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Om Sri Sai Ram 

Prasanthi Sandesh 
 
Om Sri Sai Ram! SelamatDatang di Prasanthi Sandesh. Kita telahmendapatkanbanyak 
Darshan dari Bhagavan Baba. Kita 
telahdiberkatidenganbanyakkesempatanmendengarkanWacanaIlahiahBeliau. Saya 
yakinandatentunyamenyimaksemua yang telahsayasimak juga. Saya 
tidakmenganggapdirisayaunikataukhusus, tidaksedikitpun. Kita 
hanyasalingberbagipandangan. Kita menikmatiperbincangantentang Bhagavan, 
sebabkitasemuaberada di jalan yang sama. Kita sedangdalamsuatuperjalanan. Oleh 
sebabitu, kitamemilikipaham yang sama. 
 
Filosofi Swami tidakdimaksudkanhanyauntukmenjangkauataumemasukibatinanda. 
Tidak! Wacana-wacana Swami perlutertanamsecaramendalam di dalamhati (Nurani). 
Bahkanbeberapadiantaranyaakanmeresapjauhmasukkedalam. Filosofi Swami 
penuhdenganpemikiran-pemikiran yang memilikikedalamanseorang meditator. Dan 
Swami berkomunikasidengankitasedemikianrupaBeliauseolah-
olahmembawasertadirikitadalamsuatupenerbangan, penerbanganbersama Gautama 
Buddha. Dan Swami juga berbicaradalambanyakkesempatan. Itusemuabukansemata-
mataungkapan kata-kata saja. Tidak! Ucapanitubagaikan napas! Terdapatdenyut 
(jantung) di dalam kata-kata dan wacana Bhagavan – 
penuhdenganbuahpikiransetaradengankesadaranmanusia.  
 
Semuanyaituditurunkandariketinggiangunamenjangkaupemahaman orang banyak, 
tujuannyaadalahuntukmembangunkanmereka yang masihtertidurlelap. Tugas-tugas 
Swami penuhdenganwawasan. Ya! 
 
Pada saat yang sama, kita juga sadar; tidakada yang diragukantentanghalitu. Akan 
tetapiketidak-sadaranadalahpilihankita. Jadi, 
adalahlebihbaikbilakitamemilihuntuktetapsadar, agar semuabentukketidak-sadaran, 
kegelapan (batin) sirna. Bulatkantekaduntukhidupdalampuncak yang diterangi oleh 
sinar Mentari! Tiadaseorangpun yang dapatmenghalangikita oleh 
karenaituadalahpotensidirikita. Swami menjagakita pada ketinggianitu – puncak yang 
mulia dan terang oleh sinar Mentari. Ya! Lalu 
kitamengembangkankerinduanuntuksalingberbagipesan-pesanBeliaudengankolegakita, 
pesan-pesan-Nya bersamateman-teman dan anggotamasyarakat. Dan 
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keinginanuntukberbagiitusungguhluarbiasa. Itulahsebabnyamengapasetiap kali para 
bhakta Sai bertemu, merekaterussalingbertukarbaikpengalamanmaupunpesan-pesan 
yang sampaikepadanya. 
 
Wacana-wacana yang diberikan oleh Swami 
bersifatafirmasiterhadapkehidupansecarakeseluruhan. Iaibaratperayaanagama 
sebagaiungkapansyukurataseksistensi yang ada, dan ceramahataupunwacana Swami 
tidakmenentangterhadapkesenangan/kenikmatanataskehidupan, cinta-
kasihmaupuncanda-tawa! Swami 
tidaklahmemintakitauntukmeninggalkankehidupansebagaiperumah-tangga. Sebaliknya, 
Beliaujustrumemberikandukunganuntukdapathidupsecarapenuh di tengah-tengah dunia 
ini. Selainitu, konsep-konsepkitatentangsurga, neraka dan 
Tuhanmerupakanhasilproyeksidaripadapikiran. Bhagawanberulang-kali 
mengatakanbahwasemua orang memilikipotensiuntukmerealisasikannya. 
Seseoranghanyamembutuhkandorongan, tantangan. 
ItulahtujuandaripadaWacanaIlahiahBeliau. 
 
Kita seyogyanyahidupsecarautuh/total, riang-gembira dan secaraintens, dan itulah yang 
menjadidasardaripadasemua agama. Akan tetapiceramah dan wacana Swami 
terlihatcukupsederhana. Sebagaimanakitalihat, 
bahwamanusiacenderungtidakdapatmenerimasegalasesuatu yang gampangan, dan 
merekamerasabahwahalitutidaksepadansebagaitujuan (hidup), oleh karena 
(dalampandanganumum), suatutujuanharuslahsesuatu yang sangat sulit dan tangguh! 
Hal ini(disebabkan) oleh karena ego selalumenginginkansesuatu yang tidakmungkin, 
sesuatu yang sulit. Sang Ego mendorongmuuntukmencapailebih dan lebihlagi. 
Lebihserakah, lebihberkuasa, lebihbanyak uang, lebihbanyak tapa-brata, lebih spiritual, 
lebihdisiplin! „Lebih‟ adalahbahasa yang digunakan oleh sang ego. 
 
Oleh sebabitu, kitaharusmengenalifaktabahwaketika mind (batin) 
sedangtidakmengandungbenih/buahpikiran, maka (pada saatitu) andasedangberada di 
(tengah-tengah) langit yang kosong. Dan ketika mind (batin) sedangkosong, makawaktu 
juga (ikut) berhenti! Tiadapergerakansaatitu oleh karenabilamanaadapergerakan, maka 
di situ adawaktu. Jadi, bilamanatiadabenih/buahpikiran, maka di kala itutiadawaktu, dan 
andatidakeksis di sana. Mind (batin) tiada di situ. Waktu tidakeksis dan 
andaakanmengalamikedamaian yang luarbiasasertaketenangantertinggi. Itulah yang 
disebutsebagaipencariansejati. 
 
Dan Bhagavan 
tidakmemintaandauntukmenjadiseorangpertapaataupunmenjadiseorangrahib. 
Tidaksamasekali! 
Sebabdibutuhkanlebihdarisekedarkeberaniandaripadahanyameninggalkankehidupan di 
tengah-tengahmasyarakatini; dan untukkembaliketengah-tengahkehidupan dunia 
dibutuhkanlebihbanyaklagikeberanian! 
Tidaklahcukupbilamanaandahanyahidupuntukdiriandasendirisebagaiseorangpertapaata
urahib, menutupdirianda di dalamsuatukediaman. Tidak! Anda 
butuhkeberanianuntuktampilkeluar dan kembalikekehidupanduniawi. Itulah yang 
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ditekankan oleh Swami. Mengapaandaperlukembalikekehidupanbermasyarakat? 
Yaituuntukmelayanisesama; untukmembagikanpesan-pesanBeliaukepadasiapasaja, 
siapuntukberbagikepadamereka yang siapuntukmenerima, yang reseptif;  
yangtersediauntukmenerima. 
 
Anda tahu, sebagaimana yang kitasaksikan, ketikamatahariterbit, 
kawananburungpenuhkegembiraan. Bunga-bungaan juga senang. Seluruh planet 
bumiinibergembira-riaketikamatahariterbit. Melihatburung dan bungaserta planet 
berbahagia, sang Mentari juga ikutbergembira. Hari baru yang penuhharapan! Mentari 
adalah Avatar! Mentari adalah Bhagavan kita! Sai Aditya – membuatseisi planet sangat 
ceria! 
 
Kita juga mengamatibahwakeseluruhaneksitensi (di alamsemesta) inisalingterkait. 
Mulaidarisehelairumputhinggakekumpulanbintang yang megah di langit, 
kitasalingterinterkoneksi. Anda tentunyapernahmendengartentang Zorashtra, (beliau) 
memilikiduasimbol, yaitusimbolpertamanyaadalahseekorular yang 
merupakanrepresentasidarikebijaksanaan; dan simbollainnyaadalahseekor „elang‟ yang 
memiliki arti keberanianuntuk terbang tanpagentarmenjangkautempat yang takdikenal, 
dan bahkanmelompatkeranahasingsekalipun. Inidiartikansebagaiperjalananmenuju inti 
ke-Tuhanandarisegenapeksistensi yang ada. 
 
Dan kita juga menemukanmanusiabijaksebagaisosok yang tidaklahterlalukaku/serius, 
tetapisenantiasa ria jenaka. Mengapa? Oleh karenakeseluruhanalameksistensiini juga 
playful (ceria)! Oleh sebabitu, Sang Avatar selalusiapuntukkembaliketengah-
tengahumatmanusia. Beliautidakakanmengukungdiri-Nya dalamsatutempattertentusaja. 
Beliaukembaliketengah-tengahmanusia, untukmempertahankanderajatkemanusiaan, 
dengankeberanian dan disertaisemuasumber-sumberinspirasihebat. Itulahseorang 
Avatar! 
 
Seseorang yang memilikicinta-
kasihotentikterhadapsesamaumatmanusiaakanmemilikipandanganhidup yang afirmatif 
dan tidakakanmenyalahkan dunia. Iatidakakanbersikapnegatif, dan tidakakanmembuat 
orang lain merasabersalah. Dan manusiadengancinta-kasihotentik juga 
yakindenganfaktabahwaanda juga akanberhasilmemperolehkeberhasilan yang 
telahiaraih, bahwaanda juga dapatmengenalinya oleh karenaitumemangadalahpotensi 
yang andamiliki. 
 
Bhagavan hadiruntukmemberikandorongankepadasiapapun yang siap, bagimereka 
yang membutuhkanpanduan, yang inginmengetahuijalanserta yang 
bersediauntukmenerimapengalamanIlahiah. Oleh sebabitu, 
kitaperlumendengarkanwacana-wacanaBeliaudengankesadaransepertiitu, 
denganpemahaman yang benar, agar kitadapatmerasakansendiripengalamanIlahiah di 
dalamdirikita masing-masing. Inilah yang berulang kali diminta oleh Swami daridirikita 
masing-masing. Beliaumenghabiskanwaktu-Nya untukmenyebar-luaskanpesan-
pesanIlahiah. Pada suatuwaktu, Beliauberkomentar, “Apapun juga yang Aku katakan, 
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apapun juga yang Aku lakukan, semuanyapenuhdengankedalaman, kesadaran dan 
hendaknyamembantuengkaumenyadarikeilahiandirimu yang sebenarnya.” 
 
BahkanBeliaulebihlanjutmengatakan, “Engkau dan Aku adalahsatu!” Saya 
masihingatdenganjelasketikaseseorangmengatakan, “Swami! Engkaumahapengasih. 
Engkautelahberbuatbegitubanyakuntukdiriku!” dan Swami 
menjawab,”Ituadalahkewajiban-Ku! Adalahkewajiban-Ku melayanimu.” 
 
Suatuketika, Swami pernahmembuatpernyataanini: “Aku tak punya kekhawatiran, Aku 
tak punya masalah, tidakadasedikitpun! Namunadasatuhal di dalambenak-Ku! (Yaitu) 
bagaimanamenolong orang? Bagaimanameringankanpenderitaannya? 
BagaimanamengarahkanmerekakepadaTuhan? 
Bagaimanamembantumerekadalampraktikspiritualnya? Itulahhal-hal yang Aku 
pedulikan. Tiada yang lain! 
 
Oleh sebabitu, kita – para bhakta – 
hendaknyamenyadaribahwamaksud/tujuankedatangan Avatar, Bhagavan Sri Sathya 
Sai Baba. Hal initidakbisadianggapsepele. Tentusajatidak! Tidaksamasekali! 
Baikituberupaaktivitaspelayananatauaktivitas spiritual maupunkegiatan Pendidikan, 
apapunitu, aktivitas-aktivitastersebutmempunyaisatutujuan, yaituuntukmerealisasikan 
Divinity (Keilahian) sebagaijatidirisejati, yang merupakanDiri yang sama di dalamsetiap 
orang. Itulahtujuanutamadaripadaaktivitas-aktivitastersebut, 
tujuankegiatandarisemuainstitusi yang didirikanuntukkita oleh Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba. 
 
Itulahsebabnyamengapasayaseringmemberitahubanyak orang, agar 
memberipenekananterhadappesan-pesanIlahiah agar 
segalabentukkegiatankitamenjadibermakna, berguna, 
berbuahsertamembawakitamenujukepadatujuanutama; yaiturealisasiKeilahian di 
dalamdiri. Hendaknyakitaingat, bahwaapapun juga yang dilakukan, dikatakan dan 
dipikirkan, sebagaimana Bhagavan menamakannya, menjadi „Constant Integrated 
Awareness‟ (KesadaranTerintegrasisecara Terus-Menerus). 
 
Terima-kasih! Kita akanberjumpakembali! Sai Ram! 
 
 
 


