
	  

	  
 

Forbearance (Kshama) is the grandest and 
noblest of all virtues 

 

“Kesabaran (Kshama) adalah sifat yang paling agung dan 
yang paling mulia dari semua sifat kebaikan” 

 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 7 September 2015 
	  

Apa yang dapat dilihat oleh mata, apa yang dapat menggerakkan pikiran-mu, apa yang 
membangkitkan tubuhmu dan apa yang membentuk seluruh hidupmu adalah berasal dari ciptaan 
yang ada di sekitarmu. Gopala dikenal baik sebagai penggembala sapi-sapi, merawat dan memelihara 
sapi-sapi tersebut. Kata 'Go' mengacu pada sapi, dunia, organ-organ indria, surga, berbicara, dll. Jadi 
Gopala dapat bermain denganmu dan membuatmu bernyanyi. Beliau dapat menggerakkanmu dan 
semua yang lainnya. Beliau dapat melindungimu dan membuatmu bahagia. Inilah aspek Gopala, 
inkarnasi Tuhan. Tindakan penciptaan dan Sang pencipta bersifat kekal dan selalu bersama selamanya. 
Keadaan mungkin bisa berubah dan waktu mungkin saja berubah tetapi Divinity tidak akan pernah 
berubah. Aspek yang paling penting dari Ilahi (Paramatma) adalah untuk menjaga sapi (ciptaan-Nya), 
melindunginya dan akhirnya memastikan semuanya menyatu dengan-Nya. Oleh karena itu lakukanlah 
usaha yang tulus untuk meningkatkan keilahian yang ada dalam dirimu dan menikmati kebahagiaan. 
Engkau seharusnya dengan tekun meningkatkan dirimu dan jangan pernah membiarkan dirimu 
tergelincir ke bawah. 
 
(Summer Showers in Brindavan, 1978 Ch 23) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 8 September 2015 
	  

Untuk setiap ciptaan yang lahir ke dunia, kebenaran adalah manisfestasi Tuhan yang bisa terlihat. 
Seluruh kosmos terdiri atas objek-objek yang bergerak dan tidak bergerak yang muncul dari 
kebenaran, ditopang oleh kebenaran dan menyatu di dalam kebenaran. Kebenaran adalah illahi dan 
kekal (Sathyam-Jnanam-Anantham Brahma). Oleh karena itu setiap orang harus menghormati 
kebenaran. Sathya dan Dharma (kebenaran dan kebajikan) tidak akan tunduk kepada siapapun. Setiap 
bagian dari kekuatan, fisik atau sebaliknya harus berada di bawah kekuasaan dari Sathya dan Dharma. 
Keberhasilan mengikuti Sathya dan Dharma. Apapun yang menjadi gelar sarjanamu atau 
kedudukanmu, engkau harus meningkatkan rasa hormat pada nilai-nilai kemanusiaan. Selalu 
melindungi Sathya dan Dharma. Apa yang harus dijaga oleh para pelajar dan masyarakat tidak hanya 
bangsa, namun juga Sathya dan Dharma. Sebagai gantinya nilai-nilai ini akan melindungi alam 
semesta. Orang-orang yang terpelajar atas nama bangsa sedang melepaskan kebenaran dan 
kebajikan yang sesungguhnya merongrong peradaban manusia. Adalah sangat penting sekali untuk 
meningkatkan kebajikan daripada mengejar kesarjanaan atau kekayaan duniawi dan harta benda 
yang bersifat sementara. 
 

( Divine Discourse, 20-May-1990) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 9 September 2015 
 

Mengarungi dunia yang sementara ini melalui suka cita dan kesedihan, manusia sangat memerlukan 
seseorang dimana mereka bisa menyampaikan perasaan mereka, membagi penemuan dan keadaan 
sulit mereka, saat bahagia dan sedih mereka; seseorang yang ada di samping mereka ketika 
melakukan perjalanan yang sulit menuju pada kebenaran dan kedamaian. Bagaimanapun juga, 
persahabatan dan teman pada saat sekarang, jauh dari ideal persahabatan. Teman yang dapat 
memberikan nasehat nyata, kenyamanan, dan penghiburan, jarang ditemukan. Jika persahabatan 
harus bertahan maka hati harus mengerti hati, hati harus ditarik ke hati. Persahabatan harus mengikat 
dua hati dan memberikan pengaruh baik bagi keduanya apapun keadaan yang mungkin terjadi – baik 
kehilangan atau keuntungan, kepedihan atau kesenangan, keberuntungan atau kesialan. Ikatan ini 
harus bertahan dari semua bentuk keadaan dan tidak terpengaruh oleh waktu, tempat dan keadaan. 
Kepercayaan dan saling menghargai satu dengan yang lainnya adalah menjaga dengan aman satu 
dengan yang lain.  
 
(Divine Discourse, 24-May-1973)  - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 10 September 2015 
	  

Engkau seharusnya menyadari bahwa untuk setiap tindakan ada konsekuensinya. Hasil dari setiap 
tindakan tergantung pada sifat tindakan, sama halnya seperti sifat pohon tergantung pada benih yang 
ditanam. Konsekuensi dari tindakan seseorang tidak bisa dihindari dan karena alasan inilah Maharaja 
Manu menetapkan bahwa semuanya harus memperhatikan Dharma. Konsekuensi dari tindakan 
mungkin muncul cepat atau lambat tetapi hal tersebut pasti terjadi. Ketika engkau terus-menerus 
berpikir tentang Tuhan dan melakukan semua tindakan dengan perasaan Ilahi, engkau akan 
mengalami mekarnya kualitas manusia dengan sempurna. Engkau hendaknya mendedikasikan 
tindakanmu kepada Tuhan. Engkau tidak dapat menghindari tindakan. Engkau harus mengubah 
pekerjaan menjadi ibadah. Engkau harus melakukan pekerjaan dalam spirit ini. Engkau tidak dapat 
mengganti doa untuk bekerja. Engkau harus menggabungkan keduanya yaitu pekerjaan dan ibadah.  
 
(Divine Discourse, 31-Aug-1992) - BABA - 
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 11 September 2015 
 

Dalam diri semua orang,  terdapat energi elektromagnetik. Alam adalah perwujudan dari energi yang 
sama. Energi ini mungkin mengambil bentuk yang berbeda, namun pada karakter dasarnya adalah 
satu dan sama. Sebuah bola lampu yang bersinar, sebuah kipas yang berputar dan banyak hal lainnya 
yang bekerja dengan tenaga listrik tergantung pada arus listrik yang sama. Energi mungkin 
mewujudkan dirinya dalam bentuk cahaya, panas atau energi magnetik, namun energi menyatakan 
tentang kekuatan illahi yang mana merupakan sumber dari seluruh energi. Energi elektromagnetik ini 
dalam diri manusia mengungkapkan dirinya dalam bentuk radiasi. Hal ini juga disebut dengan 
pantulan dari ‘kesadaran yang ada di dalam’. Kekuatan untuk melihat, mendengar, berbicara, 
mencerna, dan gerakan dari organ-organ tubuh dihasilkan dari energi ini. Air juga mengandung 
energi ini. Sejatinya, seluruh alam semesta diresapi oleh energi illahi ini. Atas dasar ini, Wedanta 
menyatakan, “Sarvam khalu idam Brahma (sejatinya, setiap makhluk adalah illahi).  
 

( Divine Discourse, 25-Aug-1998) - BABA -  
 
 
	  

	  



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 12 September 2015 
 
Engkau harus mencari cinta kasih hanya melalui kasih. Para Gopika berdoa: “Oh Krishna, mainkanlah 
seruling-Mu yang merdu dan semailah benih-benih cinta kasih di dalam padang pasir hati kami yang 
gersang. Biarkan hujan kasih jatuh di bumi dan membuat sungai kasih mengalir.” Sungai kasih harus 
mengalir secara terus-menerus. Adalah cukup jika engkau dapat mengerti prinsip kesatuan dari kasih 
ini. Cinta kasih adalah segalanya. Perlakukan cinta kasih ini sebagai unsur yang paling mendasar di 
dalam hidupmu. Jangan mengarahkan cinta kasihmu pada benda-benda duniawi. Jika engkau 
melanjutkan mengasihi untuk kepentingan kasih, maka cinta kasih ini akan menjadi kekal. Bukanlah 
tubuh yang harus dicintai, namun prinsip dari kasih itu sendiri. Semua nama dan wujud, bersifat fana 
dan tidak kekal. Cinta kasih yang diarahkan pada objek dan makhluk yang bersifat sementara adalah 
jasmaniah, sedangkan cinta kasih untuk kepentingan cinta kasih adalah kekal. Cinta kasih adalah 
Tuhan. Engkau harus mencapai keillahian dengan cinta kasih yang seperti ini.  
 
(Divine Discourse, 28-Oct-2003) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 13 September 2015 
	  

Perwujudan dari kasih illahi! Selama seseorang sombong dan egois maka tidak akan ada orang yang 
menyukainya. Bahkan pasangan hidup dan anak-anaknya sendiri tidak akan senang dengan orang 
yang bersifat arogan walaupun mereka memperlihatkan rasa hormat di luar saja. Selama seseorang 
diliputi dengan ego, maka seseorang tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan yang sejati. Maka 
dari itu, pada awal permulaan engkau harus melepaskan egomu (ahamkara). Jika seseorang diliputi 
dengan kemarahan maka ia tidak akan bisa merasakan suka cita (Krodham hithva na sochathi). Hanya 
ketika amarah ditundukkan maka kebahagiaan akan dapat dialami. Selama seseorang masih diliputi 
keinginan yang tidak pernah merasa puas maka ia tidak dapat merasakan kekayaan yang sebenarnya. 
Saat seseorang melepaskan keinginan maka semua kekayaan akan mendatangi mereka. Saat dimana 
seseorang menjadi tamak maka mereka akan menjadi asing dengan kebahagiaan. Ketika engkau 
melepaskan ketamakan maka engkau akan merasakan diberkati dengan semua kekayaan. 
 
(Divine Discourse, 25-Aug-1998) - BABA - 
	  

	  

	  

	  
	  

	  	  

Tidak ada sifat yang lebih mulia di dunia selain 
cinta kasih. Ini adalah kebijaksanaan dan juga 

kebenaran  
	  

Terangi	  jiwa	  kita	  dengan	  lentera	  Sai	  (SAI+LENTERA).	  Hadirkan	  struktur	  batin	  yang	  universal,	  tenang,	  
damai,	  dan	  bijaksana	  (SAILENT+ERA).	  Hiasi	  era	  Sai	  dengan	  cinta	  kasih	  (SAI+ERA)	  


