Dhyana (meditasi terhadap kemuliaan 
dan keagungan yang Mahakuasa) secara 
terus menerus. Jalan terbaik adalah 
engkau mempelajari tahapan Maha 
Sivarathri yang dasar ini, sebab malam 
(rathriri) perayaan ini adalah malam yang 
menjembatani menuju ‘fajar kesadaran-
kesadaran batin atau atma’.
 Pada malam Maha Sivarathri ini, 
engkau harus belajar menyadari bahwa 
Alam itu hidup, karena “Tuhan (Kesadaran 
Semesta) adalah kehidupan”, bahwa Alam 
itu abadi, karena “Tuhan itu kekal adanya’, 
alam itu tidak lain dan tidak bukan 
hanyalah perwujudan Tuhan. Beliau 
memberikan warna keteraturan, tujuan, 
dan karya kepada alam yang tak berdaya. 
Tanpa Tuhan, alam tidak berdaya. 
Pemunculan atau penampakan tidak 
lain dan tidak bukan adalah perwujudan 
kebenaran. Iswara tidak lain dan tidak 
bukan adalah perwujudan Brahman, 
kecerdasan dibalik Kesadaran dari semua 
ciptaan yang ada. Sivarathri mengilhami 
kita untuk mempelajari kebenaran dasar 
ini dan membentuk kehidupan kita 
dalam cahaya pencerahan itu. Dengan 
pengetahuan ini dalam pikiran dan 
menyadari Baba adalah perwujudan 
dari Bhagawan Siwa sendiri - Hyang 
Maha Melebur, aku memutuskan untuk 
melakukan perjalanan ini, perjalanan 
keduaku ke Puttaparthi. Kami bertiga 
dalam rombongan tersebut, yaitu Rajen, 
almarhum Lachman dan aku sendiri. 
Sebelum aku berangkat, aku berdoa 
kepada Swami memohon tiga hal yaitu:
a).  Mendapatkan Berkat Bhagawan 

Siwa dan kesempatan untuk melihat 
Lingam secara langsung.

b).  Wawancara pribadi dan
c).  Mendengar Swami menyanyikan 

bhajan.
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 Sebelum berangkat ke Puttaparthi, 
salah seorang Sai Sister memintaku 
untuk menyerahkan buket karangan 
bunga untuk Swami atas namanya. Kami 
tiba di Bangalore pada hari Sabtu sore 
dan mengetahui bahwa Swami berada 
di Whitefield, Brindavan. Dan kami 
cukup beruntung mendapatkan sebuah 
ruangan kecil di luar Ashram Brindavan. 
Setelah menyegarkan diri, kami pergi 
untuk darshan sore hari. Swami keluar 
dan berjalan menuju sisi wanita tapi 
tidak menghampiri kami yang duduk 
di bagian pria. Setelah darshan usai, 
kami kembali ke kamar dengan sedikit 
perasaan kecewa karena Baba tidak 
menghampiri kami, bahkan untuk 
mengambil karangan bunga sekalipun. 
Aku kemudian berdoa di dalam hati 
memohon Swami segera menerima 
bunga tersebut sebelum bunga itu layu 
dan mati.
 Keesokan harinya, yaitu minggu 
pagi, sekumpulan bakta menunggu 
darshan-Nya dengan sabar. Pada 
awalnya kami bertiga duduk bersama 
dalam satu baris. Kemudian, karena 
panas yang tak tertahankan, Lachman 
berlindung di bawah pohon Banyan 
(beringin). Ketika Swami keluar dari 
bungalo, Beliau tampak seperti mentari 
pagi yang menyebarkan kasih-Nya 
nan hangat pada semua yang duduk 
di baris darshan. Menelusuri barisan 
darshan, Swami segera menghampiri 
kami. Berbicara dalam bahasa Hindi, 
Beliau bertanya, “Dari mana asalmu?” 
Awalnya aku tidak bisa memahamiNya, 
tetapi suara hatiku menerjemahkannya 
ke dalam bahasa Inggris. Jadi aku 
menjawab, “dari Singapura Swami.” Aku 
kemudian mempersembahkan karangan 
bunga pada-Nya dan kemudian Beliau 

bertanya kepadaku dalam bahasa 
Hindi, “Apa itu?” Kembali suara hatiku 
membuatku memahami-Nya. “Ini untuk-
Mu Swami, dari salah seorang Sai Sister 
kami di Singapura,” Jawabku. Beliau 
memegang karangan bunga tersebut 
serta memberkatinya dan aku melakukan 
Padanamaskar (bersembah sujud di 
kaki-Nya). Swami kemudian bergerak ke 
barisan wanita.
 Kemudian Swami kembali menemui 
kami dan bertanya, “Berapa orang?” 
Aku jawab, “Tiga orang Swami.” Beliau 
memberi isyarat pada kami untuk masuk 
dan kami berjalan ke ruang wawancara 
bersama dengan sekeluarga Amerika 
yang beranggotakan tiga orang. 
Swami memintaku untuk meletakkan 
karangan bunga tersebut di atas kursi-
Nya. Selanjutnya Swami bertanya 
tentang pekerjaanku. Kemudian Rajen 
memberitahukan Swami bahwa ibunya 
mengirim salam kasihnya pada Swami. 
Swami menjawab, “Ibumu adalah 
seorang wanita yang saleh, dengan 
bakti yang melimpah ruah.” Swami 
menunjuk Rajen dan berkata,” Imanmu 
goyah. “Mengacu pada baktinya. Swami 
juga bertanya tentang pekerjaannya. 
Swami kemudian mengatakan pada 
Lachman bahwa ia orang yang sangat 
kebingungan. Sambil mengatakan ini, 
Beliau mulai menggosok dada Lachman 
dengan tangan-Nya. Setelah ini Swami 
berbicara kepada para bakta Amerika 
tentang masalah pribadi mereka.
 Swami berpaling kepada kami lagi 
kemudian dan bertanya berapa lama kami 
akan tinggal di India. Kami dengan rendah 
hati menjawab bahwa kami akan tinggal 
sampai perayaan Maha Siwarathri, dan 
juga memohon pada Swami agar kami 
diijinkan untuk bersama-Nya kemana 
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pun Beliau pergi. Beliau memberi kami 
senyum persetujuan dan berdiri untuk 
membagikan bungkusan-bungkusan 
vibuthi. Aku adalah orang terakhir 
yang menerimanya dan aku membuka 
telapak tanganku, tetapi Swami berkata, 
“Bukan tangan, tapi tas.” Saat kembali ke 
Singapura, aku menyadari mengapa Baba 
memberiku begitu banyak bungkusan 
vibhuti. Karena di sana, aku didatangi 
oleh begitu banyak bakta yang meminta 
Vibhuti Baba. “
 Terlalu cepat wawancara berakhir 
dan Swami membuka pintu keluar untuk 
kami. Beliau mengeluarkan saputangan 
dan menyeka tangan-Nya. Lalu Beliau 
meletakkannya di lengan kursi tapi 
terjatuh. Karena aku adalah orang 
terakhir yang meninggalkan ruangan, 
aku mengambilnya dan meletakkannya 
kembali pada lengan kursi. Aku sungguh-
sungguh merasa bahwa tindakan Baba 
ini secara khusus ditujukan padaku. 
Swami menginginkanku memungut 
saputangan itu sehingga aku bisa 
menerima vibrasinya. Ini adalah salah 
satu dari banyak cara-Nya memberkati 
para bakta-Nya, salah satu Leela-
Nya. Setelah wawancara tersebut aku 
merasakan kebahagiaan jiwa yang dalam 
selama dua hari penuh.
 Dua peristiwa yang sangat penting 
terjadi pada perjalanan kedua. Jika 
Swami hadir di Brindawan, maka Bhajan 
dan Nagar Sankirtan akan dikidungkan 
pada Hari Minggu dan Kamis. Nagar 
Sankirtan adalah nyanyian bhajan yang 
digelar di jalanan kota pada waktu 
subuh. Hal ini untuk memurnikan 
suasana(atmosfir) dengan vibrasi kosmik 
dengan melantunkan nama-nama suci 
Tuhan. Aku menghadiri Nagar Sankirtan 
yang pertama pada hari Minggu pagi dan 

saat kami memasuki Residensi Brindavan, 
Swami menampakkan diri di balkon. 
Aku bisa melihat aura yang bergelora 
di sekitar tubuh Swami. Aura cemerlang 
tersebut tertinggal di seluruh balkon 
bermandikan cahayanya. Selagi Swami 
berayun mengikuti irama suara bhajan, 
aura itu juga ikut berayun bersama-
Nya. Alangkah indahnya pemandangan 
ajaib ini! Kali kedua aku juga melihat 
aura pada perjalanan yang sama. Swami 
sedang memberikan wacana Maha 
Sivarathri dan aku bisa melihat aura 
Swami begitupun penerjemah-Nya. 
Semua ini, semua pengalaman jasmani 
rohani yang kualami sepanjang yang 
kutahu, disebabkan oleh karena karunia 
Swami yang tiada batasnya, karena tanpa 
karunia itu sendiri, tidak mungkinlah 
aku terberkati untuk menyaksikan 
gemilangnya aura Swami.
 Pada akhir wacana, Swami bersabda, 
“Semua bakta yang berkumpul di sini, 
yang berdosa baik dimasa lalu maupun 
pada masa kini, besar atau kecil, sadar 
atau tidak sadar dilakukan, diampuni 
semuanya.” Setelah mendengar 
pernyataan ini, aku dapat merasakan 
sesuatu ditarik keluar dari badanku 
dan menuju ke arah Swami.
 Dalam peristiwa lain, aku menyaksi-
kan suatu penampakan. Bhajan Sivarathri 
dimulai pukul enam sore di Brindavan 
dan Swami datang ke pendapa sekitar 
pukul delapan malam. Setelah berkeli-
ling mengumpulkan surat-surat, Beliau 
naik ke mimbar dan duduk di kursi. Jari-
jari-Nya mengetuk saat bhajan berlang-
sung dan berayun mengikuti irama Bha-
jan. Tiba-tiba, dengan sangat jelas, aku 
melihat tiga garis putih membentuk di 
dahi-Nya. Awalnya aku pikir aku sedang 
bermimpi tapi setelah mencermati wajah 
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Swami, aku menyadari bahwa tiga garis 
terang di dahi-Nya sesungguhnya mirip 
tiga garis yang ada di dahi Tuhan Siwa! 
Apa lagi yang ini, kalau bukan berkat 
karunia-Nya yang tiada batas? Pada akhir 
wacana Swami menyanyikan kidung suci 
bhajan untuk kami ikuti. Atmosfirnya 
penuh dengan kekudusan surgawi. Peris-
tiwa semacam (pengalaman batin) ini ha-
rus dihayati dan tak terjelaskan dengan 
kata-kata atau bahasa apapun juga. Ke-
tiga keinginanku terpenuhi sudah berkat 
rahmat-Nya!
 Sebuah mimpi yang kualami 
selama perjalanan Siwarathri ini juga 
patut dicatat. Beberapa hari sebelum 
Maha Siwarathri, Swami memutuskan 
untuk mengunjungi Ooty dan kami 
juga ikut serta bersama-Nya. Malam 
sebelum keberangkatan kami ke Ooty, 
Swami mengunjungiku dalam mimpi! 
Dalam mimpi itu, aku sedang berjalan 
di kompleks Brindavan dan Swami 
sedang menungguku di dekat pintu 
ruang wawancara. Aku berjalan kearah-
Nya dan Beliau membawaku ke ruang 
wawancara. Kami berbicara sepanjang 
malam hingga menjelang subuh. 
Kemudian Swami menyuruhku kembali 
ke kamarku. Saat aku mau kembali ke 
kamar, Swami memanggilku sangat 
pelan dan aku membalas dengan nada 
yang sama pula, “Apa yang Engkau 
inginkan, Ma (ibu)?” Dia berkata, “Belikan 
Aku sandal.” Aku bertanya lagi dengan 
keheranan, “Engkau mau sandal?” Dia 
menganggukkan kepala-Nya sebagai 
tanda setuju. “Ya!” Saat aku bangun hanya 
sandal yang kuingat dan tak ada kuingat 
tentang percakapan yang pribadi. Dalam 
perjalanan kami ke Ooty dengan bus, aku 
membahas mimpi ini dengan seorang 
bakta dari Amerika dan bertanya padanya 

apa yang harus kulakukan sehubungan 
dengan sandal tersebut. Dia menjelaskan 
kepadaku bahwa dia mengetahui 
beberapa bakta di Amerika yang telah 
membeli sandal agar Swami memberkati 
dan kemudian membawanya pulang 
ke rumah untuk memujanya di ruang 
doa mereka. Dengan memperhatikan 
sarannya, aku memutuskan untuk 
membeli sepasang sandal dan 
mempersembahkannya untuk Swami. 
Aku berpikir, “Jika Swami menerimanya, 
maka aku akan sangat senang. Tetapi jika 
Beliau hanya memberkatinya, maka aku 
akan membawanya sebagai anugerah 
dari Swami untukku supaya memujanya 
di rumah. “
 Kemudian Swami meninggalkan 
Ooty dan kembali ke Brindavan pada 
waktunya untuk perayaan Maha 
Siwarathri. Kami juga ikut pulang 
bersama-Nya. Aku sama sekali lupa 
tentang sandal tersebut hingga beberapa 
hari sebelum keberangkatan pulang 
ke Singapura, Swami mengingatkanku 
akan mimpi tersebut. Seorang bakta 
dari Singapura, yang bernama Subra, 
menghadiri darshan pada saat yang 
bersamaan dengan kami. Ia tinggal di 
Bangalore dan mengunjungi Whitefield 
setiap hari untuk mendapatkan darshan. 
Kebetulan suatu hari, setelah darshan 
sore, aku meminta penjelasan tentang 
bagaimana mendapatkan sepasang 
sandal yang baik untuk Swami. Anak 
mahasiswa yang kutanya itu menjelaskan 
bahwa aku bisa membelinya di 
Bangalore. Mengingat bahwa Subra 
bolak-balik antara Bangalore dan 
Whitefield, aku memutuskan meminta 
bantuannya untuk membelikan sandal 
tersebut untukku. Tapi saat aku berbalik 
untuk mencarinya, aku melihat taksinya 
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sudah berangkat ke Bangalore! Sedih 
atas kejadian ini, kemudian aku kembali 
ke kamarku. Tiba-tiba sebuah mobil 
berhenti di dekatku dan aku melihat 
Subra keluar dari mobil. Ia memanggilku, 
“Hei, Ramon! Aku akan ke Bangalore. 
Apakah kau ingin memesan sesuatu?”
 Pada awalnya aku tertegun, tapi 
kemudian aku menceritakan pada 
Subra tentang kisah sandal tersebut dan 
memintanya untuk membeli sepasang 
sandal yang bagus untuk Swami. Dia 
ingin tahu warna, ukuran, jenis, dll. 
Aku menyuruhnya untuk pergi ke toko 
manapun dan memasrahkan semuanya 
pada Swami yang akan membimbingnya. 
Aku bertanya, apa yang membuatnya 
kembali. Ia menjelaskan, “Ketika aku 
sudah di jalan, pintu perlintasan kereta 
api ditutup dan karena hal itu akan 
memakan waktu sekitar setengah 
jam untuk melancarkan lalu lintas, 
aku berpikir tentangmu dan kembali 
barangkali engkau membutuhkan 
sesuatu!” Jadi keesokan harinya, Subra 
datang dengan sepasang sandal baru 
yang sudah dibelinya. Aku sangat 
senang dan mengucapkan terima kasih 
kepadanya karena merepotkannya. 
Swami muncul memberikan darshan 
pada hari itu dan tetap di tempat selama 
bhajan berlangsung. Duduk di barisan 
depan, tepat di dekat kursi-Nya, aku 
berdoa dalam hati pada Swami untuk 
memberkati dan mengambil sandal 
tersebut. Swami kemudian bangkit 
dari kursi dan menghampiriku. Beliau 
memberkati sandal tersebut, menerima 
persembahan Arathi (mengayunkan 
nyala api kamper) dan akhirnya kembali 
ke kediaman-Nya! Aku membawa 

pulang sandal tersebut ke Singapura dan 
meletakkannya di altar doaku.
 Setahun kemudian, aku menerima 
beberapa foto Swami dari salah satu 
mahasiswa-Nya. Dan diantara salah satu 
foto tersebut terdapat foto Swami yang 
memakai sandal dengan jenis yang sama!
 Sebelum aku menutup bab ini, aku 
ingin menceritakan salah satu mimpi 
yang kualami. Mimpi ini terjadi di ruangan 
yang kami sewa saat di Whitefield. 
Meskipun murah, tetapi nyaman. Tujuan 
dari menyewa ruangan ini adalah 
untuk menghemat waktu kami selama 
bepergian, mondar-mandir, antara 
Bangalore dan Whitefield setiap hari. 
Ada banyak burung gereja beterbangan 
di sekitar ruangan dan membuat 
banyak kegaduhan. Burung-burung itu 
tidak hanya mengotori ruangan saja, 
bahkan sekarang kotorannya pun ikut 
berserakan diruangan. Aku sering marah 
dan berteriak untuk mengusir mereka.
 Swami menegurku dalam mimpiku 
karena begitu kasar pada burung-
burung kecil itu! “Burung-burung kecil 
ini menyukai tempat ini. Mereka sudah 
duluan menetap di sini, jauh-jauh hari 
sebelum kalian semua datang. Sebagai 
tamu apa hakmu untuk mengusir 
mereka begitu kejam?” Peristiwa dalam 
mimpi ini mengguncangku. Sejak saat itu 
aku berjanji untuk bersikap baik kepada 
semua burung dan binatang, bahkan jika 
mereka sedang mengganggu! Aku berdoa 
kepada Swami memohon ampunan-
Nya. Kejadian ini menyadarkanku bahwa 
Beliau manunggal (menyatu) dengan 
semua makhluk hidup yang ada di alam 
semesta ini.

Alih bahasa : Purnawarman dan Vijay 
Kumar.

***OM SAIRAM***
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Rubrik Kontak Pembaca

Bakta : Swami, makna terselubung dalam 
Mahābharāta dan Rāmāyana yang Swami 
terangkan itu sungguh sangat menarik. 
Jika saja seseorang menyelidikinya secara 
mendalam, apalagi yang terkandung di 
dalamnya. Māhabhārata dan Rāmayana 
semacam itu berlangsung dalam batin 
setiap manusia melalui kegiatan dan 
interaksi manas, chitam dan budhi. 
Swami mengatakan bahwa Bhāgavatam 
juga berlangsung dengan cara yang 
sama. Bila setelah mengerti maknanya 
yang lebih mendalam kami juga dapat 
mulai mengikuti ketiganya, Rāmāyana, 
Mahābhārata dan Bhāgavatam yang halus. 
Karena itu mohon ceritakan kepada saya 
tentang Bhāgavatam.

Swami : Baiklah, Bhāgavatam tidak seperti 
kedua cerita lain, ia tidak mempunyai 
sifat dan wujud. Bhāgavatam membahas 
atma yang melampaui dan berada di 
balik (ketiga) sifat (guna); indera, manas 
dan chittam. Ia membahas kekuasaan 
dan kekuatan atma serta hal yang 
tampak sebagai kegiatan atau permainan 
(līla). Bhāgavatam berisi berbagai kisah 
penjelmaan (Tuhan) yang merupakan 
saksi segala-galanya.

Bakta : Apakah wujud-wujud yang 
dikenakan oleh saksi itu? Mengapa Beliau 
mengenakan wujud-wujud tersebut?

Swami : Sebenarnya beliau adalah segala 
wujud (Sarva-Svarūpa). Jumlah atau wujud 

sifat Beliau tiada terbatas. Meskipun 
demikian, jika harus disebutkan sesuai 
dengan inkarnasi yang telah terjadi, maka 
Brahma, Vishnu, Maheshvara Matsya, 
Kūrma, Varāha, Narasimha, Rāma dan 
Krishna ini merupakan inkarnasi-inkarnasi 
Beliau. Untuk melaksanakan penciptaan, 
pemeliharaan dan pemusnahan dunia 
ini, untuk menghukum yang jahat dan 
melindungi yang baik, maka Beliau 
sendiri mengenakan wujud yang Beliau 
rencanakan sebagai wujud yang terbaik 
pada waktu itu dan paling sesuai untuk 
tujuan yang telah Beliau tetapkan. Bila 
tujuan itu telah tercapai, Beliau (kembali) 
seperti semula, sebagai Saksi Agung yaitu 
Ātmarūpa.

Bakta : Rāma dan Krishna juga 
menghukum yang jahat dan melindungi 
yang baik, bukan begitu Swami? Karena 
itu, mengapa Swami mengatakan bahwa 
di dalam Rāmāyana dan Mahābhārata 
ada Gunasvarūpa, sedangkan di dalam 
Bhāgavatam tidak ada Gunasvarūpa?

Swami : Ketahuilah bahwa guna ’sifat 
sattva, rajas dan tamas’ mempunyai awal 
dan akhir, sedangkan atma tiada awal 
dan akhirnya. Pada hakekatnya Rāma 
dan Krishna juga tidak mempunyai sifat-
sifat itu. Mereka telah memperlihatkan 
bahwa dengan mengatasi ketiga guna 
itu, mereka dapat mengendalikan semua 
guna. Kisah Rāmāyana dan Mahābhārata 

Rubrik kontak Pembaca Wahana Dharma Edisi 252, mengutip dari buku “Sandeha 
Nivarini” edisi 1, tahun 1999 Bab XlV dan XV. Menyajikan tanya jawab seorang 
bakta dengan Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.
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ada akhirnya bukan? Dalam pengertian 
itu, maka Bhāgavatam tiada akhirnya. 
Bhāgavatam membicarakan Tuhan 
yang tiada berawal dan tiada berakhir. 
Bhāgavatam menceritakan wujud-wujud 
yang dikenakan Tuhan sesuai dengan 
zaman, waktu, dan tujuannya. Dilain pihak, 
Rāmāyana dan Mahābhārata mengajarkan 
kebijaksanaan yang tepat untuk dijalankan 
dalam dunia yang palsu, sementara dan 
selalu berubah ini, serta mendorong 
manusia agar mematuhi Sathya, Dharma, 
Shanti dan Prema. Mengertikah engkau?

Bakta : Kalau begitu dapat dikatakan 
bahwa Bhāgavatam tidak mempunyai arti 
yang praktis bagi kami.

Swami : Apa! Justru Bhāgavatamlah yang 
paling berguna untuk para sādhaka. 
Hanya Bhāgavatamlah yang menerangkan 
rahasia Tuhan yang sebenarnya, 
kemuliaan Beliau yang sesungguhnya, 
dan jalan Tuhan yang sejati.Sampai 
batas-batas tertentu Rāmāyana dan 
Mahābhārata berusaha mengangkat 
manusia pada umumnya, manusia biasa, 
dengan ajaran moral dan contoh. Mereka 
memperlihatkan bagaimana manusia bisa 
layak memperoleh rahmat Tuhan. Tetapi 
mereka yang berusaha mengetahui sifat 
atma dan Paramaatma harus mempelajari 
Bhāgavatam lebih daripada (kitab-kitab) 
yang lain.

Bakta : Swami, apa hubungan antara 
Bhagavanta, Bhāgavata dan bakta?

Swami : Hubungan antara Maharaja, 
Yuvarāja ’putra mahkota’ dan Kumāraja 
’putra raja’. Tentu saja Bhagavanta atau 
Tuhan adalah Maharaja, Bhāgavata adalah 

tingkat kedua, karena ia datang dari Tuhan, 
sebagai keturunan langsung dengan 
status Yuvarāja, Kumāraja tergantung pada 
keduanya, demikian juga bakta. Status 
Kumāraja bukanlah sesuatu yang biasa, ia 
bisa mewarisi posisi Maharaja. Yang lain-
lain tingkatnya lebih rendah dibandingkan 
dengan ketiga jenis tersebut di atas. 
Mereka yang tidak mencapai status bakta 
atau Kumāraja tidak berhak masuk ke 
istana Maharāja.

Bakta : Kalau begitu Swami, apakah para 
yogi, jnāni, dan para pertapa tidak layak 
menempati posisi itu?

Swami : Siapapun ia, tanpa bakti dan rasa 
cinta pada kebenaran tertinggi, bagaimana 
manusia bisa menjadi seorang yogi, jnani, 
atau pertapa? Mereka juga sama-sama 
mempunyai bakti. Ambilah (contoh) 
laddu, jilebi, mysore pak dan sejumlah kue 
manis lainnya. Dalam sejumlah kue itu ada 
satu bahan yang sama yang menyebabkan 
semuanya terasa manis, yaitu gula, bukan? 
Jika tidak demikian, bagaimana kue manis 
itu dapat dibuat? Demikian juga dalam 
ketiga jalan ini (meditasi, pengetahuan 
dan tapa), kemanisan nama Tuhan atau 
bakti merupakan bahan (yang sama). 
Tanpa bakti sebutan-sebutan (yogi, jnani, 
dan pertapa) itu menjadi tidak berarti.

Bakta : Persoalan lain lagi Swami. Apakah 
seseorang hanya dapat datang ke hadirat 
Tuhan bila ia percaya kepada Beliau dan 
dengan kepercayaan itu ia melakukan japa, 
meditasi, kidung suci dan puja? Dengan 
kata lain apakah tidak mungkin mencapai 
posisi tersebut melalui jalan kebenaran, 
jalan dharma, jalan kasih, dan jalan 
pengabdian kepada (makhluk) lain?
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Swami : Yah, bagaimana sifat-sifat yang 
kau sebutkan tadi dapat timbul tanpa rasa 
takut pada dosa dan rasa takut kepada 
Tuhan? Apakah berbagai jalan (kerohanian) 
ini dan persyaratan yang diperlukannya 
merupakan hal yang umum dan biasa? 
Tidak. Berbagai jalan (spiritual) itu 
merupakan aneka pintu gerbang menuju 
persemayaman Tuhan. Mereka yang 
mengikuti jalan itu dapat dengan mudah 
mencapai Tuhan. Meskipun demikian, ada 
perbedaan antara kerabat dan teman. 
Mereka yang hanya mengembangkan 
keutamaan-keutamaan ini adalah teman. 
Tetapi mereka yang melaksanakan dan 
disamping itu juga berbakti kepada nama 
dan wujud Tuhan, akan menjadi keluarga, 
itulah perbedaannya. Meditasi kepada 

nama dan wujud Tuhan juga membantu 
memperkuat keutamaan-keutamaan itu. 
Tanpa landasan ini, keutamaan itu tidaklah 
kokoh, teguh dan murni. Nama dan 
wujud Tuhan menghilangkan keburukan-
keburukan dari watak seseorang. 

Bakta : Tetapi bukankah bakta dan orang 
yang mempunyai sifat-sifat baik keduanya 
mencapai tempat yang sama, Swami?

Swami : Pasti. Orang yang baik (tetapi 
tanpa bakti) menjadi calon yang layak 
memperoleh tempat itu; orang baik yang 
memiliki bakti, mempunyai hak di tempat 
itu, ia tidak dapat dilampaui.

Bakta : Swami, banyak orang yang aktif 
melakukan berbagai kegiatan dengan 
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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. ...........................................
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semboyan ”Pelayanan kepada manusia 
merupakan pelayanan kepada Tuhan.” 
apakah perbuatan mereka membuat 
mereka berhak atas tempat tersebut?

Swami : Mengapa engkau menanyakan 
hal itu? Tentu saja. Untuk mereka yang 
melakukan pelayanan dengan sikap 
atau kesadaran itu. Tetapi sangatlah sulit 
memperoleh perasaan atau kesadaran 
yang sebenarnya. Sekedar mengatakan 
melayani manusia adalah melayani Tuhan, 
tetapi menganggap orang lain sebagai 
manusia, ini tidak tulus. Dengan demikian, 
maka pikiran akan bercabang dua. 
Pahamilah keagungan Tuhan sepenuhnya. 
Ketahuilah bahwa Tuhan bersemayam 
dalam diri setiap manusia. Yakinlah bahwa 

pelayanan kepada manusia merupakan 
pelayanan kepada Tuhan. Hanya dengan 
demikian, maka perbuatan itu akan 
memberimu hak untuk memperoleh 
tempat tersebut. Adakah persyaratan 
lebih penting yang diperlukan daripada 
(kesadaran) itu? Sebaliknya , jika pelayanan 
itu dilakukan untuk memperoleh nama, 
kehormatan, serta kemashyuran dan bila 
dalam hati terdapat keinginan untuk 
memperoleh hasil perbuatan tersebut, 
maka ucapan ’pelayanan kepada manusia 
merupakan pelayanan kepada Tuhan’ tidak 
mempunyai arti, demikian pula orang 
itu tidak akan memperoleh hasil yang 
diharapkan.

(Bersambung)

Catatan :

1)  Majalah Wahana Dharma terbit setiap bulan atau 12 x setahun. Harga langganan 
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termasuk ongkos kirim).

2)  Pembayaran biaya langganan Wahana Dharma dapat dilakukan dengan transfer 
ke : 

 Rek No. :  646 019 6149 BCA KCP Griya Utama - Jakarta Utara
   a.n. Vijay Kumar P. Fulwani
 Rek No. :  120-0006987262 Bank Mandiri Jakarta cabang Griya Inti Sentosa
   a.n. Vijay Kumar P. Fulwani
 (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 
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Tanggal pembayaran, Jumlah pembayaran, Nama Bank, Kode Pelanggan dan 
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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 (buku baru)
 7. Wacana Dasara 1999
 8. Wacana Dasara 2000
 9. Wacana Dasara 2001
 10. Wacana Dasara 2002
 11. 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  

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