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BAB I 

 
BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA 

 

                     
Dalam beberapa dekade terakhir ini, kecenderungan arah ilmu 

pengetahuan lebih tertuju kepada segala sesuatu yang berkenaan dengan 

berbagai jenis fenomena material yang dapat diamati di alam semesta ini. 

Spiritualitas sebagai titik pusat pengembangan semua agama dunia, yang juga 

merupakan titik pertemuan ilmu pengetahuan, karena keduanya  memiliki tujuan 

umum yang sama, yakni penyelidikan tentang realitas terakhir, sedikit 

terpinggirkan. Ilmu pengetahuan yang mempelajari realitas yang terkait dengan 

dunia material menjadi lebih dominan, dibandingkan spiritualitas yang lebih 

banyak menyoroti realitas yang berhubungan dengan keberadaan jiwa manusia 

dalam hidupnya.  

Spiritualitas dan ilmu pengetahuan idealnya bersinergi dan berjalan 

secara pararel, karena ilmu pengetahuan akan memperkaya kehidupan dengan 

kebahagiaan material sedangkan spiritualitas meningkatkan serta memuliakan 

kehidupan, kemudian mengisinya dengan ketenangan, ketenteraman, kepuasan 

diri, kasih sayang, kedamaian, kesucian, keselarasan dan kebahagiaan. 

Dalam Upanisad dikatakan bahwa ada dua macam hal sesungguhnya 

yang dicari manusia. Yang pertama, berhubungan dengan dunia material, dan 

yang kedua, adalah metode atau  cara mengatasinya, yang akan membawanya 

pada realitas yang tak terhancurkan. Vedanta sendiri manganggap kehidupan 

duniawi sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual. Pemisahan salah satu 

dari yang lainnya dianggap sebagai ketidaktahuan belaka tentang kebenaran 

hidup.  

Pada awalnya penduduk dunia kurang lebih satu milyar. Waktu itu jumlah 

orang yang mendalami kerohanian dengan tujuan pembebasan cukup besar. 

Kini penduduk dunia terus bertambah, namun pencari pembebasan justeru 

berkurang. Dengan bertambahnya penduduk, seharusnya peminat spiritualitas 

juga bertambah secara seimbang. Tetapi, hal itu tidak terjadi. Setiap orang 

mempunyai dua organ penting, kepala dan hati. Prawriti (minat pada dunia 
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lahiriah) timbul dari kepala, sementara niwrithi (minat pada yang rohaniah) timbul 

dari hati. Apa yang terjadi dan dapat disaksikan saat sekarang adalah 

pertumbuhan angan-angan yang berlebihan dalam kepala. Ini berarti bahwa 

keterlibatan dalam dunia lahiriah berkembang terus dari waktu ke waktu. Tetapi 

rasa batiniah tidak berkembang bersama-sama dengan keteguhan hati dan 

kesucian. Perubahan zaman dan dunia, tidak diikuti oleh perkembangan hati 

manusia. Dengan tidak berkembangnya hati manusia, kesempurnaan tidak akan 

tercapai.  

Mengapa hati manusia dewasa ini tidak berkembang ? Mengapa hanya 

kemampuan otak dan rasionalitasnya saja yang berkembang ? Banyak kalangan 

mensinyalir hal itu disebabkan oleh sistem pendidikan sekuler yang dianut 

sekarang. Sistem pendidikan jenis ini mengalihkan perhatian manusia kepada 

dunia lahiriah dan pengetahuan duniawi, serta menjauhkannya dari pengetahuan 

spiritual. 

Sistem pendidikan idealnya berupaya menuju titik keseimbangan antara 

pengetahuan duniawi dan spiritual.  Bab kesatu buku ini, berisi sepercik 

informasi awal tentang kehidupan dan wacana spiritual Bhagavan Sri Sathya Sai 

Baba. Beliau adalah  Pemimpin Rohani, Penasehat dan Pahlawan 

Kesejahteraan Umat Manusia, Pendidik Moral dan diyakini sebagai Sadguru/ 

Avatara Jaman Kaliyuga ini, yang wejangan-wejangan-Nya sarat nuansa spiritual  

dan bertujuan menegakkan ajaran Veda. Tujuan tulisan kecil, yang bersumber 

dari berbagai buku dan majalah Sai ini, adalah dapat lebih menyeimbangkan 

pengetahuan spiritual dan pengetahuan sekuler umat, seperti  pernyataan 

Vedanta dan Upanisad.  
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba dilahirkan di Puttaparthi, sebuah desa 

kecil di daerah Anantapura, Anda Pradesh-India Selatan, pada hari Senin, 

tanggal 23 November 1926. Baba dilahirkan masih dalam garis keturunan 

keluarga Ratnakara dari Bharadvaja gotra dan Apastamba sutra. Kakeknya 

adalah seorang suci yang ahli musik, drama, sastra dan seorang vegetarian, 

yang bernama Kondama Raju, berumur sampai 110 tahun. Ayahnya bernama 

Pedda Venkapa Raju, dan ibunya Eswaramma. 

Sewaktu kecil Beliau dinamakan Sathya Narayana yang artinya “Tuhan 

yang Sejati”, karena menjelang kelahiran-Nya, diadakan upacara pemujaan yang 
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memuliakan Tuhan dalam wujud Narayana.  Menjelang kelahirannya, ditandai 

oleh isyarat gaib. Sebuah Tambura, yaitu suatu alat musik gesek yang bersandar 

ke dinding  mulai berdenting dan sebuah drum mulai berdentam dengan 

sendirinya, yang menghasilkan musik surgawi. Setelah kelahirannya ditemukan 

seekor kobra oleh para wanita di bawah sprei tempat Baba diletakkan dalam 

ruang persalinan.   

Sejak kanak-kanak, Baba dengan penuh cinta kasih akan memberikan 

makanan apapun yang dimilikinya kepada orang miskin yang kelaparan. Beliau 

sendiri adalah penganut vegetarian yang sangat taat. Baba tak pernah 

menganggap suatu pekerjaan apapun sebagai hina atau merendahkan 

martabatnya. Beliau sangat berbakat dalam pelajaran musik dan drama. Begitu 

juga, Beliau sudah mempertunjukkan kekuatan supranatural seperti menciptakan 

manisan dan pakaian bagi teman-temannya yang malang, juga menunjukkan 

sifat-sifat luhur yang patut diteladani dalam hal belas kasihan, kedermawanan 

dan kebijaksanaan, yang dengan jelas membedakan Beliau dengan anak-anak 

lain di desa-Nya. 

Baba menuntut ilmu di Puttaparthi, Bukkapatnam, Kamalapuram, dan 

Uravankonda. Pada saat keberangkatan ke sekolah, Baba biasanya 

mengumpulkan anak-anak di bawah pohon dekat sekolah. Baba akan 

menunjukkan sebuah gambar atau patung dewa dengan bunga, mengadakan 

Puja, Bhajan dan melakukan Arathi. Pada akhir dari kegiatan tersebut, Baba 

membagikan Prasad. Beliau biasa mengeluarkan Prasad dari tasnya yang 

kosong. 

 Pada suatu hari tanggal 23 Mei 1940, ketika Baba berusia 14 tahun, 

Beliau menyatakan Diri sebagai orang suci kepada keluarga dan orang-orang di 

desa-Nya bahwa Beliau sebelumnya adalah Sai Baba dari Shirdi yang telah 

datang kembali dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Beliau 

melemparkan segenggam bunga di udara dan ketika jatuh di lantai membentuk 

tulisan “Sai Baba”. Pada sanak keluarganya Beliau berkata, “Aku akan pergi, Aku 

bukan milikmu, umatKu memanggilKu, Aku tak bisa tinggal lebih lama lagi”. Hal 

ini sesuai dengan janji yang pernah Beliau ucapkan dalam “kehidupan masa 

lalu”-Nya sebagai Shirdi Sai Baba, bahwa Beliau akan menjelma lagi delapan 

tahun setelah Mahasamadhi pada tahun 1918. 
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  Bhagavan secara sederhana menyatakan keilahian Beliau dengan 

berbagai mukjizat, sebagai kartu pengenal, yang berlangsung terus-menerus di 

luar jangkauan kategori ilmu pengetahuan, hingga saat ini. Namun, para bhakta 

meyakini bahwa mukjizat Baba yang paling agung adalah kekuatan untuk 

mengubah. Membutuhkan waktu berabad-abad untuk mengubah visi dan tingkah 

laku seseorang, meskipun dekat dengan-Nya. Tetapi Bhagavan Sathya Sai Baba 

dapat memesona dan melakukan metamorfosis penuh dalam kepribadian 

manusia hanya dengan senyuman, kata-kata atau gerakan syarat. Kesemuanya 

itu merupakan tanda ke-Ilahian yang paling utama.  

Salah satu dari keluarbiasaan-Nya adalah adalah dapat menasehati, 

menghibur, menganugerahkan aneka hadiah, dan terutama, mendorong serta 

membesarkan hati para peminat kehidupan rohani yang ragu-ragu agar berjalan 

menuju Beliau, karena Beliau adalah Yang Mutlak, Sang Tujuan. Setiap kata 

yang Beliau ucapkan atau tuliskan adalah mahavakya; karena Beliau mempunyai 

wewenang untuk membuatnya demikian.  Setiap darsan-Nya merupakan 

sesuatu yang unik, karena  Beliau sendiri adalah lautan cinta kasih. 

Lebih dari itu, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba adalah seorang penggubah 

lagu-lagu bhajan dan pengidung. Jagat Guru dan pengajar hal-hal penting, 

seorang yogisvara yang memiliki bakat dan kemampuan luar biasa untuk dapat 

melayani dan menyelesaikan tugasnya. Baba adalah pohon kalpataru atau 

pohon pemenuh keinginan bagi para bhakta-Nya, avatara jaman milenium yang 

penuh dengan cinta kasih, suara dari hati terdalam yang berbicara pada semua 

individu secara eksternal. Kehadiran universal-Nya dapat dirasakan dan 

diketahui oleh penganut berbagai agama, penyatu agama dan filsafat dunia yang 

yang merangkul masalah materi dan jiwa. Tak diragukan lagi, Beliau merupakan 

orang suci penuh dedikasi dalam berbagai aspek, yang telah dihasilkan oleh 

negeri Bharata-India. Berbagai perbedaan antar manusia, bertemu dan berbaur 

serta disatukan dalam kepribadian-Nya.  

Saat ini Sai Baba menjadi pemimpin spiritual bagi jutaan orang di 152 

negara. Baba menekankan bahwa Beliau tidak memulai suatu agama atau 

kepercayaan baru. Beliau hanya menekankan agar semua umat menekuni 

agamanya masing-masing.  
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Ashram Sai Baba dibangun oleh para bhakta-Nya di desa kelahiran-Nya, 

Puttaparthi, yang disebut Prashanti Nilayam (lembah kedamaian) dan telah 

dibuka sejak 23 November 1950. Berubahnya Puttaparthi menjadi “lembah 

kedamaian” , merupakan sesuatu yang yang tak pernah terjadi dalam sejarah 

umat manusia. Perubahan itu, telah menjadikan berkembangnya kuncup 

Puttaparthi menjadi bunga yang indah Prashanti Nilayam, yang menyebarkan 

keharuman kebajikan, kebenaran, kedamaian, cinta kasih dan tanpa kekerasan 

ke seluruh dunia. 

Hidup sezaman dengan Bhagavan Sri Sathya Sai Baba merupakan suatu 

kesempatan yang unik (bagi kita), karena kata-kata Beliau adalah sabda sejati 

Tuhan sendiri; dan Beliau dapat didekati dengan mudah serta berhasrat untuk 

menerima jiwa-jiwa yang saleh dan orang-orang yang menderita hambatan 

jasmani atau mencari bimbingan rohani. Beliau datang untuk memulihkan darma 

dalam hubungan antar manusia, keberanian dalam hati para Sadhaka dan 

kesucian di antara para Sadhu.  

Sumber-sumber informasi tentang Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

sekarang sudah tersedia dalam bentuk buku, majalah, kaset, CD, VCD dan 

website. The Sathya Sai Books and Publications Trust, Prashanti Nilayam telah 

banyak menerbitkan buku-buku tentang Bhagavan. Beberapa diantara sekian 

banyak buku yang berhubungan dengan kehidupan dan ajaran Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba, yang sebagian diantaranya telah digunakan sebagai referensi 

penulisan bab kesatu ini,antara lain: 1) Seri: Vahini, (berisi pembahasan pada 

subyek tertentu, seperti: meditasi, kebenaran, kebijaksanaan, kedamaian, kasih 

Ilahi, dan kitab suci Hindu seperti Bhagavad Gita, Upanisad, dan kisah Rama), 

diantaranya: Bhagavata Vahini, Dharma Vahini, Dhyana Vahini, Jnana Vahini, 

Prashanti Vahini, Prema Vahini, dan Sathya Sai Vahini. 2) Wejangan-wejangan 
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 3) Seri: Sathyam Sivam Sundaram. 

(Kehidupan Bhagavan Sri Sathya Sai Baba), 4) Seri: Kursus/Wacana Musim 
Panas Baba Tentang Kebudayaan dan Spiritualitas di Brindavan, Ashram 

Baba di Whitefield, Bangalore), 5) Buku-buku Anak-anak, seperti: Chinna Katha 

dan Stories for Children. 6. Buku-buku dan artikel lainnya, yang ditulis oleh 

para bhakta Beliau, seperti: Prof. N. Kasturi, Datto Jagadeeshan, Dr. John S. 

Hislop, Howard Murphet, Dr. Art-ong Jumsai, Sanjeev Chaudhry, Dr. D.R. Sadh 
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Khandwa, Jonathan Roof, Prof. Jendra, Clotilde Fracassi & Paul Urbani, Lie 

Swan Tiong, Mohan Seersad, dan masih banyak lagi lainnya. Beberapa majalah 

yang berisi kehidupan dan ajaran spiritualitas Sai, antara lain: Sanathana Sarathi 

(India), Wahana Dharma (Jakarta), Sai Sirkuler (Bandung), Sai Media 

(Denpasar), dan Vidya Prashanti (Singaraja).  
 

MISI DAN TUGAS SUCI 
 

Pada tanggal 25 Mei 1947, ketika Baba berumur duapuluh tahun, untuk 

membalas surat dari kakaknya yang ingin mengetahui apa yang ingin 

dilakukannya, Beliau menulis sebuah surat yang intinya sebagai berikut: 

Aku memiliki tugas; untuk mengasuh dan memastikan semua mahluk 

hidup dengan bahagia (ananda). 

Aku bersumpah; untuk memimpin orang yang sudah menyimpang dari 

jalan yang benar, mengembalikannya pada kebenaran dan 

menyelamatkannya. 

Aku terikat untuk bekerja pada hal yang aku sukai; menghilangkan 

penderitaan orang miskin dan memberi apa yang tidak mereka miliki. 

Aku memiliki definisi tentang pengabdian yang Ku-harapkan; Orang yang 

berbakti pada-Ku harus mengalami suka dan duka, pertemuan dan 

perpisahan, dengan perilaku yang sama. 

Ini berarti bahwa Aku tak akan melepaskan siapapun yang telah terikat 

padaku. 

Ketika aku melakukan tugas mulia itu, bagaimana engkau dapat 

memahami bahwa nama-Ku akan tercemar ? 

Engkau sendiri akan dapat melihat kemuliaan pada tahun mendatang. 

Para bhakta harus bersabar dan menahan diri . 

Aku tidak prihatin, atau pun gelisah, bahwa hal ini harus diketahui.  

Aku sebenarnya tak perlu menulis kata-kata ini, Aku menulisnya karena 

Aku merasa engkau akan marah jika Aku tidak membalas suratmu. 
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Sekian, Baba-mu 

Untuk menjalankan tugas-Nya itu Bhagavan membagi peran-Nya menjadi 

tiga tahapan, yaitu: 

1) Masa 16 tahun, pertama, digunakan sebagai masa permainan Ilahi 

pada waktu muda (bala leela), yang lebih dominan; 

2) Masa 16 tahun berikutnya, digunakan terutama untuk mukjizat sebagai 

manifestasi kebesaran Tuhan atau awatara (mahima), agar dapat 

memberikan kedamaian pada generasi masa kini (santhosa); 

3) Masa 16 tahun berikutnya, setelah tahun yang ke-32, lebih 

dititikberatkan pada peranan untuk memberi ajaran spiritual (upadesa), 

yakni mengajar manusia yang sesat dan mengarahkan dunia ke jalan 

kebenaran (sathya), kebajikan (dharma) yaitu bakti kepada Tuhan dan 

sesama, kedamaian (sh anti), kasih sayang (prema) pada semua 

makhluk, dan tidak meyakiti atau menyiksa semua makhluk (ahimsa). 

Sebagai bagian dari misi dan tugas suci Beliau untuk menegakkan darma, 

maka pada bulan Februari 1958 Baba memulai suatu majalah bulanan yang 

diberi nama: Sanathana Sarathi.  Tampaknya dengan nama dan gelar itu Beliau 

bermaksud menyatakan diri secara lebih jelas dan mengungkapkan fakta bahwa 

Beliau adalah sanaatana ‘purwakala’ dan sarathi yaitu ‘sais’ (yang 

mengemudikan jiwa) segala makhluk hidup.  

Misi dan tugas suci Baba sesungguhya adalah untuk menjaga dan 

menegakkan Veda (Vedhaposhana), melindungi orang-orang suci yang ahli 

Veda (Vidvathposhana), menegakkan dharma (Dharmaraksakha), dan menjaga 

bhaktanya (Bhaktaraksakha). Misi lainnya, adalah mengadakan pembaharuan 

rohani umat manusia melalui teladan dan ajaran prinsip-prinsip tertinggi dari 

kebenaran, kebajikan, kedamaian dan kasih sayang.  Selain itu Baba juga 

menganjurkan agar tetap menjaga tradisi, upacara, budaya bangsa yang luhur, 

menghormati orang tua, guru, orang suci, pemujaan terhadap leluhur, 

pemerintah, dengan penuh cinta kasih.  

 Misi-Ku, demikian sabda Baba, telah tiba pada suatu tahap, dan disaat itu 

setiap orang diantara kalian mempunyai tugas yang harus kaulaksanakan. 

Planet Bumi diciptakan dan termuat dalam galaksi yang agung ini dengan 

sebuah maksud. Maksud itu kini telah terbentang di pelupuk matamu. Ku panggil 
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engkau untuk menebarkan tekad kebaktian (pelayanan) yang tumbuh dari lubuk 

hatimu masing-masing, maka setelah itu sebuah kekuatan yang tak terlihat akan 

meliput setiap oarng yang masuk ke dalam orbitmu. 

Keseluruhan misi dan tugas itu tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. 

Tidaklah pernah orang mampu menghayalkannya. Hal itu di luar jangkauan 

seluruh pemahaman. Bahkan, Baba sendiri menyatakan:”Realitas-Ku tidak dapat 

dipahami. Hal itu bukan hanya untuk masa kini, bahkan untuk beribu-ribu tahun; 

walaupun ribuan tahun telah dihabiskan waktunya untuk menekuni-Ku, yang 

dilakukan oleh orang-orang sedunia, dalam satu kesatuan kerja. Sakti-Ku, 

Kekuatan-Ku, Rahasia-Ku, tidak pernah dapat dimengerti, kendati pun telah 

dicoba sepanjang zaman, dengan alat apa pun”.  

Pernyataan bersejarah tentang misi avatar-Nya untuk meningkatkan 

kesadaran rohani umat manusia berdasarkan kebenaran mendalam Vedanta, 

kembali diucapkan Baba dalam wacana penuh kenangan di Sai Kulwant Mandap 

pada 31 Juli 1996. Pada akhir wacananya, Bhagavan berkata , “ Hari ini Aku 

baru saja memulai suatu penjelasan rinci tentang Vedanta. Setiap mantra kecil 

dalam Vedanta sarat dengan arti. Aku akan mengambil satu mantra setiap hari 

dan menjelaskan isinya dengan istilah yang sederhana dan mudah dipahami. 

Sari Vedanta dapat diperkecil dalam pesan yang paling mungil. Tapi pesan 

tersebut adalah ringkasan arti dari 15.000 mantra-mantra. Aku akan 

menampilkannya kepadamu, arti mantra-mantra tersebut. Ini tidak dapat 

dilakukan oleh siapapun kecuali yang Ilahi.  

Melihat bentuk manusia ini, kalian mungkin tergoda untuk 

memperlakukannya secara biasa atau memandangnya dengan kasih sebagai 

wujud manusia biasa. Ini tidak benar. Aku bukanlah tubuh. Aku bukanlah pikiran. 

Aku bukanlah budi. Aku bukanlah kehendak (chitta). Aku bukanlah pendorong 

batin (antahkarana). Aku bukanlah obyek khusus. Tubuh ini telah diambil demi 

kalian. Kedatangan-Ku adalah jawaban atas kerinduan dan tindakan umat 

manusia, untuk meringankan penderitaan mereka, melindungi mereka dan 

memelihara mereka.  

Kalian tidak mengetahui bahkan sebagian kecil pun tentang kenyataan-

Ku. Sifat kenyataan ini sepenuhnya tidak akan pernah dipahami oleh siapapun. 

Di antara para pria Aku adalah pria. Jika mereka memandang-Ku Aku tampil 
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seperti seorang pria. Di antara para wanita Aku adalah wanita. Di antara anak-

anak Aku adalah anak-anak. Jika Aku sendiri saja Aku adalah Ilahi. Inilah 

kenyataan tentang diri-Ku. Alasannya adalah Aku harus bertindak pada tiap 

kelompok sesuai tingkat mereka. Jika seorang lelaki tua terlihat bermain dengan 

boneka, anak-anak akan menertawakannya. Jika seorang anak muda terlihat 

berjalan dengan tongkat, orang-orang tua akan menertawakannya. Seorang tua 

harus berjalan dengan tongkat. Seorang anak harus bermain dengan boneka. 

Jadi, jika Aku dengan anak-anak, Aku membuat mereka gembira dengan 

memberi mereka mainan dan manisan. Kepada pencari kebenaran Vedanta, Aku 

berbicara Vedanta. Kepada yang berumah tangga Aku mengajarkan kewajiban 

orang berumah tangga. Aku mengajar masyarakat apa yang sesuai begi mereka.  

Untuk apa Aku melakukan semua ini ? Agar mereka dapat belajar dari 

Svami, apa yang perlu mereka pelajari. Pada waktunya kalian akan menyaksikan 

bahkan orang buta dan orang yang tidak tahu pun akan menyatakan, “Svami 

adalah Ilahi”. 

 

TUHAN: TRIMURTI DAN ALAM SEMESTA 
 

Baba menjelaskan bahwa dalam kata God (Tuhan), terdapat tiga huruf: G, 

O, D. “G” berarti “Generation” (penciptaan), “O” berarti “Organization” (menjaga, 

mengatur segala yang tercipta), “D” artinya “Destruction” (pemusnahan/ 

peleburan). Dalam kata God (Tuhan) tergabung ketiga aspek penciptaan, 

pemeliharaan dan peleburan. Jika orang-orang menyebut Tuhan, mereka 

menganggap Brahma, Wisnu dan Siwa masing-masing sebagai Tuhan. Tuhan 

menguasai ketiga Dewa tersebut. Zat Ketuhanan meliputi seluruh alam semesta 

dalam bentuk atom. “Halus seperti atom, besar seperti yang terbesar, Atma 

meliputi segala sesutau seperti atom” (syair Telugu). 

Oleh karena itu, Tuhan disebut Atma. Atma meresapi semuanya dan hadir 

di mana-mana. Atma yang Maha meliputi ini adalah Saksi Abadi. Peran Atma 

seperti dapat diibaratkan sebagai berikut: Ada lampu di sini. Ada beberapa orang 

sedang membaca di bawah lampu tersebut, beberapa orang sedang tidur, ada 

yang bercakap-cakap, dan beberapa orang lainnya sedang lalu-lalang. Lampu itu 

tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan masing-masing orang. Lampu itu 

hanya sebuah saksi. Contoh lain: matahari bersinar. Dengan menggunakan sinar 
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matahari masing-masing orang mengerjakan kegiatan yang berbeda-beda. 

Matahari sama sekali tidak terpengaruh oleh perbuatan baik atau buruk yang 

dilakukan oleh masing-masing orang. Setiap orang bertanggung jawab atas 

perbuatannya sendiri. Tetapi matahari bersinar sebagi saksi dari semua hal yang 

terjadi. Tanpa matahari, tak satu pun perbuatan yang mungkin terlaksana. Jadi, 

matahari adalah suatu sarana yang memungkinkan perbuatan terlaksana,namun 

ia bukanlah pelaku dari perbuatan tersebut. Ia hanyalah saksi. Si pelaku harus 

menerima akibat perbuatannya. Brahma, Wisnu dan Siwa bertanggung jawab 

atas kemungkinan terlaksananya perbuatan, mempersiapkan buahnya dan 

menentukan bagaimana menikmati buah tersebut. Ketiga Dewa ini harus dipuja 

agar bermurah hati berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas. 

Bagaimana seharusnya memuja Dewa-dewi ini ? Caranya ditunjukkan 

dalam sembilan bentuk bakti, sravanam (mendengar), kirtanam (menyanyi), 

visnusmaranam (mengingat nama Tuhan), vandanam (sujud), archanam 

(memuja arca), padasevanam (memuja Kaki Tuhan), daasyam (pelayanan), 

sneham (persahabatan), atmavedanam (berserah diri sepenuhnya).  

Dimanakah Tuhan Yang Mahatinggi berada ? Beliau ada di mana-mana. 

Tanpa mengenali kebenaran ini, orang-orang berdoa kepada Tuhan dalam 

berbagai cara. Doa ini bukan kepada Tuhan melainkan ditujukan kepada Dewa-

dewa pembantu Tuhan. Dewa-dewa ini memeriksa kelayakan setiap kasus dan 

membuat rekomendasi kepada Tuhan. 

Oleh karenanya, Tuhan adalah saksi abadi. Ia tidak memiliki atribut, juga 

tidak memiliki wujud khusus. Ia dapat berwujud apa saja. Tuhan tanpa atribut 

namun sekaligus beratribut. Sebuah jambangan terbuat dari tanah liat. Tanah liat 

itu tanpa bentuk, tetapi jambangan memiliki bentuk. Tidak ada jambangan dalam 

tanah liat, tapi ada tanah liat dalam jambangan. Demikian juga, Tuhan ada di 

mana-mana. Tuhan ada dalam setiap bentuk namun Ia tanpa bentuk. Ia dengan 

dan tanpa atribut. 

Untuk menghayati Tuhan orang harus melakukan perbuatan baik. Tuhan 

hadir dalam setiap makhluk sebagai kesadaran (chaithanya). Kesadaran ini juga 

dilukiskan sebagai sath-chith-ananda (eksistensi, kesadaran, kebahagiaan suci). 

Sath berarti ‘kebenaran’, apa yang benar dan tidak berubah dalam seluruh 

kategori waktu, masa lalu, kini, dan yang akan datang. Kebenaran itu dapat 



D:\My Document\AHIMSA-PAPER BUKU\Modul-Buku\2005 Wacana Spiritual-Sdh 
Terbit\Wacana Spiritual-Wejangan Org 
Suci.doc__________________________________12 

dikenali hanya dengan kebenaran. Chith berarti kesadaran total. Untuk memiliki 

kesadaran total kalian harus memiliki pandangan total/ menyeluruh. Untuk 

memperoleh pandangan itu kalian harus memiliki kasih sempurna. Melihat suatu 

obyek dalam keseluruhannya, tidak per bagian, itulah kesadaran total. Hanya jika 

ada kesadaran total akan kebenaran, kalian dapat menghayati kebahagiaan 

Tuhan (Ananda). Ananda adalah sesuatu yang yang tidak berubah. Untuk 

mengalami ananda kalian harus mengisi dirimu sendiri dengan kebahagiaan 

suci, dengan memalingkan pandangan duniawi ke arah batin. 

Jagad raya dikendalikan oleh tiga Dewa utama, Brahma, Wisnu dan Siwa. 

Baba, memberitahu suatu rahasia. Bahwa, segala keperluan berkaitan dengan 

penciptaan, pujalah Brahma dan hubungkan dirimu dengan Dewa tersebut. 

Berkenaan dengan dengan perlindungan pujalah Wisnu, berkenaan dengan 

peleburan, hubungkan diri dengan Siwa. Namun demikian, jika hatimu benar-

benar suci, kalian dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Engkau tidak 

perlu memuja dewa-dewa bawahan. Untuk maksud ini ada satu cara, yakni 

berserah diri sepenuhnya. Melalui penyerahan diri engkau dapat berhubungan 

langsung dengan Tuhan, dari hati ke hati. Hendaknya diketahui bahwa cara kerja 

Tuhan ditetapkan oleh hukum semesta (saasanam). Tuhan sekalipun tidak dapat 

bertindak melawan hukum tersebut. 

Manusia kini merusak aturan moral. Tetapi Tuhan tidak dapat bertindak 

melawan aturan moral-Nya sendiri. Jadi, dalam berbagai peristiwa, Tuhan 

menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan tata-tertibNya. Dalam hal ini 

engkau tidak dapat mengatakan Tuhan itu tanpa daya atau kurang bijaksana. 

Tuhan Mahakuasa, namun tidak berarti Ia dapat bertindak sewenang-wenang. Ia 

bertindak mengikuti tata tertib semesta (kosmik). 

Tuhan tidak seperti seorang penceramah yang mengajarkan sesuatu 

kemudian meninggalkan ruangan. Tuhan itu seperti seperti seorang guru senam 

yang mengajar dengan memperagakan gerakannya. Inilah sebab mengapa Aku 

berkata, “Hidupku adalah amanatku-My life is my masssage”. Tuhan mengajar 

dengan peragaan. Dewasa ini beberapa terus menyebarkan anggapan yang 

merendahkan tindakan Tuhan karena salah pengkajian dan salah penafsiran. 

Mereka menyatakan, “Tuhan menghukummu, Tuhan menyiksamu”. Ini salah 

pengertian sepenuhnya. Bukan pekerjaan Tuhan untuk menghukummu atau 
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mengganggumu. Hukuman dan siksaan adalah akibat perbuatanmu sendiri. 

Tuhan memberikan buah perbuatanmu. Ia seperti seorang tukang pos yang 

mengantarkan surat ke rumah-rumah. Di satu rumah, surat membawa 

kesedihan, di rumah yang lain surat mendatangkan suka cita. Apakah si tukang 

pos bertanggung jawab terhadap suka cita di satu rumah dan duka di rumah 

yang lain ? Isi suratlah yang menyebabkan reaksi yang berbeda-beda. Demikian 

juga, Tuhan adalah Saksi Mahaadil. Ia hanya menyampaikan buah setiap 

perbuatan sesuai dengan benih masing-masing. Apabila buah tersebut tidak 

menyenangkan, Tuhan mungkin ikut campur untuk meringankan rasa sakitnya 

dengan cara yang tepat. itulah wewenang yang dimiliki-Nya. 

Tiga Dewa penanggung jawab penciptaan, pemeliharaan dan peleburan 

adalah Tri Murti: Brahma, Wisnu dan Siwa. Tetapi ada yang keempat _Pemimpin 

Tertinggi (Sironaayakam), di atas ketiga dewa tersebut. Dialah Tuhan. Ia dapat 

mengubah keputusan Tri Murti. Bagaimana caranya ? Dengan mengurangi 

besarnya buah karma. Tuhan mampu mengatasi segala macam keadaan. Inilah 

wewenang istimewa Tuhan. Ia dapat menciptakan apa saja, melindungi apa saja. 

Ia mencipta dan kemudian meleburnya. Oleh karena itu, Tuhan hendaknya 

dianggap memiliki kekuasaan tertinggi atas Penciptaan, Pemeliharaan dan 

Peleburan. Untuk menyadari Tuhan, engkau harus berserah diri sepenuhnya. 

Bila penyerahan diri telah sempurna, hubungan langsung dengan Tuhan akan 

terjadi. Tanpa berserah diri seperti itu, pemujaan kepada dewa-dewa hanya 

membuang waktu saja. 

 
 

KEBENARAN: KASIH DALAM PIKIRAN 
 

 

Setiap orang harus berusaha terus-menerus untuk mencari kebenaran 

(Sathyaaveshana). Kebenaran bukan hanya apa yang tampak sebagai 

kenyataan sesaat. Kebenaran tidak berubah dan mengatasi waktu. Dalam 

mengucapkan kebenaran orang harus memperhatikan dalam pikiran bahwa itu 

harus menyenangkan dan baik. Tidak boleh menyebabkan agitasi dan 

mencelakakan siapa pun. Kebenaran yang dipraktekkan dengan cara demikian 

akan mengatasi halangan kasta dan kepercayaan. Berakar dalam kerohanian, itu 

sah secara universal.  
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Pencarian kebenaran harus terus berlangsung dalam setiap lingkungan 

hidup. Tidak ada perlunya mencari Tuhan. Ia ada dimana-mana. Ia adalah 

penghuni dalam setiap orang. Sebagaimana dinyatakan dalam Isopanishad, 

Tuhan itu ada dalam seluruh alam semesta. 

Tuhan dapat disebut dengan setiap nama: Rama, Krishna, dan 

sebagainya. Tuhan yang sama dipuja dalam berbagai nama. Nama dan bentuk 

tidak terbilang. Seluruh nama adalah milik-Nya. Tiada nama atau bentuk yang 

tidak menjadi milik-Nya. 

Sathyam, Jnaanam, Anantham Brahma, kata kitab suci. Kebenaran itu 

abadi. Segala sesuatu berdasarkan kebenaran. Masyarakat sekarang harus 

berpegang kepada kebenaran. Kebenaran adalah Tuhan. Jawaban atas 

pertanyaan, “Dimanakah Tuhan ?” adalah “Ia ada di mana-mana”. Sebagaimana 

dikatakan dalam Rig Veda, Sahasra siirshaah Purushah, Sahasraakshah 

sahasra paad. Artinya, Dengan seribu kepala, seribu kaki, dan seribu mata, 

Tuhan meliputi segala sesuatu. Dan dalam Bhagavad Gita, dinyatakan: 

Mamaivaamsho jiivalookee, Jiivabhuutah sanaatanah. Artinya, Atma yang abadi 

di dalam segala makhluk merupakan bagian dari diri-Ku. 

Tanpa kebenaran, dunia ini tidak terwujud. Seluruh dunia bersandar pada 

kebenaran. Setiap orang harus mencari kebenaran ini. Karena kebenaran telah 

dilupakan maka di dunia ini tidak ada kedamaian dan keselamatan. Kebenaran 

adalah saksi abadi dan tidak dapat disembunyikan juga tidak dapat diubah oleh 

siapa saja. Ia mandiri dan tidak dapat dipengaruhi baik oleh waktu maupun 

tempat. Di zaman dulu, masyarakat maju karena mereka teguh menganut 

kebenaran. Mereka bersedia mengurbankan segala sesuatu demi kebenaran. 

Harischandra, demi mengundang kebenaran, telah mengorbankan segala-

galanya, kerajaan dan juga keluarganya. Ia masih dihormati sebagai Sathya 

Harischandra. 

Tuhan dan kebenaran itu tidak berbeda. Tuhan adalah wujud kebenaran 

yang sesungguhnya. Adalah kewajiban manusia untuk menerima kebenaran 

sebagai ideal dan berpegang teguh padanya berapa pun harganya. Kebenaran 

adalah kediaman Tuhan. Itu adalah dasar segala pengetahuan dan 

kebijaksanaan. 
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Veda berdasarkan pada kebenaran. Semua kenikmatan sejati yang 

berasal dari kebahagiaan, harta dan kenyamanan adalah berdasarkan 

kebenaran. Tapi, demi kesenangan duniawi yang sementara, kebenaran Ilahi 

dilupakan. Orang-orang dulu menghindari kepalsuan sebagai ular berbisa. Di 

zaman modern, orang tertarik pada kepalsuan dan bukan kebenaran. Mereka 

tidak berusaha untuk menyadari bahwa mereka sendiri adalah perwujudan 

kebenaran. 

Setiap individu, menurut Baba, adalah bagian dari masyarakat, ibarat 

mata, telinga dan anggota badan lainnya. Masyarakat adalah anggota umat 

manusia. Umat manusia adalah anggota alam, dan alam adalah anggota Tuhan. 

Orang harus menyadari hubungan integral antara dirinya dan Tuhan. 

Dosa bukanlah sesuatu di luar manusia. Tindakan seseorang menentukan 

apakah mereka itu  baik atau buruk. Tindakannya berdasarkan pada gerak 

pikiran yang timbul dari benak. Melalui gerak pikiran yang halus orang dapat 

mencapai tahap tertinggi saakshaathkaara (persepsi tentang Tuhan secara 

langsung). Untuk mencapai tahap realisasi ini, tidak perlu melakukan tapa di 

hutan, tetapi harus disadari dalam diri sendiri. Tubuh, pikiran dan budi hanyalah 

alat. Manusia adalah majikan mereka. Jika benak dirasuki pikiran jelek, orang itu 

terlibat dalam kelakuan buruk. Jika orang mengikuti kebenaran, ia dapat menjadi 

Ilahi. Orang tidak dapat membayangkan kebenaran atau Tuhan sampai ia 

mencapai keselarasan dalam pikiran, kata-kata dan tindakan. 

Bhagavan juga menyatakan: Selama tidak menghargai kebenaran, 

engkau tidak mendapat secercah kebahagiaan sekali pun. Waktu berlalu. 

Engkau harus mulai meyelidiki tujuan hidup manusia ini sekarang juga. Hidup 

bukanlah untuk menempuh keberadaan hewani. Tujuan hidup manusia adalah 

kemajuan dari manusiawi menjadi Ilahi. 

Sekarang ini dunia dipenuhi dengan kebencian dan perpecahan. Apa 

penyebabnya ? Penyebabnya adalah perasaan ‘milikku’ dan ‘milikmu’. Setiap 

orang harus berusaha menemukan sifat diri sejatinya. Setiap orang menjawab 

pertanyaan, “Siapakah kamu ?”, dengan jawaban, “Saya adalah ini dan ini”. 

“Saya” yang dinyatakan setiap orang adalah Aham, panggilan kepada Tuhan. 

Ketuhanan yang ada dalam setiap orang diubah menjadi egoisme (ahamkaara), 

dengan menyamakan Diri dengan tubuh. Tubuh itu dapat rusak dan membusuk. 
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Tubuh harus dianggap sebagai peralatan untuk menyadari Tuhan. Proses 

bernafas yang berlangsung sepanjang hidup berada dalam tubuh menyatakan 

melalui doa SO-HAM, bahwa individu itu satu dengan Tuhan (Saya adalah Dia). 

Doa ini berasal dari hati. Masyarakat sekarang mengucapkan mantra secara 

mekanis. 

Masa kini, ketika ilmu pengetahuan semakin maju, moralitas manusia 

merosot. Dalam kegiatan mereka sifat mementingkan diri dan kepentingan diri 

menguasai setiap orang. Hanya dengan pengurbanan maka manusia dapat 

menyatakan sifat manusiawinya dan bangkit ke tingkat Ilahi. 

Keinginan yang berkembang biak tidak terkendali adalah akar penyebab 

kesengsaraan dan kehancuran manusia. Jika kau taati dua prinsip utama, tujuan 

hidup manusia dapat kau capai. Sarva jiva namaskaaram kesavam 

prathigachathi. Demikian pula, penghinaan pada suatu makhluk sama dengan 

menghina Tuhan. Jika membenci seseorang, itu berarti engkau membenci 

Tuhan. Pahamilah kemahaadaan Tuhan. 

Dalam Bhagavad Gita, Krishna menyatakan bahwa mengurbankan buah 

tindakanmu adalah cara terbaik dan termudah untuk menyadari Tuhan. Masa kin 

kurban (thyaga) itu tidak ada. Masyarakat tertarik hanya dalam kenikmatan 

duniawi (bhoga) yang membawanya menuju penyakit (roga). 

Berkurban adalah cara untuk mencapai pembebasan. Karenanya engkau 

harus melayani masyarakat, menolong yang kekurangan dan dalam kesusahan, 

meningkatkan sifat welas asih manusiawi. Dengan melakukan bhakti sosial 

(seva) pada masyarakat, engkau melakukan seva pada Tuhan. Bahkan Adi 

Shankara yang merupakan eksponen luar biasa dari jalan ilmu pengetahuan 

(jnana marga) dalam tahun-tahun berikutnya menyadari bahwa jalan bakti (bakti 

marga) adalah cara terbaik bagi umat manusia untuk menyadari Tuhan. 

Daripada berbicara tentang ratusan teori, engkau harus mempraktekkan 

setidaknya satu diantaranya. Orang yang mendapat gaji besar tertarik untuk 

mendapat lebih besar lagi, tapi periksalah diri sendiri apakah mereka bekerja 

sesuai dengan gaji yang mereka dapatkan. Engkau harus paham bahwa yang 

kaunikmati itu adalah uang rakyat. Engkau memiliki hati nurani sebagai saksimu 

dan hakim yang menentukan apakah engkau berkelakuan benar atau salah. 

Tuhan mengawasi segala tindakanmu. Engkau harus melakukan hal-hal yang 



D:\My Document\AHIMSA-PAPER BUKU\Modul-Buku\2005 Wacana Spiritual-Sdh 
Terbit\Wacana Spiritual-Wejangan Org 
Suci.doc__________________________________17 

memuaskan Tuhan dari mana engkau berasal dan kepada siapa engkau harus 

kembali. Kebenaran menurut Baba adalah Tuhan, yang senantiasa tak berubah, 

yang abadi selamanya. Itulah realitas abadi.  

Karena manusia meneruskan perjalanan spiritualnya, secara intuitif ia 

mengembangkan keyakinan akan kebenaran ketuhanan pada inti 

keberadaannnya. Pada gilirannya, keyakinan ini mendorongnya untuk 

menyelaraskan hidupnya menuju tujuan yang semestinya dalam merealisasi 

kebenaran ini. Ia sekarang menemukan bahwa sang diri maya yang disenangi  

dengan segala ketekunan selama ini hanya menariknya semakin jauh dari 

realitas abadi. Kebenaran dalam diri menuntut untuk menjaga badan fisik 

sesegar dan sebersih kuil, dan hati semurni altar Tuhan yang tak terlihat. Oleh 

karena itu segala pikiran, perkataan dan perbuatan yang akan menodai cita-cita 

suci itu harus dihilangkan. Kesadaran diri harus senatiasa tumbuh, dan 

ditempatkan pada  bidang baru dari keberadaannya. Setelah itu ditambahkan 

peningkatan moral dan perasaan, seperti rasa gembira dan bahagia yang 

berasal dari kesadaran akan kehidupan yang abadi. Hasil dari kesemuanya ini 

adalah mulai tumbuhnya nilai-nilai seperti: kebersihan fisik dan kemurnian hati, 

kepercayaan dan kehormatan diri, kesabaran serta disiplin diri.  

 

 
KEBAJIKAN: KASIH DALAM TINDAKAN 

 

Dalam tradisi Hindu, dharma atau kebajikan umumnya ditafsirkan sebagai 

kewajiban rohani. Tapi dharma adalah lebih dari itu, dharma adalah rasa 

kewajiban rohani yang digabung dengan konsep, baik kewajiban maupun sebab/ 

alasan. Dharma memerlukan tanggung jawab pada diri sendiri, yang lain dan 

Tuhan.  Dharma bukanlah suatu kumpulan hukum yang membatasi; Dharma 

adalah konsep yang membebaskan dalam melakukan sesuatu yang benar pada 

waktu yang tepat. Dharma berdasar pada suatu rangkaian beralasan dari 

tindakan yang dilakukan karena kasih yang bijak. Dharma memerlukan 

introspkesi dan disiplin diri berdasar pada pengetahuan ketuhanan dalam batin. 

Hasilnya adalah suatu sikap yang penuh sukacita dan memuaskan. Dengan 

demikian, dharma atau kebajikan sering didefinisikan sebagai “hukum keadilan 
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dan keselrasan, yang bersatu padu dalam struktur alam semesta, seperti yang 

dikehendaki oleh Tuhan” 

Bagaimana kebajikan tersebut dinyatakan dalam tindakan ? Bhagavan 

menegaskan, “Mempraktekkan apa yang kaukatakan, melakukan sebagaimana 

yang kaukatakan itu harus dilakukan, menjaga perintah/ ajaran dalam satu jalur. 

Peroleh kebajikan, rindukan kesucian; hidup dengan rasa bakti pada Tuhan, 

hidup untuk mencapai Tuhan, itulah dharma. Untuk kebaikan makhluk lain, maka 

pohon menghasilkan buah. Demikian pula untuk kebaikan makhluk lain di dunia 

maka sungai mengalirkan air. Sapi, tanpa meminum air susu mereka sendiri, 

bersusah payah menghasilkan air susu untuk dimanfaatkan oleh yang lain. 

Demikian pula manusia, tanpa memperhitungkan kepentingan sendiri, harus 

menggunakan tubuhnya untuk kebaikan yang lain. Sariram Aadyam Khalu 

Dharma Saadhanam. Tubuh itu terutama diperlukan untuk pencapaian dharma 

(jalan kebajikan). Tubuh harus melakukan bermacam-macam fungsi demi 

keluarga, masyarakat dan bangsa.  

Baba meringkaskan lima kebajikan yang mesti dilakukan. Pertama, 

pelihara orang tuamu dengan kasih, hormat dan rasa terima kasih. Kedua, 

berbicaralah kebenaran dan bertindaklah yang bajik. Ketiga, manakala engkau 

memiliki beberapa saat waktu luang, ulangi nama Tuhan dengan bentuk dalam 

pikiranmu. Keempat, jangan pernah terlibat dalam berbicara buruk tentang yang 

lain, atau mencoba menemukan kesalahan dalam yang lain. Dan akhirnya, 

jangan menyebabkan kesakitan pada yang lain dalam bentuk apa saja. 

Kebajikan ditandai dengan kesucian, kedamaian, kebenaran, dan 

ketabahan/ keuletan. Dharma adalah yoga, atau persatuan, peleburan; ia adalah 

sathya (kebenaran). Tanda-tandanya adalah keadilan, kendali diri, rasa 

kehormatan, kasih, martabat, kebaikan, meditasi, simpati, tanpa kekerasan, 

seperti itulah kebajikan yang bertahan sepanjang masa. Kebajikan membawa 

orang menuju kasih universal dan persatuan.  

Kewajiban kita tergantung dari warisan karma kita, umur dan kedudukan 

dalam hidup. Kita masing-masing harus mengikuti jalan kita sendiri. Baba 

menyatakan, kebajikan adalah seperti seorang ibu. Orang dapat memilih istri, 

tapi tidak seorang pun dapat memilih seorang ibu. Kebajikan ada dalam posisi 
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ibu seseorang. Kita tidak mempunyai pilihan dan tidak dapat mengubah 

kebajikan. 

Kebahagiaan sejati dalam hidup adalah hasil dari menjalankan kewajiban 

kita dengan baik. Bukan berasal dari menikmati kesenangan sementara. Kerja 

keras yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban kita, menghasilkan kepuasan 

terbesar. Mengejar kenikmatan sensual berakhir dengan penyesalan. Menurut 

Baba, rahasia kebahagiaan bukanlah dalam melakukan apa yang disukai 

seseorang, tapi dalam menyukai apa yang harus dilakukan. Apapun kerja yang 

kaulakukan, harus dilakukan dengan senang dan suka. Kebajikan akan 

menuntun suatu kehidupan yang adil dan harmonis dalam semua hubungan 

dengan yang lainnya, pada berbagai tingkatan, baik di rumah maupun dalam 

masyarakat atau bangsa. Kemajuan spiritual akan terjadi, karena melaksanakan 

kebajikan berarti mengendalikan segala pikiran, pengucapan kata-kata, dan 

perbuatan yang berlawanan dengan hukum keadilan Tuhan atau keselarasan. 

Suara dalam batin mengarahkan kita pada tujuan rohani. Bimbingan batin 

adalah suara Tuhan. Jika mengikuti arahnya, kita menjadi lebih dekat dengan-

Nya. Itu menolong kita untuk sadar pada kebajikan. Jika menyadarinya setiap 

saat, kita menjadi lebih serasi pada kewajiban rohani. Dengan praktek, hati 

nurani dapat cepat mengevaluasi setiap situasi serta menunjukkan jalan pada 

sukacita dan kedamaian.  

Pelaksanaan kewajiban itu harus menjadi suatu tindakan kasih, bukan 

suatu tugas yang dilakukan dengan terpaksa. Itu adalah pengakuan kita pada 

tempat kita dalam ciptaan Tuhan. Melayani dengan rasa terpaksa atau tanpa 

semangat menunjukkan kekurangan pada kita, karena Tuhan ada dalam setiap 

orang, dan pelayanan kepada yang lain adalah pelayanan pada Tuhan. Kasih 

adalah sifat sejati umat manusia. Menurut Baba, kewajiban tanpa kasih adalah 

tercela; Kewajiban dengan kasih adalah yang dikehendaki; dan Kasih tanpa 

kewajiban adalah Ilahi.  

Apa pun tugas kita, itu harus dilaksanakan dengan bakti. Membangun 

keluarga atau bekerja yang tampaknya pekerjaan tidak berohani, sebenarnya 

adalah pelayanan kepada Tuhan. Kita masing-masing harus belajar ajaran yang 

sesuai dengan keperluan kita. Tuhan memberi kita tugas dalam hidup yang 

memungkinkan kita untuk mencapai pemenuhan rohani. Tiada tugas yang terlalu 
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kecil atau tidak penting untuk dikerjakan baik-baik. Bhagavan, bahkan 

menekankan, apa pun yang kaulakukan, di mana pun engkau ditempatkan, 

percayalah bahwa Tuhan telah menaruhmu di sana untuk pekerjaan itu.  

Dharma atau kebajikan yang dilaksanakan dengan baik, memungkinkan 

segala pikiran, ucapan, dan pelaksanaan kita selaras dengan hukum-hukum 

alam. Semuanya ini membuat semakin bangkitnya kasih sayang, sinar suci dan 

kegembiraan Tuhan. Oleh karena itu, seorang yang menjalankan kebajikan 

berupaya mempolakan semua aspek kehidupan dan kegiatannya sebanyak 

mungkin dengan mengarahkannya pada sifat-sifat yang Ilahi. 

Hasil dari pelaksanaan semuanya itu adalah berkembangnya nilai-nilai, 

seperti: kepercayaan dan kejujuran, rasa tanggung jawab dan karakter 

penyatuan, kesadaran nasional dan patriotisme, rasa tanggung jawab sosial, 

menghormati semua agama, dan rasa tak terpisahkan dari Tuhan. Apa yang 

dilakukan tak akan pernah menyimpang dari suara batin yang dihormati sebagai 

suara Tuhan. 

 
KEDAMAIAN: KASIH DALAM PERASAAN 

 
Kedamaian adalah aspek, nilai hidup yang dihubungkan dengan aspek 

“emosi” dan aspek yang sangat penting dari kepribadian manusia dan berbeda 

dengan aspek “intelek” yang berhubungan dengan nilai kebenaran. Kedamaian 

sebagai nilai spiritual, bukanlah hasil dari usaha yang disengaja untuk menahan 

kekerasan atau penderitaan, tetapi ketenangan dari tata tertib yang lebih tinggi 

dan lebih positif yang terpancar dari kesadaran akan realitas di dalam diri 

seseorang. Ia merupakan manifestasi dari dari sat, keberadaan murni dari jiwa, 

karena ‘kedamaian malampaui pemahaman’. Visi sakral berkombinasi dengan 

kebebasan jiwa menghasilkan kedamaian yang dalam kenyataannya merupakan 

“madhura-ananda’ atau sifat kebahagiaan. 

Lalu bagaimana caranya mendapatkan kedamaian ? Baba telah 

memberikan jawaban yang sangat mudah, sehingga kelihatannya seperti main-

main. Beliau berkata, “Saya ingin kedamaian”. Bagaimana mendapatkannya ? 

“Mudah sekali, hilangkan kata “saya” yaitu ego; hilangkan kata “ingin” yaitu 

nafsu, maka yang tinggal “kedamaian”. Dengan memberi jawaban ini Baba 

kembali menyegarkan pengetahuan  dan ingatan terhadap ajaran Veda. Dalam 
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agama Hindu dikatakan bahwa dari enam musuh besar (Sadripu) bagi 

peningkatan spiritual (kedamaian batin) manusia, yang pertama adalah “nafsu” 

atau kama. 

Saat ini, dunia, menurut Baba, sedang menderita karena politik yang 

mementingkan diri sendiri, pandangan nihilistik, dan persaingan yang kejam. Ini 

benar-benar merupakan keadaan yang memalukan. Manusia telah lupa sama 

sekali pada sifat dasarnya yang Ilahi. Dalam krisis semacam ini, hal yang paling 

diperlukan adalah kedamaian dan kasih. 

Kedamaian dan kasih adalah obat yang menyembuhkan penyakit yang 

mengerikan ini. Tidak ada obat lain yang dapat memperbaiki penyakit ini. Untuk 

mendapatkan kedamaian sejati, kasih sayang (prema) merupakan jalan satu-

satunya. Bahan bakar prema menghasilkan nyala Ilahi kedamaian (shanti). Cinta 

kasih menimbulkan persatuan seluruh umat manusia, dan apabila persatuan ini 

dikombinasikan dengan pengetetahuan spiritual, akan membawa kedamaian 

dunia. 

Kedamaian mengangkat hidup rohani manusia, menganugerahkan 

kebijaksanaan, dan kebijaksanaan secara wajar mendatangkan kebahagiaan. 

Meskipun demikian hanya ada satu cara untuk mencapai kedamaian sejati; 

dengan mengendalikan indera. Hanya setelah itu kedamaian dapat disebut 

prashanti. Pada tahap ini kedamaian dihayati sebagai aliran ketenangan. 

Dengan menenangkan keresahan mental yang menggelora seperti gelombang, 

dengan meratakan pusaran rasa suka, tak suka, cinta, benci, sedih, gembira, 

harapan, dan keputusasaan, maka engkau dapat memperoleh kedamaian dan 

mempertahankannya tanpa gangguan. 

Kedamaian mempunyai sifat yang sama dengan atma. Atma tak dapat 

binasa. Ia tak dapat mati seperti halnya tubuh dan pikiran. Atma itu universal, 

halus, dan sifatnya yang sesungguhnya adalah pengetahuan sejati, maka 

kedamaian juga memiliki sifat-sifat khas ini. Pengetahuan mengenai atma 

melenyapkan ilusi, kesengsaraan, serta kesedihan. Karena itu penghayatan 

atma memberikan kedamaian yang paling mantap, kesucian dan kebahagiaan. 

Kedamaian adalah samudera tanpa tepi, cahaya yang menerangi dunia. 

Memiliki kedamaian berarti memiliki segalanya. Kedamaian memberikan 

pengetahuan dunia akherat. Shanti membawa manusia pada pemahaman 
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Brahman ‘Tuhan Yang Maha Mutlak’. Inilah penyempurnaan kehidupan manusia 

yang diajarkan oleh Vedanta. Bhagavan Baba menyatakan, bukti adanya hujan 

adalah tanah yang basah. Bukti pengabdian adalah rasa damai yang dicapai 

seorang sadhaka.  Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai seperti: ketabahan 

dan pengendalian diri, kemurnian dan pengekangan diri, pemahaman 

pembedaan dan pendapat yang benar, tanpa keakuan dan cinta kasih terhadap 

sesama, berasal dari kedamaian jiwa ini. 

 
CINTA KASIH: DASAR KARAKTER 

 

Dalam siritual, ketuhanan itu sendiri didefinisikan sebagai anirvacaniyah 

prema svarupa-cinta kasih yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Cinta 

kasih murni, tanpa keakuan, non fisik, akan muncul dihati manusia apabila ia 

mulai mengatasi kepicikan, rasa keakuan di dalam diri dan mengidentifikasikan 

dirinya dengan semua makhluk dan benda-benda dalam ciptaan dalam kesatuan 

kesadaran. Setiap manusia yang memiliki cinta kasih bagi yang lain, yang 

berpegang pada kebenaran, dan yang membaktikan tubuhnya untuk kebaikan 

orang lain, dia tidak akan mengalami kesulitan serius. Sebab utamanya adalah 

bakti seseorang kepada Tuhan. Dalam perluasan kesadaran ini, ia mewujudkan 

bahwa ia menjadi milik semuanya dan semuanya menjadi miliknya dalam 

kekekalan. 

Bakti bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh sendiri oleh seseorang, 

tetapi benar-benar merupakan prinsip yang selalu menjiwai manusia. Bakti 

menyatakan diri sendiri sebagai kasih. Kasih ini adalah harta yang tertinggi 

manusia. Harta inilah yang memungkinkan orang hidup di dunia. Tapi sedikit 

orang yang mengenali kebenaran ini. 

Berbagai orang mengalami kebahagiaan suci yang diperoleh dari 

bermacam-macam cara bakti. Seorang bakta mulai dengan mengulang-ulang 

kata Daasoham, daasoham-Saya adalah pelayan, menyatakan baktinya sebagai 

pelayan Tuhan. Pada waktunya, dengan kerap mengulang kata ini dan 

mengingatkan dirinya pada Tuhan, ia mencapai tahap dimana kata daa hilang 

dan hanya soham yang tertinggal. Ia mulai menyadari bahwa ia dan Tuhan satu. 

Dimulai sebagai pelayan Tuhan, ia menyadari identitasnya dengan Tuhan. 
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Bakta lain mulai dengan kesadaran akan tubuh jasmani dan 

berkontemplasi pada Sang Diri, menyatu dalam kesadaran yang lebih luhur. 

Bagaimana ia dapat mengalami kesadaran halus ini dalam tubuh jasmani ? 

Tanpa tubuh ini, Diri yang halus (chinmaya) tidak dapat dialami. Bagaimana 

perubahan ini dapat terjadi ? Bagaimana kesunyataan itu datang bahwa Tuhan 

dan pribadi individu itu tidak berbeda, tapi terkait erat satu dengan yang lain ? Ini 

karena Tuhan dan Jiwa (individu) disatukan bagai benda dan bayangan. Itulah 

sebab mengapa Vedanta menyatakan bahwa Tuhan menghuni semua makhluk 

(Isvaraasarvabhutaanaam). Dalam kaitan ini, Baba menyebutkan dua difat kasih 

(prema) yang harus dipahami. Yang satu adalah deha prema, kasih yang 

dihubungkan dengan tubuh. Yang lain adalah kasih ilahi/ suci (daiva-prema). 

Deha prema berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang dihubungkan 

dengan jasmani, indera dan alam. Identifikasi dengan tubuhlah yang 

bertanggung jawab atas segala penderitaan dan kesengsaraan. Tampak tidak 

menyenangkan dan menghasilkan akibat yang tidak diinginkan. 

Kasih Ilahi sebaliknya, adalah suci dan membawa berkah serta 

kesejahteraan yang abadi. Kesediahan dan kesulitan adalah bertentangan 

dengan kasih ketuhanan. Kasih ketuhanan mendukung dirinya sendiri dan 

bertahan/ abadi. Kasih jasmani tergantung pada yang lain dan sementara 

sifatnya. Kitab Bhagavatham menyatakan kemuliaan kasih Tuhan. Bhagavatham 

dijelaskan sebagai kitab suci tentang Tuhan (bhagavan). Tafsiran lain adalah 

bahwa Bhagavatam menguraikankeluhuran bakta Tuhan. Tapi penjelasan lain 

adalah bahwa kitab itu menerangkan hubungan erat antara Tuhan dan bakta. 

Orang harus menganggap kasih pada Tuhan sebagai harta terbesar yang 

dapat dimilikinya. Jika kaukasihi Tuhan, engkau akan memiliki kasih terhadap 

semuanya, karena Tuhan ada dalam setiap makhluk. Karena itu ingatlah selalu; 

Kasihi semaunya; layani semuanya. Cara terbaik untuk melayani Tuhan adalah 

dengan mengasihi semuanya dan melayani semuanya. Pelayanan (seva) dan 

kasih (prema) adalah ibarat sepasang sayap burung, dengan itu manusia secara 

cepat dapat menncapai tujuan sucinya. Baktimu akan menipis jika kaumiliki rasa 

perbedaan di antara masyarakat.  

Tuhan melimpahkan rahmat-Nya sesuai dengan kelayakan seseorang. 

Tuhan adalah perwujudan kasih. Sifat-sifat jahat seseorang menghalanginya 



D:\My Document\AHIMSA-PAPER BUKU\Modul-Buku\2005 Wacana Spiritual-Sdh 
Terbit\Wacana Spiritual-Wejangan Org 
Suci.doc__________________________________24 

untuk menyadari rahmat Tuhan. Kesalahan terletak pada orang tersebut dan 

bukan pada Tuhan. 

Hrishikesa Sevanam Bhaktiruchyathe, pelayanan pada Tuhan disebut 

bakti. Jika kauisi hatimu dengan kasih pada Tuhan, engkau akan memperoleh 

segala kekuasaan. Karenanya, hiduplah dalam kasih. Selamatkan hidupmu 

melalui kasih. Kasih hanya hidup dengan memberi, memaafkan dan melupakan. 

Kehidupan ada pada pencarian, penyadaran dan penerapan. Biarlah kasih 

menjadi nafas hidupmu dan satu-satunya tujuan hidupmu. Baba juga berpesan: 

“Mulailah harimu dengan cinta kasih; Isilah harimu dengan cinta kasih; 

Pergunakan harimu dengan cinta kasih; Akhiri harimu dengan cinta kasih; Itulah 

jalan menuju Tuhan”.  

Dari cinta kasih murni ini, timbul nilai-nilai yang berharga seperti: welas 

asih dan rasa simpati, pemaaf dan penderma, kerjasama dan keselarasan, rasa 

persaudaraan dan solidaritas umat manusia, pelayanan tanpa pamrih dan 

pengurbanan, kepatuhan pada sang pencipta yang meresapi segalanya dan 

cinta kasih universal. Dalam cinta kasih universal ini, realitas kesatuan dari 

semua makhluk ada dalam eksistensi kosmis.  
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TANPA KEKERASAN: KASIH DALAM PENGERTIAN 

 
Tanpa kekerasan atau ahimsa dipuji sebagai ‘paramo dharmah’ yaitu 

dharma tertinggi dari umat  manusia. Alasannya adalah bahwa keempat nilai 

spiritual lainnya “terutama subyektif dalam pengertian mereka, sedangkan tanpa 

kekerasan berkaitan dengan tanggung jawab sosial pribadi dan terhadap prilaku 

umum terhadap dunia” . Di dalamnya ia juga membawa intisari dari keempat nilai 

spiritual dasar lainnya dan menyatakan kemenangan jiwa terhadap kekuatan 

yang berlawanan dalam dunia fisik. Pada bidang praktis, parama dharma ini 

menjadi parama yoga atau latihan spiritual tertinggi, yang membawa pada 

penyatuan pribadi dengan Tuhan, yang bermanifestasi dalam semua makhluk. 

Seperti yang dinyatakan dalam Bhagavad Gita (VI.32): Atmaupamyena sarvatra 

samam pasyati yo ‘Arjuna, sukham va yadi dukham sa yogi paramo matah – 

Yogi yang sempurna adalah Ia yang mengidentifikasikan dirinya dengan 

semuanya dan mengidentifikasikan kesenangan dan penderitaannya sendiri 

dengan kesenangan dan penderitaan semua makhluk. 

Tanpa kekerasan berarti menghilangkan yang menyebabkan kekerasan 

terhadap siapapun, baik dengan pemikiran, kata-kata atau perbuatan. Dalam 

hidupnya, setiap individu harus mewujudkan cita-cita suci. Gagasan ini harus 

meresapi seluruh hidup dan kegiatannya. Segala sesuatu adalah berdasarkan 

pikiran manusia yang menemukan pengejawantahannya dalam bentuk luar-

pantulan dari wujud batinnya.  

Pikiran memberi jalan pada tindakan. Tidak akan ada tindakan tanpa 

pikiran atau sankalpa. Karena itu sangat penting untuk mempunyai pikiran-

pikiran suci. Setiap orang harus menyadari bahwa segala duka cita dan 

kesengsaraan manusia modern adalah dikarenakan pikiran-pikran buruknya. 

Setiap orang berpikir bahwa orang lain bertanggung jawab atas keslulitan-

kesulitannya. Ini tidaklah demikian. Kita sendirilah yang bertanggung jawab bagi 

kebaikan atau kejahatan yang terjadi.  

Untuk menyatu dengan Svami dan mengalami Tuhan dalam dirimu ada 

tiga P yang harus dipraktekkan. Purity (kemurnian), Patience (kesabaran), dan 

Perseverance (ketekunan). Ketiganya ini ada pada-Ku dan disekeliling-Ku. Siapa 

pun yang memiliki tiga sifat ini tidak perlu takut dimana pun ia berada. 
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Sifat paling penting adalah “kemurnian”. Zaman sekarang segala sesuatu 

tercemar. Air, udara, dan seluruh lima unsur juga tercemar. Akibatnya, pikiran 

manusia juga tercemar. Bagaimana kemurnian dapat dicapai ? Isilah pikranmu 

dengan pemikiran tentang Tuhan, baktikan seluruh tindakanmu pada Tuhan dan 

anggaplah Tuhan sebagai penggerak batinmu. Kontemplasi tentang Tuhan 

bukanlah sesuatu yang patut diejek. 

Karenanya kidungkan nama Tuhan, lakukan bhajan, dan jalankan 

perbuatan baik, libatkan dirimu dalam pelayanan pada sesamamu. Pupuklah 

kasih dalam hatimu. Kasih akan mengusir seluruh pikiran jahat. Kasih akan 

mendorong semangat untuk memafaakan. Untuk menghindarkan 

kecenderungan jahat, Krishna juga mengharuskan untuk menghapus pikiran 

buruk. Engkau harus selalu menumbuhkan pikiran damai. Jika suatu pikiran 

untuk mencelakakan seseorang muncul dalam pikiranmu, periksalah apakah itu 

benar atau salah. Jika engkau hendak membuat suatu pernyataan terbuka/ 

umum, periksalah apakah benar atau keliru. Jangan menyebarluaskan segala 

macam gosip pasaran. Buktikan kebenarannya, jangan terburu-buru. Tunggu 

hingga engkau memperoleh seluruh fakta. Menarik kesimpulan secara terburu-

buru berdasarkan informasi yang tidak sempurna adalah tanda kebodohan. 

Untuk mengatasi pengaruh buruk tubuh (thanu), pikiran (mana), dan harta 

(dhana), Bhagavan mengajarkan pentingnya mengembangkan satsangga, 

seperti yang terdapat dalam kitab suci. Satsangga, menurut Baba tidak diartikan 

sebagai ‘berada dalam lingkungan orang-orang baik’, seperti pemahaman 

masyarakat umum. Tapi, sat artinya Kebenaran yaitu atma atau Tuhan. Jadi, 

satsangga, berarti dalam lingkungan Tuhan dan bukan orang-orang. Ketuhanan 

akan tampak dalam dirimu jika kauikuti salah satu dari 9 kebaktian. Singkatnya, 

perintah yang harus diikuti adalah: 

Jangan meilhat yang jahat, lihatlah hanya yang baik; 

Jangan mendengar yang jahat, dengarlah hanya yang baik; 

Jangan membicarakan yang jahat, bicarakanlah hanya yang baik; 

Jangan melakukan yang jahat, lakukanlah hanya yang baik; 

Inilah jalan menuju Tuhan. 

Jika orang mulai membicarakan hal-hal buruk tentang orang lain, pergilah 

dari tempat itu tanpa mendengar pembicaraan sedemikian itu. Dalam 
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Ramayana, Kaikeyi dipengaruhi kata-kata pelayannya Manthara yang 

menghasut untuk menghentikan penobatan Rama dan mengatur agar Rama 

dikucilkan, sebab ia tidak menyukai Rama. Karena Kaikeyi mendengarkan 

nasehat jahat Manthara, ia mengusahakan agar Rama pergi ke hutan. Kedua 

wanita ini memeperoleh nama buruk sepanjang masa. Di antara pria, kalin 

memiliki contoh dalam Mahabharata, Duryudana selalu memiliki pikiran pikiran 

jahat yang berlanjut dengan rencana jahat. Demikian pula Kichaka memandang 

Drupadi dengan mata jahat dan ia dibunuh oleh Bima. Rahwana melakukan 

tindakan jahat. Manthara berdosa karena berbicara buruk tentang Rama, Kaikeyi 

mendengarkan kata-kata jahat itu. Kichaka berdosa karena melemparkan 

pandangan jahat pada Drupadi. Duryudana memupuk perasaan jahat dan 

melakukan perbuatan jahat. Inilah contoh-contoh untuk membuktikan bagaimana 

berbicara jahat, mendengar kata-kata jahat, berpikir jahat dan melakukan 

perbuatan jahat dapat menyebabkan keruntuhan seseorang. Sadana rohani 

terdiri dalam berbicara, berpikir, melihat, mendengar dan berbuat baik. 

Banyak bicara juga harus dihindari karena membuang tenaga. Jika orang 

menjadi lemah karena tenaga terbuang, ia cenderung menjadi pemarah dan 

tumbuhlah kebencian. Karenanya kalian harus menggunakan tenaga pemberian 

Tuhan untuk tujuan-tujuan yang baik. Tenaga adalah pemberian Tuhan. Dengan 

mengurangi pembicaraan yang tak perlu serta tetap diam, engkau dapat 

menyimpan tenaga. “Sedikit bicara, banyak bekerja”, adalah aturan emas yang 

harus diambil. 

Memfitnah, membunuh karakter, menonjolkan kekeliruan orang lain, 

mencoba mengecilkan atau menjatuhkan harga diri orang seseorang di mata 

yang lain, inilah kanker pembunuh yang telah menghancurkan banyak kelompok, 

bahkan gerakan besar. Sudah pasti hal demikian harus dianggap sebagai 

tindakan tercela bagi setiap badan rohani. 

Jika semua umat dapat memperluas lingkaran hubungan mereka dimana 

mereka dapat memberikan dan diterima dengan kasih, maka sudah pasti akan 

ada kemajuan. Kasih dalam hatimu lambat laun harus terus diperluas. Jangan 

menganalisis dan mencela. Tunjukkan simpati dan sebarkan kasih. Kasih adalah 

nafas kehidupan. Kasih adalah makanan yang menopang hidup. Jadikanlah  

lautan cinta kasih maka tujuan akhir akan tercapai. Dengan demikian jelas tidak 
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ada nilai tertentu yang dapat dipersekutukan dengan tanpa kekerasan. Ia adalah 

nilai-nilai spiritual, moral dan sosial yang semuanya saling merangkum dan 

menunjang. Bahujana hitaya, bahujana sukhaya, lokanura-naya, - kesejahteraan 

orang banyak, kebahagiaan orang banyak, kenikmatan orang banyak. 

Dalam tanpa kekerasan, kebenaran, kebajikan, kedamaian dan cinta 

kasih bertemu untuk memenuhi cita-cita agung jaman dahulu. Udara caritanam 

tu vasudaiva kutumbakam, - Mereka yang hatinya penuh dengan cinta kasih 

yang tak terbatas merangkum seluruh dunia sebagai keluarganya. 
 

PENDIDIKAN: MEMBENTUK KARAKTER 
 

Kata pendidikan (education) berasal dari kata educare. Pendidikan berarti 

memperoleh informasi dari luar, sedangkan educare  berarti mengeluarkan atau 

menambah hal yang berada di dalam. Manusia, menurut Baba, harus 

menampilkan sifat-sifat suci yang terpendam di dalam hatinya dan 

mengamalkannya. Pendidikan duniawi semuanya berkaitan dengan kepala. 

Akan tetapi, nilai-nilai kemanusiaan seperti welas asih, kesabaran, dan kejujuran 

yang berasal dari hati tidak berubah. Yang dipenuhi dengan daya ‘welas asih’ 

adalah hridaya ‘hati’. Hridaya adalah sumber kebahagiaan jiwa. 

Pengetahuan adalah akal sehat; kesadaran adalah hidup. Pendidikan 

zaman sekarang mengembangkan kecerdasan dan keterampilan, tetapi hampir 

tidak ada usaha untuk mengembangkan kesadaran dan sifat-sifat yang baik. 

Apakah gunanya seluruh pengetahuan di dunia bila manusia tidak mempunyai 

karakter yang baik ? Hal itu seperti air yang mengalir ke dalam selokan. Tidak 

ada gunanya bila pengetahuan bertambah sementara keinginan dan hawa nafsu 

berlipat ganda. Ini hanya akan membuat orang tersebut menjadi pahlawan dalam 

ucapan dan nol dalam perbuatan. 

Baba menyatakan bahwa pendidikan yang dimaksudkan untuk 

memperoleh pekerjaan dan uang adalah gagasan keliru. Satu-satunya tujuan 

pendidikan adalah untuk memperoleh sifat dan watak yang luhur (moralitas), 

seperti: viveka, vairagya dan vichakshana untuk memantapkan kedamaian, 

kebenaran, dan darma dengan mengembangkan cinta kasih. Uang datang dan 

pergi; moralitas datang dan tumbuh. Pendidikan untuk seumur hidup bukan 

untuk sekedar hidup. Pendidikan itu untuk hidup bukan untuk penghidupan. Cara 
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hidup jauh lebih penting daripada tingkat kehidupan. Pendidikan sejati membantu 

meningkatkan welas asih serta kasih dan akhirnya membawa manusia menuju 

Tuhan. Pendidikan semacam itulah yang kini dibutuhkan.  

Tidak diragukan lagi, pendidikan duniawi itu penting. Akan tetapi, seiring 

dengan pendidikan sekuler, manusia juga harus memperoleh pendidikan moral 

dan spiritual. Tanpa pendidikan moral dan spiritual, manusia tidak akan pernah 

mencapai kedamaian. Pendidikan duniawi tanpa pendidikan spiritual tidak ada 

gunanya, itu dapat diibaratkan dengan layang-layang yang putus talinya.  

Pendidikan modern sekarang sudah menjadi artifisial. Baba mengajarkan 

bahwa setiap orang mempunyai tiga aspek kepribadian: Pertama, bagaimana 

kita berpikir tentang diri kita; kedua, bagaimana orang lain berpikir tentang diri 

kita; dan yang ketiga, bagaimana kita yang sebenarnya. Jadi jelaslah apa yang 

kita coba pelajari, bagaimana kita berpikir tentang diri kita, bukan pula 

bagaimana orang lain berpikir tentang diri kita, akan tetapi bagaimana kita yang 

sebenarnya. Untuk mengetahui siapa kita sebenarnya, kita harus menoleh diri 

kita sendiri. Bhagavan juga menyatakan, pendidikan yang benar menanamkan 

sifat-sifat dalam diri siswa seperti: kejujuran, bakti, disiplin, welas asih, dan rasa 

tanggung jawab. Apa gunanya orang cerdas sekali, tetapi tidak mempunyai sifat-

sifat yang baik ?.Sekedar kecerdasan belumlah cukup. Kecerdasan harus diiringi 

dengan kebajikan. 

Sejak pendidikan tingkat SD sampai S3 segala sesuatu dihubungkan 

dengan uang. Karena jumlah uang yang sangat besar harus dikeluarkan untuk 

masuk fakultas kedokteran atau teknik, maka orang menempuh berbagai cara 

yang tidak halal guna memperoleh kembali uang tersebut. Semua ini sangat 

keliru. Tidak perlu mengeluarkan uang seperti itu dan juga tidak patut berusaha 

mendapatkan lagi uang yang diinvestasikan (dalam pendidikan) dengan cara-

cara yang tidak halal. Orang semacam itu tidak bisa disebut terpelajar dalam arti 

yang sesungguhnya. Tidak mungkinkah engkau hidup dengan pendidikan apa 

saja yang kauperoleh ? Tuhan telah menganugerahkan dua tangan dan satu 

perut kepadamu. Tidak cukupkah dua tangan untuk mengisi satu perut ? Apakah 

engkau lahir sebagai manusia hanya untuk mengisi perut ? Tidakkah kaulihat 

burung dan margasatwa juga melakukannya ? Daripada sepanjang waktu cemas 
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memikirkan masalah mengisi perut, isilah manasmu dengan pikiran yang murni 

dan suci. 

Pendidikan (baru) menjadi lengkap bila siswa-mahasiswa bersih 

sepenuhnya lahir batin. Pendidikan hendaknya menjadikan seseorang memiliki 

tangan Yesus, hati Sang Buddha dan kepala Konghucu, ini menjadikan manusia 

sejati. Pendidikan demikian menanamkam kerendahan hati; kerendahan hati 

membuat seseorang dapat dipercaya; sifat dapat dipercaya menyebabkan orang 

itu menjadi kaya; kekayaan membuat ia dapat beramal dan mengakibatkan 

kegembiraan serta kedamaian batin. Beberapa orang berkata bahwa 

pengetahuan adalah kekuasaan, tetapi menurut Baba itu tidak benar. Baba 

menyatakan, karakter adalah kekuasaan. Bahkan untuk mendapatkan 

pengetahuan diperlukan karakter yang baik. 

 
MEDITASI: PENGUASAAN DIRI 

 
Meditasi menurut Baba, adalah kegiatan batin, sehingga memerlukan 

keheningan pribadi yang mendalam, usaha mengosongkan pikiran, dan mengisi 

diri dengan cahaya yang timbul dari percikan Tuhan di dalam diri kita. Ini 

merupakan disiplin yang tidak dapat diajarkan melalui buku pedoman atau 

diberikan dalam kursus.  

Menurut Baba, ada perbedaan antara konsentrasi (ekaagratha), 

kontemplasi (chinthana) dan meditasi (dhyaana). Apabila sesorang 

mengarahkan perhatian pada suatu subyek secara sengaja dan memusatkannya 

di sana disebut konsentrasi. Konsentrasi hanya berkaitan dengan beberapa 

pengalaman indera. Bila batas kesadaran yang lebih tinggi tercapai, maka 

meditasi dimulai. Meditasi adalah proses yang terjadi di tempat yang melampaui 

wilayah indera. Di antara konsentrasi pada taraf penginderaan dan meditasi yang 

melampaui indera, ada garis pembatas, di situlah kontemplasi berlangsung. 

Kontemplasi adalah paroh kedua kecerdasan (chith) yang fungsi lainnya adalah 

memilah atau membedakan hal baik dan hal buruk. Konsentrasi menuju 

kontemplasi, kemudian meditasi. Selama orang berpikir, “Saya sedang 

bermeditasi,” maka itu adalah pikiran, bukannya meditasi. Selama orang tahu 

bahwa ia sedang bermeditasi, maka ia tidak bermeditasi.  
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Bahkan mempersiapkan waktu, tempat, dan sikap duduk untuk 

bermeditasipun, hendaknya memperhatikan aturan yang pasti. Waktu terbaik 

untuk melakukan meditasi adalah saat-saat yang tenang sebelum fajar, antara 

pukul 3 hingga 5 pagi. Tempat duduk untuk meditasi harus sedikit lebih tinggi 

dari lantai, kira-kira 2,5 s.d. 5 sentimeter. Letakkan tikar dari rumput Durbha di 

atasnya. Pada tikar itu bentangkanlah sehelai kulit rusa dan di atas kulit rusa 

tersebut kau harus duduk dalam sikap Padhmaasana. yaitu duduk ibarat tegak 

serta mapannya bunga teratai. Kaki kanan harus diletakkan di atas kaki kiri dan 

kaki kiri di atas kaki kanan. Jari-jemari tangan harus bersentuhan erat satu 

dengan lainnya dan kedua tangan harus diletakkan di depan.  

Sementara duduk dengan sikap aasana ini, jagalah agar punggung 

berada pada posisi tegak mapan, tanpa terikat atau terbebani apapun juga. 

Beberapa orang menekuk lehernya ketika bermeditasi, hal ini sebenarnya sangat 

berbahaya, karena bangkitnya Kundalini Shakti pada daerah kerongkongan, 

padahal ditempat itu berada naadis (arteri) yang sangat halus bekerja, maka bila 

terjadi kekeliruan sikap leher saat bermeditasi dapat menjadi amat berbahaya 

bagi keseluruhan tubuh. Banyak orang yang menjadi sakit jiwa karena salah 

pelatihan mengendalikan Kundalini Shakti. Selama bermeditasi maka sikap 

tubuh tidak boleh condong ke belakang, karena hal tersebut juga  sangatlah 

berbahaya. Kemudian secara mental lemaskanlah leher, bahu, tangan, dada, 

gigi, perut, jari-jemari, bagian belakang, paha, lutut, betis dan kaki.  

Pakaian yang dikenakan juga harus cukup longar sehingga tidak ada rasa 

sesak karena pakaian ketat pada daerah pinggang. Pandangan mata harus 

terpusat pada ujung hidung. Bila mata terbuka maka pandangan akan beralih-

alih ke berbagai arah, dan perhatian akan mencadi kacau pula. Maka hendaknya 

mata setengah terbuka. Bila mata seluruhnya tertutup kita akan mudah menjadi 

tertidur.  

Sebelum duduk untuk melakukan meditasi, maka hendaknya otak telah 

terbebaskan pikiran-pikiran buruk, dan sebaliknya diisi dengan pikiran-pikiran 

suci. Hal ini disebut sebagai upaya mengendalikan semua alat indera. Telinga 

haruslah dilatih untuk mendengarkan hanya hal-hal yang terkait dengan Ilahi 

serta mengelak dari mendengarkan pembicaraan-pembicaraan buruk dan jahat. 

Pikiran yang sebelumnya tidak kenal istirahat, mestilah ditenangkan dengan 
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membuatnya terpusat pada tarikan dan hembusan nafas, yang dilakukan sambil 

mengulang-ulang manthra, “So – Ham” (“Aku adalah Dia). Dengan proses ini 

maka nafas kehidupan menjadi terkendali. Hal ini membuka tabir maha kekuatan 

Yoga. Sebenarnya tidaklah perlu untuk melakukan latihan-latihan lain untuk 

membangkitkan Kundalini Shakti, sebab dengan menyadari dan mengendalikan 

pernafasan (So – Ham) itu saja maka kebangkitan Kundalini Shakti itu akan 

tercapai. 

Beberapa orang menggunakan lentera (jyothi) sebagai dasar bermeditasi. 

Sinar lentera membuka tabir kesatuan yang menjadi asas kebersamaan atau 

Ilahi. Pada meditasi Jyothi ini, kebahagiaan tidaklah  dengan cepat dapat 

dialami, ada tiga jenjangan dalam meditasi jenis ini: Membayangkan wujud 

(Uuha), Merasakan/ mengalami wujud (Bhaava) dan Melihat wujud sebagai 

kenyataan (Saaksaathkaara). Demikianlah sebenarnya kesadaran Ilahi pada diri 

sesorang akan menjadikan kesatuan orang bersangkutan dengan Ilahi 

(Brahmavith Brahmaiva Bhavathi). Meditasi, menurut Baba, bukanlah upaya 

menyatukan wujud Ilahi dengan pikiran. Tetapi sebaliknya menyatukan pikiran 

dengan dengan wujud Ilahi, dan dengan demikian maka keberadaan pikiran 

akan lenyap. Engkau juga bisa bermeditasi pada Nama dan wujud Tuhan yang 

kau sukai, ditambah dengan Om. Bila sedang melakukan hal ini pikiran tak boleh 

berkelana, engkau harus stabil dan tenang. Pikiran mengenai kejadian-kejadian 

masa lalu, marah, benci, atau kesediahan tak boleh dibiarkan masuk dan 

mengganggu. Bila pikiran-pikiran tersebut masih mengganggu, jangan kau beri 

perhatian sama sekali; untuk memberantasnya, engkau harus mengundang 

pikiran-pikiran yang akan menambah semangat dalam melakukan meditasi.  

Dalam melaksanakan meditasi, maka perlu disadari bahwa tidak semua 

orang dapat mengikuti satu pola atau cara bermeditasi. Cara atau pola 

bermeditasi itu beragam sesuai dengan pencapaian evolusi dan keadaan 

masing-masing orang serta kemampuan dan kesungguhan masing-masing 

orang-orang. Beberapa orang menyembah Tuhan sebagai Ibu Semesta. 

Sebagian lagi memandang Sang Maha Kuasa sebagai Ayah Ilahi. Yang lain 

menganggap Tuhan sebagai Teman Ilahi. Ada pula penyembah yang mendekati 

Tuhan sebagai Yang Terkasih atau sebagai Sang Guru.  
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Mengenai  waktu meditasi, Baba mengisahkan, ketika Bhagavan Ramana 

Maharshi ditanya, berapa lama orang harus melakukan meditasi setiap hari. 

Beliau tersenyum dan menjawab bahwa orang harus melakukan meditasi sampai 

ia lupa bahwa ia melakukannya. Seseorang tidaklah dapat menenggelamkan diri 

dalam meditasi hanya dengan memejamkan mata saja. Tetapi haruslah 

merasakan kesatuan dirinya dengan Tuhan yang ada di  dalam dirinya.  

Pada mulanya mungkin meditasi itu mudah dan menarik. Beberapa 

langkah pertama akan membesarkan hati. Namun, bila seseorang mulai mendaki 

tingkat yang lebih tinggi dalam tangga meditasi, berbagai hambatan yang tidak 

terduga akan bermunculan. Meskipun demikian, Bhagavan menyatakan: 

rintangan yang tak terduga ini jangan membuat engkau berkecil hati. Engkau 

harus menghadapinya dengan tenang, berani, dan penuh keyakinan. 

Seharusnya janganlah orang melakukan meditasi tanpa tekad yang kuat. 

Meditasi harus dilakukan dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan 

serta perhatian, dan mengikuti disiplin yang telah ditetapkan secara teliti. 

Rahasia meditasi yang sukses, menurut Baba, terletak pada kemurnian 

kehidupan batin orang yang melakukannya. Keberhasilannya sebanding dengan 

penekanan pelaksanaan darma dalam kehidupan orang yang bersangkutan 

(Sanmarga). Setiap orang berhak mencapai taraf keberhasilan yang tinggi ini. 

Bila puncak meditasi tercapai, pengertian dan penghayatan tertinggi menjadi 

demikian kuat sehingga sifat-sifat rendah akan musnah dan terbakar menjadi 

abu. Murnikan emosimu, bersihkan dorongan-doronganmu, tingkatkan kasih. 

Hanya dengan demikianlah engkau dapat menjadi penguasa dirimu sendiri. 

Penguasaan diri itulah tujuan (yang dicapai melalui) proses meditasi. 
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BAB II  
 BHAGAVAN RAMANA MAHARSHI   

 

Ketika ilmu pengetahuan modern mengalami kebuntuan karena tidak 

mampu lagi menguraikan fenomena yang ada secara akurat,pengetahuan 

mengalami titik balik.Titik balik (turning point) ini mendorong manusia untuk 

menjelalajahi misteri dirinya dengan mengalihkan pandangan “kedalam”.Mereka 

seakan jenuh menatap dunia di luar sana dan coba mengeksplorasi “dunia” 

didalam dirinya.Melalui ikhtiar ini manusia mencari solusi spiritual sebagai 

katarsis jiwa yang sedang resah diamuk badai ketidak pastian.Fenomena ini 

mencerminkan kehausan rohani manusia sebagai akibat dari paradigma 

modernisme yang materialistis yang tidak mampu memberikan pilihan nilai dalam 

mewujudkan kedamaian hidup.Perjalanan “kedalam” sebagai ikhtiar spiritual 

untuk mewujudkan kedamaian hidup itu pada gilirannya berhadapan dengan 

dunia pikiran,the mind.Seni,bagaimana mengelola the mind inilah yang kemudian 

menjadi kunci bagaimana mewujudkan sebuah peace of mind. 

Bab II berikut “menghadirkan” Bhagavan Ramana Maharshi,orang suci 

besar,yang juga diakui oleh Bhagavan Sri Sathya Sai Baba,sebagai sosok 

sempurna yang mewakili pencapaian hakekat kedamaian pikiran atau peace of 

mind itu. Peace atau kedamaian dan silent atau keheningan murni (pikiran diam) 

diajarkan oleh Ramana Maharshi sebagai the mind’s natural state yang harus 

diupayakan oleh setiap orang yang menghendaki pencerahan 

jiwa.Sebaliknya,keresahan pikiran akibat pikiran yang lemah bukanlah sesuatu 

yang alamiah dan karenanya harus segera diatasi.Penekanan ajaran ini 

terungkap dari pernyataan berikut,”…peace of mind is natural and restlessness 

of thoughts is only a super imposition”.Metode Spiritual yang diajarkan Bhagavan 
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Ramana merepresentasikan pendekatan Wedanta dalam menelusuri misteri 

sang diri,Siapa Aku dan Darimana Aku Berasal.Pencarian dimulai dengan inkuiri 

kedalam diri,kedalam dunia pikiran dan berakhir ketika pikiran the 

end.Pendekatan ini sangat kental dengan spirit Jnana Marga,sebagaimana yang 

telah dirintis oleh Sri Sankaracarya pada abad 8 dan sempat memudar sesudah 

itu karena dianggap sebagai jalan yang tajam dengan tepi yang sangat 

membahayakan.Jnana marga dianggap sebagai pendekatan yang 

sulit,intelektual dan kurang praktis.Hadirnya sosok cemerlang Ramana dari bukit 

Arunachala,mempunyai peran penting dalam memulihkan citra Jnana Yoga 

itu.Jalan pengetahuan yang oleh banyak orang dianggap sebagai jalan yang 

sulit,oleh Ramana dibuat menjadi mudah dan gamblang dengan cara 

mengintegrasikan prinsip ajaran Jnana itu kedalam kehidupan sehari 

hari.Ramana hadir dan berjalan diatas bumi sebagai seorang spiritual 

ministration selama 54 tahun dari masa kehidupannya, tidak saja untuk me-

restore ajaran Jnana Yoga,melainkan juga untuk membuat seluruh dunia 

bergembira. Kenapa? Untuk para pencari dan pengikut Beliau atau siapapun 

yang mendambakan kebenaran,Ramana membuat mereka mengalami langsung 

the joy transcending the mind,kebahagiaan yang mengisi setiap pori kulit kita 

ketika keadaan truly silent tercapai.Ramana adalah seorang “pemberi”. Apapun 

yang Beliau pikir adalah buku terbuka bagi mereka yang ingin menyelami misteri 

kebijaksanaan.Jalan Kebijaksanaan (Jnana Yoga) diperlihatkan kembali kepada 

dunia melalui hidupnya yang silent.Berikut ini adalah sosok Bhagavan Ramana 

Maharshi berikut cuplikan kemuliaan dan esensi ajaran Beliau. 
  Ramana Maharsi (1879-1950) dikenal sebagai seorang jnani dan dimuliakan dengan 

predikat seorang Bhagavan atau seorang Maharshi. Berlatar belakang sebagai the great modern 

seer melalui pemujaannya yang intens terhadap Dewi Tripura Sundari,Beliau berhasil 

merealisasikan rahasia tertinggi the sundari vidya yang kemudian mengantarkannya kedalam 

misteri samadhi.Sebuah mile pole ditancapkan oleh seorang “titisan illahi” bernama Ramana 

pada tanggal 1 September 1896,ketika Beliau baru berusia 17 tahun.Beliau mempraktekkan 

silence of speech atau lelaku puasa diam (mounam) hingga mencapai truly silent.Diamnya Beliau 

itu begitu “cantik & menawan” sehingga menarik banyak orang untuk datang,berkumpul dan 

bergerombol, meski hanya untuk menatap the divine radiance dari wajah Beliau. Ramana yang 

hanya duduk dan diam,sementara orang orang berdatangan dari segala penjuru untuk melihat 

“kecantikan illahiah” yang terpancar dari dalam diri Beliau.Kecantikan yang begitu dahsyat,yang 

bahkan dapat membuat matahari seperti malu bersinar dihadapan Ramana. 
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 Para sadu atau kaum penjelajah spiritual lainnya,pun terus berdatangan untuk mendekati 

Ramana yang asik dalam keadaan truly silent-nya.Mereka semua mendamba self knowledge. 

Ramana, lebih sebagai pure channel of the divine sehingga semua pencari kebenaran yang 

datang,yang mungkin membawa setumpuk keraguan atau segudang pertanyaan,bisa duduk 

didekatnya saja sudah cukup.Tidak ada klasifikasi tua muda,orang suci atau orang awam,bahkan 

kumpulan anak anak belia-pun lebih suka menghabiskan waktunya untuk ikut duduk silently 

didekat Beliau.Mereka,anak anak itu,dalam kehadiran “diam” Ramana,telah melupakan 

kenakalan kenakalan alamiah mereka dan telah pula melupakan bagaimana nikmatnya bermain 

main.Bagaimana hal ini bisa dijelaskan?Mereka telah ditarik oleh daya magnetic luar biasa dari 

kehadiran fisikal Ramana.Itulah salah satu mukjizat “diam”  yang ditampilkan oleh sosok 

sederhana,yang hanya mengenakan pembalut kelamin tanpa selembar benang lainnya yang 

melekat ditubuh Beliau.Bahkan ketika para pengunjung membawa kado keragu-raguan dihati 

mereka,jika mereka mempunyai keragu-raguan itu,dalam kehadiran Ramana keraguan itu 

dipecahkan,bahkan sebelum keraguan itu diekspresikan.Banyak diantara para pengunjung  

harus diingatkan berkali kali,karena enggan meninggalkan Beliau.Air mata keharuan acapkali 

membasahi wajah seseorang,bilamana mereka dipaksa untuk pamit,meninggalkan Beliau.Dan 

ketika kontak-kontak dengan Beliau ditingkatkan,banyak pula diantara mereka mulai menyukai 

hidup pertapaan ketimbang menikmati kemewahan hidup duniawi.Berhubungan dengan Ramana 

adalah magnet yang menarik seseorang untuk berubah seperti itu.  

Bhagawan Ramana juga terkenal sebagai seorang  true tantric teacher yang telah meng-

install  Sri Chakra,yang merupakan symbol tantrik terpenting.Salah seorang murid Ramana yang 

paling terkemuka adalah Kavyakantha Ganapati Muni,yang tingkat realisasi spiritualnya ditandai 

dengan pancaran cahaya dan energi illahi yang berasal dari sahasrara chakranya. Sebagaimana 

halnya Ramana,hidup Ganapati Muni selalu berada dalam state transcending the ordinary mind-

body complex.Ramana dan Ganapati dihormati secara luas di India sebagai Guru Spiritual dan 

Sadu terkemuka,bahkan diyakini sebagai moderen incarnations dari Ganesha dan Skanda 

(Subrahmanyam), 2 putra dari Shiva-Parvati. 

Pasca Ganapati Muni,pengikut terkemuka lainnya adalah K.Natesan. Komunitas spiritual 

pengikut beliau dan asramnya,Sri Ramanasramam,sekarang dipimpin oleh Sri 

T.N.Venkataraman yang bertindak sebagai President dari asram tersebut. Wacana wacana 

spiritual Bhagawan Ramana telah pula dikaji dan disebar luaskan oleh Ramana Maharshi Centre 

for Learning yang bermarkas di Bangalore-India Selatan.Sundaresa Iyer,Sri Sadhu 

Om,K.Swaminatham,A.R.Natarajan dan Kumari Sarada adalah beberapa penulis yang amat 

berjasa dalam mempublikasikan kehidupan dan wejangan wejangan spiritual Bhagawan Ramana 

Maharshi.Ada cukup banyak karya tulis yang penting dibaca untuk menyelami ajaran 

kebijaksanaan spiritual beliau yang sangat dalam dan luas.Sebagian diantaranya telah digunakan 

sebagai referensi dari bab berikut ini,antara lain : Bhagavan Ramana and Mother,Divinity Here 

and Now,Bhagavan Sri Ramana Maharshi Upadesa Saram,Selections From Ramana Gita,The 

Silent Mind,Sri Ramana Maharshi Teachings an Anthology,Ramana’s Muruganar,Sayings of Sri 
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Ramana maharshi, A Practical Guide To Know Yourself,The Ramana Way in Search of Self,Path 

of Sri Ramana dan At The Feet of Bhagavan. 

 Bhagawan Ramana Maharshi adalah juga seorang Living Guru,karena kecemerlangan 

spiritual yang dimiliki Beliau melampaui batasan fisikal tubuhnya.Pakaian manusia yang fana 

telah dipakainya dan drama kehidupan manusia telah pula dilakoninya dengan baik.Kehadiran 

fisikal Beliau yang terbatas tidak menjadi penghalang bagi aliran kasih Beliau dalam memberkati 

bhaktanya.Beliau adalah inner guru bagi para pencari dimana buku buku atau photograph 

tentang Beliau,bisa menjadi media penghubung dan alat komunikasi dengan Beliau.Kisah 

pengalaman seorang wanita lanjut usia bernama Mrs.Victoria Doe dari London (yang tidak 

pernah pergi ke India) membuktikan kebenaran adanya grace yang membatasi ruang dan 

waktu.Mrs.Victoria Doe,meski tidak kenal dengan Sang Bhagawan,tetapi dia menyatakan dirinya 

telah hidup bersama Ramana dari hari kehari! Inilah kuasa spiritual seorang 

Sadguru,sebagaimana yang ditunjukkan oleh Bhagawan Ramana. 

 Sadguru Ramana Maharshi,meninggalkan tubuh fisiknya yang fana melalui 

Mahasamadhi yang dicapainya pada tanggal 14 April 1950.Dunia para bhakta,diseputar pengikut 

Beliau seolah kiamat oleh sedu sedan tangis diantara mereka.Mereka tidak bisa 

menyembunyikan kesedihan dan rasa kehilangan yang begitu besar ditinggal Sadgurunya.Tapi 

Ramana bukanlah sekedar guru.Beliau adalah The Living Guru,seorang Rshi Agung dan bahkan 

seorang Bhagavan.Karena itu,sebelum meninggalkan murid muridnya Beliau telah 

berpesan,”Bagaimana mungkin ada kematian untuk ketidak matian seseorang?”Sembari 

meyakinkan,Ramana juga sempat berkata kepada salah seorang bhakta bernama 

Ananthanarayana Rao,”Tugas seorang Guru adalah memantapkan keyakinan tentang kepastian 

eksistensinya dan itu semua telah dilakukan.Sebab itu,sekarang Beliau bebas meninggalkan 

jasadnya”. 

Sebagai Guru Agung dan seorang silent sage (Orang Suci Yang Selalu 

Diam,mengekspresikan keadaan pikirannya yang selalu hening dan damai disegala tempat dan 

keadaan), hidup Ramana identik dengan aliran pikiran silent itu sendiri.Beliau telah 

merealisasikan kekuatan silent mind itu dalam hidupnya dan memang, akhirnya silent menjadi ciri 

khas kehadirannya. Itu sebabnya Ramana dijuluki the silent sage. Hanya dengan duduk 

diam,Beliau melenyapkan banyak keraguan atau menjawab berbagai pertanyaan dari para 

sadhaka. Bahkan kini,ketika Beliau telah mencapai Mahasamadhi-pun,Beliau adalah tetap 

seorang inner Guru yang rahmatnya sangat ditunggu dan wejangannya adalah rahmat bagi para 

pendaki spiritual untuk mewujudkan kedamaian (silent of mind). Apa dan bagaimana mencapai 

the silent mind itu,merupakan bagian penting dari pengajaran spiritual Beliau dan juga, yang 

menjadi fokus utama dari Bab II  buku ini.Dan,dengan mengikuti jalan yang diajarkan Beliau, 

kedamaian pikiran pasti akan datang. Inilah keyakinan seorang pencari sebagaimana optimisme 

yang disampaikan A.R.Natarajan,”the intelligent and assiduous practice of this path opens up the 

joy of the silent mind”,  Semoga! 

 

KEKUATAN DIAM 
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Siwa-Daksinamurthi  dilukiskan sebagai  figur guru dengan wajah selalu  muda dan 

menjadi symbol dari the potency of a silent mind sejak jaman dulu.Sosok Daksinamurthi seakan 

mendeklarasikan pernyataan bahwa tak ada sesuatu apapun menyamai kekuatan diam (silence) 

dari seorang sadguru dimana  keheningannya bermakna bahwa kebiasaan liar dari pikiran kita 

telah didamaikan. Sosok Maharsi Ramana adalah salah satu teladan yang merepresentasikan 

pencapaian keadaan pikiran semacam ini.Kehidupannya sendiri adalah  kesalehan yang konstan 

menunjuk pada hakekat kebenaran dari keheningan atau tercapainya kualitas “pikiran diam” itu. 

 Pada suatu ketika dan memang acapkali terjadi,seorang pencari kearifan 

atau seorang sadu sekalipun pernah mendekat kepada Maharsi Ramana. 

Dengan penuh keraguan dan dengan membawa setumpuk pertanyaan,ia masuk 

ke tempat dimana Maharsi sedang duduk pada sebuah dipan dengan sorot mata 

menatap tajam  menembus langit.Tubuh Maharsi betul betul diam-tak bergerak, 

mengekspresikan suasana keheningan yang dalam. Bahkan jika sebuah jarum 

atau peniti jatuh dalam ruangan itu suaranya akan terdengar jelas memecah 

kesunyian. Waktu terus merangkak dari detik ke menit dan dari menit ke 

jam.Sejalan dengan putaran jarum jam,sang pencari kearifan tadi terus 

menyampaikan pertanyaan satu persatu.Pertanyaan demi pertanyaan-pun 

berlalu. Sementara itu, Maharsi belum juga menampakkan reaksi,tidak ada 

sepatah katapun yang terucap dan Beliau masih “diam” dalam keheningan 

sempurna.Pada saat yang sama, para aspiran spiritual yang sedang mendekat 

itu mulai merasa tidak perduli lagi dengan jawaban yang ingin didengarnya dari 

Maharsi. Semua diantara mereka (para pencari kearifan)  semakin menyadari 

adanya aliran kedamaian yang menerobos masuk kedalam dirinya dan 

memenuhi hatinya.Dalam kehadiran Maharsi Ramana, “bahasa sepi” seperti ini 

biasa terjadi terlebih ketika senja hari tiba. 

 Maharsi Ramana memang jarang menjawab langsung  pertanyaan dari 

siapapun. Kalaupun perlu sekali,sepatah dua patah kata indah sudah 

cukup.Dalam suasana “diam”  sebagaimana ditunjukkan oleh Maharsi 

Ramana,sebuah aliran keheningan  akan masuk menerpa akar permasalahan 

yang paling dalam, menepis semua keraguan dan menjawab segala persoalan. 

Aliran keheningan itu memberikan jawaban,bahkan melebihi apa yang 

dibutuhkan.Ungkapan keadaan diam yang dalam semacam ini telah dirasakan 

banyak orang sebagai berkah spiritual bila beruntung mendapat kehadiran 
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Maharsi Ramana.Banyak aspiran spiritual sangat merindukan pengalaman 

seperti itu. 
 

KEDAMAIAN YANG HILANG 

  

Ajaran Maharsi Ramana menekankan bahwa salah satu the mind’s 

natural state adalah hening atau damai.Atas dasar ini kita bisa memahami 

kenapa semua orang selalu berjuang untuk menenangkan pikirannya ketika 

pikiran sedang kalut atau kacau.Semua orang mendambakan pikiran yang 

hening,tenang atau damai.Dan hanya ketika pikiran betul betul “diam” keadaan 

yang demikian ini bisa tercapai.Dalam pengajarannya,Maharsi Ramana 

seringkali membandingkan usaha untuk mewujudkan pikiran hening itu seperti 

ikhtiar mengobati sakit kepala.Pikiran yang sedang kalut dan kacau ibarat kepala 

yang sedang sakit.Sebab itu,semua orang harus berusaha kuat kuat untuk 

mengatasinya dengan mengusahakan agar kepala kita kembali sehat seperti 

sedia kala. Hanya dengan demikian sakit kepala akan lenyap.Dalam 

perumpamaan ini,sakit kepala yang diderita setiap orang  bukanlah hal yang 

alami.Itu sebabnya semua orang ingin segera terbebas dari sakit yang 

menimpanya. Sedangkan keadaan pikiran yang   bersifat alami adalah ketika 

kepala dalam keadaan sehat. 
 Terdapat ilustrasi menarik  bagaimana keadaan alami pikiran “diam” yang damai itu 

hilang dari hidup manusia dan bagaimana sebuah kebahagiaan hadir ketika hal itu ditemukan 

kembali.Maharsi Ramana memberi perumpamaan sebagai berikut.Seorang wanita yang 

memakai sebuah kalung tapi  membayangkan kalungnya telah hilang.Dengan amat cemasnya,ia 

mulai memeriksa setiap sudut didalam rumahnya,tapi kalung yang dicarinya belum ditemukan. 

Wanita itu berpikir dan coba mengingat ingat tempat yang biasa ia gunakan untuk menyimpan 

kalung itu dan segera memeriksa  disemua tempat  tapi hasilnya nihil.Ia menjadi semakin gelisah 

dan terus berusaha mencarinya. Ia mendatangi beberapa tempat lagi dimana ia sempat 

berkunjung sebelumnya,dirumah saudara atau kerabat yang lainnya,namun kalung yang 

dimaksud itu belum juga ditemukan.Sampai akhirnya seorang teman menunjukkan bahwa kalung 

yang ia cari itu sedang ia kenakan dilehernya.Wanita itupun merasa berbahagia karena 

mendapatkan kalungnya kembali. Wanita itu telah menciptakan sendiri kegelisahan ketika 

menganggap kalungnya hilang dan ia cemas pada saat mencarinya kemana mana.Dipihak lain ia 

akhirnya menemukan kebahagiaannya ketika mendapatkan kembali kalung yang 

dicarinya.Pelajaran yang disampaikan dalam perumpamaan ini adalah bahwa kesedihan dan 

kebahagiaan itu melekat didalam pikiran.Ia berada “didalam” diri kita,bukan dimana mana. 
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Kebahagiaan akan diperoleh setelah pencarian keluar yang tidak berujung pangkal diakhiri 

dengan ketenangan pikiran yang ada didalam diri. Dengan ketenangan,perlahan lahan pikiran 

menjadi diam dan hening.Karena itu setiap orang harus menemukan kebahagiaannya kembali 

dengan jalan meredakan gelombang keresahan pikirannya sendiri,yang cenderung menjelajah 

kesenangan dunia luar. 

Ilustrasi lain yang diberikan Maharsi Ramana adalah 10 orang bodoh yang menyeberang 

sungai yang sedang banjir.Semuanya bisa menyeberang dengan selamat.Tapi mereka ingin 

memastikan bahwa tidak ada satupun diantara mereka yang tertinggal.Masing masing dari 

mereka mulai menghitung temannya “diluar dirinya” dan semua ngotot bahwa jumlah mereka 

hanya 9 orang.Mereka saling bertanya dan penasaran siapa gerangan diantara mereka yang 

hanyut ketika menyebrang sungai itu?!Merasa sedih karena jumlah mereka tidak utuh merekapun 

menangis keras keras ditepi sungai.Pada saat itu,kebetulan ada orang lewat dan ingin tahu 

penyebab kesedihan mereka.Merekapun bercerita kalau nasib buruk telah menimpa seorang 

temannya dan karena itu mereka bersedih.Mereka bertutur kalau semula mereka berjumlah 10 

orang sebelum menyeberang sungai.Dan ketika sampai ditepian seberang sungai,mereka saling 

menghitung temannya dan mendapati diri mereka hanya 9 orang.Orang yang lewat itu kemudian 

memberi petunjuk kepada mereka bagaimana caranya menemukan orang yang ke 10,tapi 

dengan catatan jika ada orang yang ke 10 maka siapapun itu harus bersedia menerima 

tamparan. Mereka semua menyetujui sarat itu.Disuruhnya masing masing  menghitung ulang 

dengan pertama tama menghitung saya (dirinya sendiri) terlebih dahulu (hitungan nomor urut 1) 

baru lanjut ke hitungan urut 2 dan seterusnya untuk temannya yang lain. Karena semua orang 

ikut menghitung,maka masing masing dari mereka secara adil sempat terhitung sebagai orang 

yang  ke 10 dan karena itu semua dari mereka mendapat tamparan yang sama.Kemudian 

mereka saling berpandangan dan berteriak “sekarang kita 10 orang”.Mereka kelihatan gembira 

dan sangat berterima kasih kepada orang tersebut. 

 Mengacu kepada cerita diatas,Maharsi Ramana ingin menegaskan bahwa orang ke 10 

tersebut selalu ada disana dan sesungguhnya tidak pernah hilang.Ketika orang ke 10 terhitung,ia 

bukanlah orang baru.Dia adalah dirinya sendiri yang lupa dihitung.Kesedihan mereka disebabkan 

oleh kelalaian dan kesalahan dalam menghitung.Kebahagiaan terwujud kembali setelah 

mengetahui keadaan sebenarnya bahwa tidak seorangpun hilang dari mereka. Kedamaian 

pikiran telah diperolehnya kembali.Kedamaian itu sesungguhnya merupakan lapisan dari diri kita 

sendiri.Ia (kedamaian) itu tidak berada didunia lain,pun bukan sesuatu yang harus dikejar 

kemana mana.Tapi untuk ditemukan didalam diri kita,didalam  mind kita sendiri.  

 

 

KETETAPAN HATI 
 

Pengaturan pikiran adalah sesuatu yang sangat penting untuk membebaskan pikiran dari 

kekacauan.Pengaturan pikiran sangat efektif dilakukan ketika seseorang sedang menjalani 

praktek meditasi.Pikiran yang terus kacau yang dipengaruhi oleh pikiran pikiran yang lain 
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(keinginan yang beragam), yakni pikiran pikiran yang tidak ada hubungannya dengan apa yang 

dicari dikatakan sebagai pikiran lemah oleh Ramana.Karakter dari pikiran lemah adalah 

pecahnya pikiran (mind) menjadi ribuan pikiran (thoughts). Selama kelemahan pikiran menjadi 

penyebab dari tidak tentramnnya pikiran, sebaliknya pikiran yang kuat adalah jalan 

pemecahannya.Dengan pikiran yang kuat itu berarti kapasitas pikiran menjadi utuh, sepenuhnya 

terlibat dalam keinginan saat itu. Pikiran kuat seperti itu  dihasilkan oleh usaha yang sungguh 

sungguh dan setiap orang hendaknya berusaha membangun apa yang harus dilakukan untuk 

memperkuat pikirannya. 

Seseorang harus bergulat dengan pikiran untuk menenangkannya dalam menjalani  

praktek spiritualnya sehari hari,misalnya melalui meditasi.Walaupun waktu untuk melakukan hal 

tersebut sangat sedikit, hal itu penting untuk membangun kekuatan.Praktek spiritual meditasi 

dapat “mengatur” keinginan selama seharian.Kedamaian yang tercapai selama meditasi 

mempunyai program kekuatannya sendiri dan akan dirasakan bahkan selama orang tersebut 

tengah menjalani aktivitas kesehariannya. Tentu saja diperlukan keseriusan dan ketekunan 

berlatih disamping “jam terbang” yang memadai. Dalam praktek meditasi,ketika seseorang tidak 

serius dalam memperbaiki perhatiannya sehingga pikirannya mengembara kemana mana, 

ingatlah Tuhan dengan berbagai kualitas kemuliaan dan kebesaranNya atau ulang ulang sebuah 

mantra. Orang tersebut tidak perlu kemana mana. Usaha ini memerlukan komitmen bathin atau 

ketetapan hati. Ketetapan hati kelihatannya merupakan sebuah undangan terbuka bagi kumpulan  

pikiran pikiran  untuk mengintegrasikan dan mendorong keinginan keinginannya.Melalui 

pertimbangan yang matang dan perenungan yang mendalam ketetapan hati bisa dimantapkan.  

Risaunya pikiran muncul dari alam pikiran yang terpecah pecah akibat adanya 

persaingan dan tarik menarik keinginan keinginan yang tertanam dalam pikiran. Kita tidak mampu 

memberikan pekerjaan langsung pada seluruh pikiran kita, pada saat kita sedang 

meditasi.Seperti Ramana katakan semua usaha dibentuk dengan hanya sebagian dari pikiran 

dan  sisanya berada“didalam” Ketika orang masuk kesini (“ke dalam”) ia akan menemukan 

bahwa disana ada 2 lapisan pikiran. Satu pada permukaan mencari ketetapan pikiran tertentu 

dan yang lain dibawah arus, muncul dari sisa sisa  memori atau wasana yang memanifesatikan 

perasaan senang dan sedih.Mereka menarik pikiran kearah yang berlawanan menjauh dari aliran 

pikiran tunggal (pikiran yang terpusat pada satu titik tujuan). Secepat usaha mengosongkan 

pikiran, arus bawah pikiran menyembur keluar terus menerus seperti dari sebuah mata air yang 

tersembunyi untuk menjelajahi dunia dan kesenangan kesenangan yang mungkin 

diberikannya.Lama waktu terjadinya penyimpangan pikiran tersebut bisa lama atau sebentar 

sejalan dengan waktu yang diperlukan untuk sadar kembali pada kenyataan bahwa pikirannya 

telah bergerak jauh dari tujuan yang diinginkan.  

 
PETUNJUK  KEBIJAKSANAAN KUNO 

 



D:\My Document\AHIMSA-PAPER BUKU\Modul-Buku\2005 Wacana Spiritual-Sdh 
Terbit\Wacana Spiritual-Wejangan Org 
Suci.doc__________________________________42 

 Naskah naskah suci memuat banyak petunjuk dan pendekatan yang 

bermanfaat untuk pengendalian pikiran.Seseorang dapat menerapkan masing 

masing atau semua metode ini dengan tujuan untuk mengontrol pikirannya 

secara efektif.Selama orang berada dalam keadaan bekerja,mengusahakan 

sesuatu  atau ketika asik dalam aktivitasnya sehari hari, tingkah laku orang 

tersebut dianggap sangat penting.  

Secara umum kunci  keberhasilan kerja dan usaha adalah tercapainya 

hasil  seperti yang diharapkan dan untuk mengejar keinginan yang sama tanpa 

henti. Harapan ini  dikendalikan oleh kekuatan keinginan (motif) dimana 

keputusasaan,kecemasan dan gangguan gangguan pikiran lainnya selalu 

mengikuti.Hasil sebuah usaha atau pekerjaan sesungguhnya berada  diluar 

kontrol seseorang.Bahkan ketika hasil yang diusahakan seseorang itu dapat 

terwujud,sebenarnya mereka hanya mendapat satu hal yang bersifat temporer 

tanpa jaminan keberhasilan yang berlanjut.Perjuangan atau motif keinginan 

seperti ini tanpa disadari sangat merusak kedamaian pikiran dan akan 

menyebarkan bibit bibit kekacauan pikiran.Kesenangan yang tercapai atau 

ketidak senangan yang dihindari,kedua hal ini meninggalkan bekas atau noda 

yang tidak terhapuskan pada jiwanya. Pada saatnya noda tersebut akan 

melompat keluar seperti serangan harimau,keluar dari alam penyamarannya 

atau dari bilik gelap didalam pikiran. Jika hal ini terjadi,manajemen pikiran dan 

mekanisme kontrolnya akan dibuat menjadi kacau.Karena itu system 

pengetahuan kebijaksanaan kuno menyarankan motif pencapaian atau ikatan 

terhadap hasil hasil dalam suatu tindakan tidaklah merupakan 

jalan.Pertanyaannya adalah; bagaimana seharusnya kita menyikapi sebuah kerja 

(usaha atau tindakan)? Sikap mental apa yang harus dipraktekkan oleh 

seseorang.Hal itu adalah dengan menghentikan harapan harapan keinginan 

akan hasil dari sebuah tindakan dan memperlakukan pekerjaan itu semata mata 

sebagai milik Tuhan.Sikap mental yang demikian ini cukup untuk memberi 

kekuatan bergerak Sementara itu seseorang harus sadar bahwa ada  hukum 

tersendiri yang menentukan hasil dari sebuah usaha.Terkait dengan sikap 

mental ini,Maharsi Ramana pernah berkata, “apabila kita tahu bahwa sebuah 
kereta berjalan tertatih tatih karena membawa banyak beban mengapa kita 
harus membuat diri kita menderita dengan koper koper kita diatas kepala”. 
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 Sering orang berorientasi dan menginginkan kembali hasil hasil yang menyenangkan 

dirinya yang pernah dicapai sebelumnya.Suatu perumpamaan mengilustrasikan hal ini.Beribu 

ribu semut tinggal disebuah bukit garam.Didekat sana juga terdapat sebuah gunung 

gula.Sekelompok semut itu merasa kedua hal itu tidak berbeda. Kenapa? Karena mulut mulut 

mereka sudah dan sedang penuh berisi partikel garam yang masih tersisa.Meskipun kebiasaan 

kebiasaan lama sukar dihilangkan,tapi dengan sebuah perjuangan yang mantap suatu 

perubahan bertahap akan segera terjadi Gangguan gangguan pikiran dapat diatasi dan 

dikurangi.Dorongan dorongan baru yang terbentuk akibat sisa sisa memori (wasanas) akan 

berkurang. Pikiran akan menjadi lebih murni,luwes dan waspada.Dalam kondisi seperti ini,hasil 

dari keinginan yang bersifat satwik seperti obsesi untuk memperoleh kedamaian atau untuk 

mencapai hidup bahagia menjadi sangat mungkin terwujud. 

 Metode lainnya yang disarankan kebijaksanaan kuno adalah melalui praktek pengaturan 

nafas atau pranayama.Kita dapat mengamati sendiri bahwa pernafasan dan pikiran saling 

berhubungan satu sama lain.Pengendalian pikiran mempengaruhi pernafasan dan pengontrolan 

nafas sebaliknya menenangkan pikiran.Oleh sebab itu praktek Hatha Yoga menekankan 

perlunya  penarikan,penahanan dan pengeluaran nafas menurut aturan tertentu.Pikiran akan 

dibuat menjadi teratur dengan melakukan hal ini,meski untuk mencapai hasil yang optimal teknik 

pengaturan nafas itu memerlukan bimbingan dari orang yang sudah berpengalaman dalam jalan 

yoga. 

 Suatu jalan mudah dan langsung dari pengaturan nafas dan telah diajarkan oleh Ramana 

adalah melihat atau memperhatikan perubahan atau gerakan nafas dengan pikiran. Perhatian 

seperti ini,jika tetap,mempunyai efek otomatis yang bersifat timbal balik; yakni mempengaruhi 

aliran keluar masuknya nafas secara langsung dan secara tidak langsung juga mempengaruhi 

keadaan pikiran seseorang.Pikiran akan tetap terjaga atau terkendali seperti seeokor rusa yang 

terperangkap dijaring pemburu atau binatang yang terikat tali; nafas menjadi terkendali begitu 

juga dengan pikiran. 

 Sayang sekali kontrol seperti itu hanya bersifat sementara.Ketenangan pikiran hanya 

menunggu untuk menjadi goyah kembali.Hal ini sama dengan cara kerja rem dari sebuah 

mobil.Meskipun demikian,khususnya pada saat awal ketika pikiran kacau dan tidak 

teratur,pengaturan nafas atau pranayama adalah alat  penting bagi seseorang untuk 

mengintegrasikannya kembali.Sehingga pada saat pertama praktek atau pada awal meditasi 

seseorang dapat melakukan beberapa putaran pranayama.Setelah pikiran menjadi kuat 

kemudian waktunya akan datang untuk memindahkan sekat sekat dari nafas yang konstan 

menjadi sebuah  ketenangan pikiran.Oleh karena itu pengaturan nafas sangat penting pada 

tahap awal dan bisa digunakan pada saat pikiran kacau atau sedang dalam keadaan tidak 

tenteram. 

 Pencarian kesadaran pikiran tunggal juga menjadi alat penting lainnya untuk mencapai 

pikiran yang tenang.Suatu pikiran tunggal seperti halnya sebuah mantra,pemujaan  terhadap 

Istadewa atau perenungan berulang ulang terhadap kemuliaan Tuhan mempunyai nilai yang 

sama guna membantu mengontrol pikiran.Seperti yang dikatakan Maharsi Ramana  ikhtiar-ikhtiar 
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tadi seperti memberi suatu rantai besi kepada seekor gajah untuk mencegah ayunan daripada 

kayu kayu yang dibawanya.Perhatian  diarahkan kepada pikiran tertentu  atau ketika kontemplasi 

dilakukan berulang ulang akan memperkuat pikiran tersebut. Dengan meditasi seperti ini pikiran 

mendapatkan kualitas dari sesuatu yang direnungkan.Pikiran tunggal yang disarankan oleh 

Ramana adalah pengingatan dari keadaan alami seseorang yakni keadaan dimana seseorang 

tertanam dalam kebahagiaan,suatu keadaan dimana seseorang bebas dari pikiran pikiran. 

 

PIKIRAN YANG MENYAMAR 
 

 Semua orang mencari kedamaian pikiran,peace of mind. Terlebih para pendaki 

spiritual.Mereka umumnya  digoda oleh banyak sekali pikiran yang tidak diinginkan yang 

mengganggu meditasinya . Pikiranlah yang sesungguhnya membentuk seseorang.Apakah 

menjadi teman atau musuh. Kita mengerti ia seorang teman, ketika ia luwes, bergerak pada arah 

yang diinginkan dan bekerja dengan selaras tanpa ada saling mengganggu satu dengan yang 

lainnya; sebaliknya ia adalah musuh jika yang terjadi adalah hal yang berlawanan. 

Sebuah kisah mengilustrasikan seseorang wanita tua yang sangat baik dan ramah atau 

sopan dan dianggap sebagai jiwa damai yang penuh kasih.Walaupun dalam batinnya dia merasa 

benci kepada orang orang  yang dia pikir telah menghinanya. Suatu hari ia digigit oleh seekor 

anjing dan ia mengidap penyakit anjing gila. Dirumah sakit ketika ia masih sadar,  dokter berkata 

kepadanya,”Saya akan beri kamu kertas,ballpoin, dan tinta. Tulislah keinginanmu.” Dan iapun  

mulai menulis dan menulis. Dokter melihatnya ia menulis terus menerus dan dokter bertanya 

kepadanya. “Apa yang kamu kerjakan?” Ia menjawab, “saya membuat daftar orang orang yang 

mau saya gigit.” Semua kemarahannya yang terpendam dalam pikiran bawah sadarnya muncul 

ke permukaan.Tipe kepribadian ganda seperti ini ditemukan pada semua tingkatan, dalam setiap 

orang,sebab pikiran seringkali menempatkan dirinya sebagai bos sehingga pencarian solusi yang 

dikehendakinya-pun mulai berjalan.Apabila “bos” seperti ini banyak menyarankan pikiran kepada 

suatu objek, seseorang sering kembali ke dalam masa seperti anak anak. 

Ramana menyatakan bahwa kesalahan ada pada pendekatan dalam harapan harapan 

bodoh kita bahwa pikiran telah menjadi korban. Ia  menyatakan bahwa keinginan mengontrol 

pikiran pikiran untuk menguasainya sebenarnya masih menjadi bagian dari pikiran itu sendiri. 

Pikiran seperti ini tidak dapat memberikan hasil, sebab pikirannya sendiri masih terbelenggu. 

Seperti yang digambarkan oleh Ramana, pikiran yang sebenarnya sebagai pencuri yang pura 

pura menjadi polisi.Sebuah kisah mengilustrasikan hal ini dengan lebih jelas. Suatu hari seorang 

pencuri yang terkenal memperingatkan seorang pemilik rumah di West Veli Street,Madurai, 

bahwa ia akan membongkar rumahnya pada suatu malam.Merasa terancam, orang tersebut 

mengambil tindakan berjaga jaga dengan mencari perlindungan polisi.Kemudian pasukan polisi  

mengepung rumah itu dengan ketat supaya pencuri tersebut tak bisa menghindar.Pencuri itupun 

datang tanpa mengetahui kepungan polisi, tapi ketika ia akan pergi dengan membawa barang 

barang curiannya, tiba tiba alarm berbunyi.Demi untuk menghindar,iapun ikut bergabung dengan 

kerumunan masa yang berteriak keras keras,”pencuri- pencuri”,”tangkap-tangkap” dan kemudian 
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ia berusaha menghilang.Dalam kejadian itu seorang pencuri berpura pura menjadi seorang polisi 

dan berencana menghindar dari tangkapan polisi.Dengan contoh ini Maharsi Ramana 

menunjukkan  bahwa pikiran pikiran tidak datang dibawah kontrol tetapi akan bersembunyi 

melalui bermacam macam penyamarannya  kecuali seseorang melakukan penyelidikan 

mendalam tentang alam pikirannya.  

 

PIKIRAN DAN SUMBERNYA 
 

 Apa itu pikiran? Apakah yang mesti dikontrol darinya? Siapakah yang  

mengontrolnya? Secara umum terdapat anggapan bahwa pikiran tersebut 

bersifat bebas atau  betul betul terpisah secara individual dan setiap orang harus 

belajar mengelolanya  sehingga ia bisa diam atau tenteram. Ramana 

mengatakan bahwa jalan langsung kepada pengontrolan pikiran terletak pada 

pencarian apakah pikiran itu. Ramana berulang ulang menyarankan bahwa 

penyelidikan atau pencarian ini (apa itu pikiran?) adalah sebuah usaha yang 

tidak memerlukan banyak keyakinan.Pendekatan kepada penyelidikan ini harus 

dianggap sebagai suatu petualangan, sebagai suatu “pengembaraan di dalam 

diri” yang menuntut sebuah  keberanian dan ketabahan.  Sementara seseorang 

melakukan penyelidikan dan penjelajahan,sebuah pengalaman dari keberadaan 

alam pikiran yang tenang segera akan diperoleh. Kekacauan pikiran kemudian 

hanya terlihat sebagai suatu lapisan yang dibawa oleh kebiasaaan kebiasaan 

pikiran dengan kecenderungannya untuk mencari kesenangan. 
Upaya pencarian tersebut oleh Ramana dihubungkan dengan sebuah kisah yang terjadi 

ketika pesta pengantin berlangsung. Seorang penipu mengambil keuntungan  ketika pesta 

pengantin dimulai dan penipu itu ikut bergabung didalamnya.Kelompok pengantin perempuan 

mengira bahwa ia merupakan anggota yang penting dari pihak pengantin laki laki 

tersebut.Dengan bergabung kedalam pesta itu, orang orang dari pihak pengantin laki laki juga 

mengira bahwa ia keluarga dari pengantin perempuan.Ketika kelakuannya mulai 

mencurigakan,kedua belah pihak dari pengantin itu mulai menyelidiki siapa orang ini dan merasa 

terancam identitasnya,penipu tersebut segera melarikan diri. 

Dalam kisah diatas, pikiran diibaratkan seorang penipu sebab ia mempunyai seribu satu 

jalan untuk memperdayakan dan memecah perhatian seseorang.Bagaimanapun, ketika suatu 

penyelidikan yang sempurna dibuat,kebenaran akan terlihat.Apabila penyelidikan ini dilakukan 

secara cermat akan terlihat bahwa pikiran hanyalah kumpulan dari keinginan. 

Ramana juga mengatakan walaupun pikiran pikiran tidak terhitung jumlahnya, bermacam 

macam dan terpisah, mereka semua saling berhubungan dengan pusat pikiran atau inti pikiran 

yaitu “Kesadaran Aku”.  Kita bisa bandingkan alam pikiran dengan system tata surya.Pusat 
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pikiran (Kesadaran Aku) adalah matahari disekeliling mana semua pikiran terlibat. Karena itu 

penemuan alam pikiran sesungguhnya berarti menemukan kebenaran tentang individu, tentang 

rasa dari individualitas,yakni Kesadaran Aku itu sendiri. 

Untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang alam pikiran, kita dapat menelusurinya 

kedalam tiga tahap pengalaman yakni ketika sedang terjaga (jagra), mimpi (swapna) dan  tidur 

lelap (susupti).Melihat pikiran dari sudut pandang  ini kita menemukan sesuatu yang berbeda 

yang bertolak dari kesadaran pribadi seseorang. Sebagai contoh; seorang raja bisa mimpi 

menjadi seorang pengemis yang berjalan dari pintu ke pintu untuk minta sedekah.Semua 

kekayaan dan kekuatan dalam keadaan nyata tidak dapat membantu sedikitpun dalam 

mengubah pengalaman mimpi ini. Seseorang yang sedang mengalami mimpi adalah orang yang 

sedang tidak sadar. Karena selama ia tertidur orang tersebut dan juga pikirannya dalam keadaan 

beristirahat.Ia bangun dari tidurnya dan seakan terlahir kembali ketika ia sadar pada dunia 

dimana pikiran “aku”-nya mulai bekerja lagi.Sejak pikiran “aku” tidak eksis dalam tidur lelap tanpa 

mimpi adalah masuk akal untuk bertanya apa yang terjadi padanya, dimanakah ia menghilang 

dalam tidur lelap itu atau darimana ia muncul pada saat sadar. Pertanyaan pertanyaan ini muncul 

karena pikiran bisa hadir,menghilang dan hadir lagi yakni saat ia terjaga dan tidur lelap. 

Persoalan persoalan ini diketahui jawabannya dengan menganalisa ketiga keadaan yang terjadi 

sehari hari pada saat kita terjaga, bermimpi dan tidur lelap. 

Aspek penting yang kita temukan lagi adalah bahwa pikiran menjadi sumber dimana ia 

“tergabung” dan “keluar” setiap hari. Ramana memberi analogi dari seekor induk ayam dan anak 

anaknya. Ketika anak ayam berada dibawah sayap induknya dan pulang bersama sama 

ketempat bertenggernya setelah sore hari, ini mirip dengan inti kesadaran “aku” (induk ayam= 

pusat pikiran) yang membawa serta bersamanya pikiran pikiran laten yang tak terhitung 

jumlahnya (anak anak ayam) dan kembali kepada asalnya. Proses ini terjadi dengan 

sendirinya.Maka  ketika proses tersebut terjadi tanpa kontrol seseorang, tidur tidak menyatakan 

kisah tentang pikiran.  

Ketika pikiran digerakkan oleh usaha dan dibuat tenggelam kedalam pusat kesadaran 

(hati) ia menjadi murni dan menyadari dirinya sebagai kecerdasan (intelegensia). Apa yang 

sekarang kita ketahui setelah belajar tentang pikiran? Pikiran mempunyai sebuah sumber 

kesadaran sehingga ia mempunyai isi kesadaran. Pikiran berada pada sumbernya tanpa disadari 

pada saat tidur (tanpa mimpi) atau sebagai suatu hasil dari praktek pengarahan yang baik ketika 

ia mencapai pusatnya, yang penuh dengan kesadaran. Sesuatu yang lain diketahui adalah 

dorongan luar dari pikiran yang dapat mendorong dan merusaknya.Sepanjang seseorang 

menyadari bahwa pikiran yang lemah yakni ketika ia terpecah pecah hanya merupakan sebuah 

tahap yang harus dilewati maka hal itu dapat diatasi dengan berpegang pada subyek pikiran 

(kesadaran) “aku”. Perhatian seperti ini  merupakan langkah untuk menggabungkan pikiran yang 

terpecah kedalam sumbernya.Dan langkah ini membuat pikiran menjadi lebih tenteram. 

 

BERPEGANG PADA KESADARAN AKU 
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 Kesadaran AKU diibaratkan seperti “bau” dimana orang harus 

mengenalinya dalam perjalanan.Bau itu adalah sebuah petunjuk yang tidak 

boleh hilang. Ramana memberikan analogi seekor anjing yang segera mengenali 

jejak tuannya melalui baunya.Bau tuannya adalah sebuah petunjuk yang 

sempurna untuk binatang.Pada bau inilah anjing itu berpegang teguh dalam 

pencariannya dan akhirnya berhasil mengingat dan kemudian menjumpai 

tuannya. Apabila seseorang berpegang pada aspek kesadarannya sendiri maka 

pencariannya akan menuntun kepada sumber pikiran yang murni. 
Apa yang mencegah pergerakan pikiran untuk mengarahkan dirinya “kedalam?”Gerak 

pikiran kedalam dihalangi oleh lapisan luar pikiran yang mengandung potensi laten yang sangat 

menakutkan.Lapisan ini dapat menampilkan semua gambaran masa lalu.Semasih setiap 

rekaman pengalaman kita tersebar dalam memori,hal ini hanya akan menunggu untuk muncul 

kembali ke permukaan ketika kesempatan memungkinkan untuk pengulangan dari pengalaman 

yang diinginkan.Sehingga, tahap pertama latihan jika seseorang ingin maju terus adalah 

perjuangan untuk memurnikan masa lalu dan membuatnya tidak berdaya.Untuk mencapai hal ini 

Ramana menyarankan pendekatan untuk meninggalkan semua bentuk keinginan 

pikiran,termasuk gerak dari pikiran pikiran itu sendiri. Ramana mengingatkan kita, “jangan lari 

dari pikiran yang lari”.Pendekatan ini digambarkan oleh ilustrasi berikut.Seorang anak mencoba 

menangkap bayangannya dengan cara berlari dan menjadi putus asa karena ia tidak bisa 

melakukannya.  

Ramana juga mengatakan pentingnya langkah langkah untuk menangkap 

pemimpin pikiran yaitu pikiran aku sebagai focus pencarian dan tidak 

memberikan kesempatan kepada pikiran  lain untuk merusak anda.Ini adalah 

fondasi spiritual pertama yang harus dilakukan.Ramana menyarankan dengan 

tepat berpeganglah pada pikiran aku ketika keinginanmu yang lain 

mengganggu,pikiran pikiran yang lain otomatis akan lenyap.Masa lalu dalam 

bentuk kekuatan pikiran mengalir dari wasana wasana,kecenderungan yang 

melekat dihancurkan dengan perhatian.Pikiran tumbuh seperti api dengan 

minyak.Ketika perhatian ditarik pikiran mati seperti nyala api tanpa minyak. 

 

SIAPA AKU :  
DARIMANA AKU BERASAL? 

 

Apa yang perlu diusahakan adalah melihat pikiran dengan 

pikiran.Perhatian dari pikiran  sejauh ini belum pernah ditujukan terhadap pelaku 
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; si pemikir.Pelaku ini tidak pernah diberi perhatian.Hasil kekuatan pikiran yang 

sangat menakjubkan telah ditunjukkan oleh kemajuan teknologi dan ilmu 

pengetahuan yang sangat menakjubkan.Meskipun demikian kekuatan pikiran 

tidak pernah digunakan untuk mengembangkan pengetahuan tentang pikiran itu 

sendiri.Pada point ini sangat penting diingat bahwa pikiran adalah suatu 

kekuatan dinamik karena isinya yang penting, yaitu kesadaran kecerdasan. 

Pikiran mengenali objek apapun yang diinginkannya.Tujuan daripada usaha dan 

latihan yang sekarang disarankan adalah memfokuskan perhatian pikiran pada 

dirinya sendiri,pada pusatnya.Oleh karenanya,semua energi  pikiran menjadi 

wellcome untuk membuka alam,sejauh dan seluas alam yang dikandung oleh 

pikiran itu. 
Dalam jalan yang diajarkan Ramana semua situasi akan bertemu dengan mengganti 

berbagai perhatian pikiran dengan perhatian diri sendiri. Kewaspadaan yang berkelanjutan 

sangat diperlukan agar tidak dipengaruhi oleh arus pikiran yang bergerak begitu cepat.Pada jalan 

ini Ramana memberikan 2 “senjata” ampuh;yang pertama,  dalam bentuk sebuah pertanyaan 

“Siapa Aku?” Seseorang memulai dengan bertanya untuk siapa pikiran ini terjadi? Senjata Siapa 

Aku ini berperan untuk memutuskan kumpulan pikiran pikiran dan membuat pusat pikiran 

(kesadaran Aku) terisolasi. Dengan kata lain identifikasi pikiran dengan sisa sisa pikiran yang lain 

telah terpotong dan dikalahkan oleh keinginan untuk pencarian Siapa Aku.Pengisolasian pusat 

pikiran yang tercapai bagaimanapun juga belum merupakan  akhir daripadanya.Itu hanyalah 

suatu tahap yang merupakan hal penting dalam perjalanan kembali kepada sumber pikiran. 

 Senjata yang kedua,juga dalam bentuk pertanyaan “Darimana Aku?” Darimana pikiran 

aku ini muncul? Pertanyaan ini menciptakan suatu kepekaan pikiran pada sumbernya.Penyakit 

pikiran adalah identifikasi dari pikiran murni dengan kesalahan masalalu sebagai suatu hasil dari 

pikiran yang keadaannya terpisah.Untuk menghilangkan penyakit ini obat yang manjur adalah 

membangunkan pusat kesadaran.Melalui metode ini pikiran diingatkan secara konstan tentang 

kekuatan kebenarannya,rumahnya dan kebersatuannya dengan totalitas kehidupan. Praktik ini 

merupakan suatu teknik halus yang hanya meminta kesadaran terhadap sumber darimana 

pikiran tersebut keluar.Keberhasilan tergantung pada pengembangan kemauan yang kuat.  

Praktek pencarian kedalam diri melalui 2 pertanyaan diatas (Siapa Aku dan Darimana 

Aku Berasal) memisahkan aku dari kumpulannya dengan pikiran yang lain dan membawa pikiran 

kembali kepada sumbernya.Praktek ini menempatkan pikiran menjadi jembatan untuk kembali 

kepada tempat diamnya.Ketika pikiran dipelihara dengan kedamaian yang menyenangkan di 

tempat diamnya itu,kebiasaan lamanya untuk mencari hubungan dengan pikiran yang lain secara 

perlahan perlahan berkurang,sampai kemudian ia tenggelam kedalam kedamaian yang sangat 

luas yang hanya tersedia didalam sumber pikiran itu. 
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MENGALAMI PIKIRAN MURNI 
 

Saat bergerak dari the state of troubled atau ketika kita melangkah dari keadaan pikiran 

yang lemah menuju keadaan pikiran yang silence sesungguhnya kita sedang membersihkan 

banyak jaringan mental. Tentu,ini bukan pekerjaan mudah. Tapi ketika kita bertanya apakah 

rintangan rintangan pikiran seluruhnya dapat dipecahkan? Ramana akan menjawab “Ya”.Dengan 

memberikan dorongan seperti itu banyak para pencari terus berusaha untuk maju melanjutkan 

perjuangannya,karena mereka percaya mereka bisa melakukannya. Sebuah bahaya lain juga 

akan menghadang para pencari yakni turunnya gairah berlatih karena minimnya kemajuan yang 

bisa dicapai.Keadaan semacam ini harus diwaspadai sebagai bentuk lain dari kelemahan pikiran. 

Ketika seseorang mempersoalkan lama waktu berlatih dan hasil yang mungkin 

diperolehnya, Ramana akan menegur mereka dengan mengatakan ”tidak ada pertanyaan 

tentang waktu!” Ketika keraguan dan keputusasaan mendominasi,maka penangkalnya yang 

terbaik adalah menambah kuatnya  ingatan untuk mewujudkan  kedamaian dan ketenangan  

pikiran. 

Ada periode  pada saat kita  berlatih,pikiran mencapai keadaan yang cukup tenang  dan 

tidak terganggu.Ketenangan ini tentu saja sangat menyenangkan dan menggembirakan,tetapi ini 

adalah waktu untuk betul betul waspada.Karena seseorang dapat tersesat oleh keheningan 

pikiran semacam ini dan mengira bahwa pikiran telah berada dibawah kontrol. Kenyataannya 

dalam fase ketenangan semacam ini, “kecendrungan laten” yang setiap saat bisa muncul ke 

dalam pikiran belum dapat dihilangkan. Kecenderungan laten itu hanya tertidur dan akan kembali 

mengganggu pikiran.Surutnya pikiran sesaat yang dicapai selama periode ini belum 

mengindikasikan bahwa seseorang telah sampai pada sumber pikiran.Selain itu pada dasarnya 

pengosongan pikiran seperti ini tidak dapat disamakan dengan kebebasan yang bersifat 

permanen.Oleh karena itu Ramana menyarankan bahwa seseorang harus menghidupkan 

kesadarannya dan mengaktifkan pikirannya dengan pertanyaan “kepada siapakah kedamaian ini 

dialami”.Pertanyaan ini membantu menjaga kesadaran secara luas untuk melanjutkan self-inquiry 

kita. 

Kenyataannya sangat penting untuk melewatkan ketenangan yang “palsu” ini dan  

Ramana akan memperingatkan pencari yang tekun manakala mereka jatuh tertidur saat meditasi 

dengan menyarankan agar mereka  keluar ke tempat suci atau untuk berjalan  di sepanjang 

danau. Hal ini  penting karena keadaan sadar sesungguhnya adalah waktu yang tersedia untuk 

pengejaran yang efektif dari sebuah pencarian dan seharusnya tidak dibuang buang percuma. 

Ramana lebih menekankan pentingnya menjadi lebih tersadar melalui meditasi. Apapun yang 

menumpulkan pikiran dan karenanya perlu dipertajam atau dibuat lebih peka yakni melalui 

intelegensia. 

Setelah bebas dari hambatan hambatan seseorang harus melihat cara cara positif dan 

terus berjalan menuju pengalaman pikiran yang murni.Setiap hari ada waktu  dimana pikiran 

tenang dan dalam keadaan seimbang.Kapan keadaan mental ini datang,sangat sulit untuk 

ditebak.Bagaimanapun sangat jelas bahwa ketika seseorang meluangkan waktu untuk meditasi 
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sekalipun bagian meditasi itu sendiri mungkin merupakan suatu perang besar. Tapi suatu saat 

nanti,bahkan tanpa harapan apapun, suatu ketenangan yang nyata dapat dirasakan.Hal ini dapat 

dikatakan bahwa kerja keras dapat mendatangkan hasil berupa kedamaian dan ketenangan. 

 Menurut Ramana masing masing hari menawarkan kita kesempatan untuk berhubungan 

dengan pikiran murni dimana the mind bebas dari pikiran pikiran (thoughts). Akan tetapi acapkali 

kita biarkan kesempatan itu terlewatkan, kenapa? Karena kurangnya pengarahan kita terhadap 

keadaan kapan pikiran kita murni.Ketika seseorang telah mengetahui periode ini dan belajar 

memegangnya,pengalaman tentang pikiran yang tenang akan datang padanya. 

   

KEDAMAIAN DAN KEBISINGAN 
 

 Adalah satu pendapat umum bahwa apabila kita bisa lari atau menghindar 

dari kebisingan dunia ke ketinggian puncak Himalaya atau ke kedalaman gua 

dipegunungan,kita akan mampu memecahkan masalah pikiran dan segera 

memiliki pikiran yang damai.Dengan kata lain,untuk mendapatkan ketenangan 

pergilah ketempat yang sunyi.Ketenangan dan kedamaian pikiran akan dapat 

ditemukan hanya dengan menjauh dari rutinitas kerja kita, dari pekerjaan 

pekerjaan kita tiap hari,jauh dari orang orang yang kita sayangi.Bagaimana kita 

dapat melakukan pengendalian pikiran kecuali kalau kita mampu menghindar 

dari gangguan orang lain yang merusak secara terus menerus waktu meditasi 

kita dengan bertemu dan bercakap cakap.Karena itu kita perlu mencari titik titik 

ketenangan alam.Keinginan untuk menyendiri atau istirahat dari hiruk pikuk 

pekerjaan perusahaan adalah bermaksud untuk membebaskan pikiran dari 

gangguan gangguan luar. 
 Masih menurut pendapat umum,untuk mendapatkan ketenangan pikiran seseorang 

harus memiliki strategi mundur dari dunia. Pengunduran semacam ini kepada beberapa hal yang 

indah dianggap sebagai suatu faktor keseimbangan.Waktu kemudian akan tersedia untuk belajar 

tentang seluk beluk dan tingkah daripada pikiran,tingkat tingkat dan hayalannya.Karena sejak 

aktivitas duniawi yang  normal dijalankan,kita tidak memiliki banyak waktu luang untuk meditasi 

atau melakukan refleksi.Ini adalah sikap dan harapan mereka untuk menghindar dari kehiruk 

pikukan duniawi yang gila ini.Dalam suasana yang sepi dengan panorama alam yang indah pada 

lembah sumbur dan bukit bukit hijau,pengertian atau pengetahuan tentang pikiran akan datang.Di 

tempat seperti itu,seseorang dapat mengerti dengan baik kasih dari tempat tempat 

sepi.Betul,bahwa daya tarik alam tidak bisa dihitung.Ia mempunyai gaya tariknya sendiri,daya 

tariknya yang merasuk sampai kesumsum tulang kita. Apabila keadaan sesorang memungkinkan 

dan juga,apabila terdapat karma baik dalam hal ini,seseorang dapat tinggal di tempat tempat 

seperti ini,dimana pikiran dengan mudah diharmoniskan dan diistirahatkan.Tetapi keadaan 
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seperti ini mungkin tidak terjadi untuk semua orang.Bagaimana jika seseorang tidak memilikinya?

 Apakah kita perlu menyesali hal ini? Apakah kita harus menunggu pada saatnya nanti 

apabila kita menghendaki ketenangan pikiran,kita buru buru mencari lingkungan yang sepi, jauh 

dari pekerjaan? Kesunyian mungkin adalah hal yang penting.Tapi banyak orang yang 

sesungguhnya malah belum mengerti apa sesungguhnya kesunyian itu.Jika seseorang dapat 

melihat hal itu secara mendasar, asumsi pokok  hubungan antara ketenangan pikiran dengan 

tempat (lingkungan) yang menyejukkan mungkin hanya merupakan kesalahan. 

 Hiruk pikuk keinginan,kata Ramana, ada didalam pikiran seseorang.Keinginan adalah 

kebisingan. Kesunyian atau Keheningan berarti membuat pikiran diam (the mind still),bebas dari 

gelombang keinginan.Hal ini bisa juga dilakukan didalam keramaian.Kesunyian lingkungan tidak 

dapat menghapuskan pikiran pikiran seseorang. Alam yang sepi dan sunyi tidak dapat 

menghasilkan penghentian pikiran dan keinginan keinginannya.Apa yang diperlukan adalah 

suatu usaha positip untuk menghasilkan pikiran diam,bebas dari keinginan 

keinginan.Kesempatan untuk menemukan pikiran yang diam terbuka untuk semua. Dengan 

pemahaman seperti ini,pelaksanaan sadhana yang kita lakukan tidak akan dipengaruhi oleh 

apakah  tersedia lingkungan yang kondusif atau tidak.Apabila matahari keberuntungan bersinar  

berarti membiarkan seseorang berbuat untung dan apabila keadaannya gelap, biarlah hal itu 

tidak menghalangi. 

 Memburu Aku dengan senjata self inquiry seperti yang diajarkan 

Ramana,menyiapkan seseorang menjadi penyelam,sampai akhirnya ia tiba pada 

kedalaman sumber pikiran; Kesadaran Aku itu sendiri.Ketika pikiran tidak sibuk 

dengan lalu lintas keinginannya,pikiran pikiran itu menjadi terbelah dan luas.Ini 

seperti memindahkan perabotan rumah tangga yang begitu banyak dari sebuah 

ruangan.Kemudian, setelah perabotan tersebut semuanya dipindahkan, ruang 

tersebut menjadi luas.Ruangan tidak diciptakan,ia sudah ada 

sebelumnya.Perabot perabot rumah tangga itulah yang memenuhi pandangan 

kita dan membuat ruangan itu sumpek.Ketika pikiran terbebas dari kebisingan 

akibat hiruk pikuknya lalu lintas keinginan,vibrasi kedamaian akan dirasakan. 

 

RAHMAT TUHAN 
 

 Kadang kadang ketekunan dari usaha belum cukup untuk menjamin hasil 

yang diharapkan.Pikiran seolah berkumpul dalam timbunan sehingga begitu sulit 

dikontrol dan seorang pencari mulai putus asa.Berbagai latihan yang telah 

dijalankan dan pengalaman yang diperoleh sebelumnya,  kelihatannya tidak 

banyak membantu.Semasih ini merupakan permasalahan,mungkin seseorang 



D:\My Document\AHIMSA-PAPER BUKU\Modul-Buku\2005 Wacana Spiritual-Sdh 
Terbit\Wacana Spiritual-Wejangan Org 
Suci.doc__________________________________52 

harus menemukan jalan keluar dari kebuntuan ini.Ketika pikiran lemah dan tidak 

mampu “menghentikan dirinya”, perjalanan kedalam menjadi tidak mungkin dan 

seseorang akan kembali kepada dunia pikirannya yang bising.Menghadapi 

persoalan lemahnya pikiran ditengah usaha kita untuk melanjutkan pencarian 

(inkuiri diri),hadirnya rahmat (grace) sangat diperlukan. 
 Sangat sulit untuk membicarakan rahmat karena masing masing orang mempunyai 

konsep tersendiri tentang hal ini.Rahmat adalah “campur tangan”,aliran anugerah atau 

pertolongan yang diberikan oleh Tuhan atau Sadguru yang  pikirannya sudah damai. Dengan 

bantuan dari rahmat ini seseorang secara efektif akan dibawa kembali kepada perjalanannya 

didalam untuk mengatasi bencana pikirannya (pikiran yang lemah). 

 Meskipun kenyataannya rahmat adalah sebuah pemberian,namun sebuah rahmat 

kadang kadang muncul dan tenggelam pada kesempatan yang lain.Tetapi Ramana menegaskan 

bahwa rahmat sesungguhnya tetap berada disana.Menurut Beliau,diperlukan usaha yang 

membuat seseorang menyadari rahmat dan memungkinkan seseorang mengambilnya secara 

penuh dalam ikhtiar mewujudkan ketenteraman pikiran.Rahmat dan usaha kemudian kelihatan 

menjadi aksi dan reaksi.Tidak ada pencarian yang nyata tanpa rahmat,rahmat aktif untuk orang 

yang tanpa rahmat sekalipun.Keduanya adalah hal yang penting.Sama seperti tanpa kerja keras, 

tanpa intelegensia dan usaha yang terus menerus bantuan daripada rahmat tidak dapat 

dicapai.Apabila hal ini telah dimengerti dengan baik,seseorang tidak perlu berhenti ditengah jalan 

dibayangi oleh rasa takut akan kegagalan atau  oleh gangguan “musuh musuh”  yang tidak 

kelihatan. 

 

AKHIR PERJALANAN 
 
 Keinginan untuk mengetahui apa yang terjadi ketika orang menembus hakekat pikiran 

diam (silente mind) adalah hal yang dapat dimengerti. Ramana akan dengan sabar menjelaskan 

masalah ini dengan  sangat bersungguh sungguh.Perhatikanlah misalnya percakapan yang 

dikutip dibawah ini antara Beliau dengan seorang pengikut : 

  

D:  Apakah anda punya pikiran? 

 M:  Biasanya saya tidak punya 

 D:  Tetapi ketika anda membaca? 
 M:   Kemudian saya mempunyai pikiran 

 D:  Dan ketika pengikut pengikut menanyakan pertanyaan? 

 M:  Saya mempunyai pikiran sementara menjawab,tidak sebaliknya. 

 

Pikiran hanya untuk keinginan segera,untuk mengerti apa yang dibaca atau untuk 

dijelaskan.Jika sekali waktu maksud ini tersedia,proses pikiran akan berakhir.Hal ini bertolak 
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belakang dengan penjelasan yang baru.Apabila kita membaca surat kabar hal itu akan 

membentuk rangkaian pikiran dengan referensi kepada apa yang telah dibaca.Proses pikiran 

berlanjut,kemudian meninggalkan kesan yang mendorong pikiran kesana kemari.Tetapi kepada 

seseorang yang bersih dari kecenderungan,keinginan yang insidental hanya bersifat sementara 

dan segera berakhir.Seseorang berhenti memikirkan kejadian ketika hal itu berakhir. 

 Kenapa hal ini terjadi? Kenapa berbeda? Ini juga dijawab oleh Ramana 

melalui ilustrasi berikut.Anggap seekor sapi lepas bebas dan tersesat kedalam 

ladang tetangganya untuk merumput.Ia sulit sekali berhenti dari kebiasaannya 

mencuri.Bagaimana ia bisa dijaga ? Didalam kandangnya sendiri,apabila dipaksa 

ditambatkan, ia dengan mudah menunggu waktunya untuk bebas.Apabila ia 

tergoda oleh rumput yang bagus didalam kandang ia akan makan rumput 

sebanyak banyaknya pada hari pertama dan lagi menunggu kesempatan untuk 

lari.Hari hari yang lain ia pasti makan lebih banyak sehingga ia akan makan lebih 

banyak lagi pada hari hari selanjutnya,sampai ikatannya secara perlahan 

mengendor.Ketika sudah terbebas dari kebiasaan buruk ia mungkn dibiarkan 

bebas dan ia tidak akan tersesat lagi kedalam padang rumput 

tetangganya.Bahkan ketika dipukuli dikandang ia tidak akan meninggalkan 

kandangnya. 

Dalam ilustrasi diatas,pikiran adalah sapi yang terlepas bebas dan menginginkan 

padang rumput tetangga.Kegembiraan dan kedamaian dari pikiran murni adalah 

bahwa ketika seseorang tidak akan tersesat kedalam dunia pikiran atau ketika 

sapi tidak lagi mempunyai kebiasaan buruk menginginkan rumput tetangga. 

Pikiran murni yang bercirikan kedamaian dan keheningan sesungguhnya dapat 

dibina melalui latihan yang intens,karena pikiran tidak selamanya mempunyai 

kecenderungan bergerak keluar dalam mencari kesenangan melalui 

obyek.Adanya perubahan prilaku sapi dalam ilustrasi diatas telah menunjukkan 

kebenaran ini. Setelah bebas dari keinginan,pikiran kemudian menjadi tajam 

seperti ujung rumput.Pekerjaan terselesaikan dengan baik dan  seseorang tiba 

pada akhir perjalanan. Katha Upanisad,III.10 menyebut keadaan ini sebagai 

pencapaian tertinggi : Yada pancavatisthante jnanani manasa saha,Buddhis ca 

na vicestati,tam ahuh paramam gatim (Ketika kelima indriya bersama dengan 

pikiran berhenti dari kegiatan rutinnya,dan bilamana buddhi tidak bergeming,itu 

disebut keadaan tertinggi). 
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(Halaman Belakang) 
 

 
I Wayan Gede Suacana, pemred Jurnal Ilmiah Sarathi dan 
pengajar di Fisipol Universitas Warmadewa. Peneliti pada Pusat 
Kajian Pedesaan dan Kawasan-Yayasan TriHita Karana Bali, 
dan Pengurus Yayasan Dharma Duta yang bergerak dalam 
bidang spiritualitas, pendidikan dan pelayanan sosial. Peminat 
ajaran yoga, reiki dan dharma gita ini telah menulis/ menyunting 
4 buah buku dalam bidang keilmuannya: manajemen publik/ 
pemerintahan. Sedangkan, Wacana Spiritual: Wejangan Orang-
orang Suci Penegak Ajaran Veda ini, merupakan buku spiritual 
pertamanya yang diterbitkan oleh Penerbit Paramita Surabaya. 

 

 

 
 

Kadek Yudhiantara, staf pengajar Fisipol-Universitas 
Warmadewa Denpasar ini adalah penulis dan pemerhati 
masalah masalah kerohanian, tinggal di Denpasar. Pandangan 
dan pengabdiannya dalam bidang supranatural-spiritual telah 
dipublikasikan dalam puluhan artikel, tulisan bersambung dan 
liputan diberbagai media cetak di Bali; Harian Nusa,Tabloid Bali 
Age,Tabloid Taksu dan Majalah Spiritual & Meditasi Bianglala. 
Beberapa buku yang pernah ditulis antara lain : (1) Prana Suci 
Kundalini,(2) Bayu Agung,(3) Ilmu Hanuman,(4) 
Dasaksara,Saiwa Sidhanta dan Kanda Pat, (5) Rahasya 
Pemujaan Shakti Durgha Bhairavi,(6) Sira Nika Tiyang, (7) 
Ajaran Meditasi Sejati Brahma Astra dan (8) Tantra Yoga. 
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(Cover Belakang) 
 

AKU MEMINTA TUHAN 

 

Aku minta Tuhan untuk mengambil deritaku. 
Tuhan berkata, Tidak 

Itu bukan untuk Kuambil, tapi untuk kau serahkan. 
Aku minta Tuhan untuk menyempurnakan anakku yang cacat. 

Tuhan berkata, Tidak 
Jiwanya sempurna, tubuhnya hanya sementara. 
Aku minta Tuhan untuk memberikan kesabaran. 

Tuhan berkata, Tidak 
Kesabaran adalah hasil dari kesengsaraan; itu tidak diberikan tetapi dihasilkan 

Aku meminta Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. 
Tuhan berkata, Tidak 

Aku memberimu berkah-Ku, kebahagiaan terserah padamu. 
Aku meminta Tuhan jangan memberiku derita. 

Tuhan berkata, Tidak 
Penderitaan menarikmu dari perhatian duniawi dan membawamu lebih dekat pada-Ku. 

Aku meminta Tuhan untuk membuat semangatku berkembang. 
Tuhan berkata, Tidak 

Kamu harus mengembangkannya sendiri, tapi Aku akan mematangkanmu untuk 
membuatmu berbuah. 

Aku meminta Tuhan memberi semua hal hingga mungkin aku dapat menikmati kehidupan. 

Tuhan berkata, Tidak 
Aku akan memberimu kehidupan supaya kau dapat menikmati semua hal. 

Aku meminta Tuhan untuk membantuku MENCINTAI yang lain seperti IA mencintai 
AKU. 

Tuhan berkata…..Ahhhh, akhirnya! Kamu memahaminya. 
 
 
 
 

(Sai Message, 2003) 
 
 
 
 
 

 


