
	  

	  
 

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, 14 September 2015 
	  

Untuk bisa mendapatkan cinta kasih tanpa mementingkan diri sendiri, maka sifat dari kshama atau 
kesabaran, sangat penting diperlukan. Kshama adalah sebuah kata dengan kaya makna. Selain 
kesabaran, secara tidak langsung Kshama juga menyatakan  kesabaran yang sungguh luar biasa dan 
sebuah kapasitas yang sangat besar untuk melupakan dan juga memaafkan. Setiap individu harus 
meningkatkan sifat yang mulia ini. Kshama tidak dapat diperoleh hanya dengan membaca buku atau 
belajar dari seorang instruktur. Tidak juga bisa didapat sebagai pemberian dari orang lain. Sifat luhur 
yang utama dari kshama hanya dapat diraih dengan usaha sendiri dengan menghadapi berbagai jenis 
masalah dan kesulitan dengan jujur. Dengan tanpa adanya kshama, manusia menjadi rentan terhadap 
segala jenis kecenderungan jahat. Kebencian dan iri hati dengan mudah berakar pada mereka yang 
kurang adanya nilai mulia ini. Keillahian hanyalah perwujudan dari gabungan prema (cinta kasih) dan 
kshama.  
 
(Divine Discourse, 25-May-2000) - BABA -  
	  

	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 15 September 2015 
	  

Hanya mempelajari buku saja tidak akan mempertinggi kemampuanmu; buku hanya menyediakanmu 
pengetahuan yang bersifat dangkal dan teoritis saja. Hal ini jelas tidak cukup. Kemampuan dan 
kekuatan yang sesungguhnya datang dengan menggunakan dengan sebaik-baiknya kekuatan yang 
ada di dalam dirimu. Semua yang ada di luar diri bersifat palsu. Kebenaran dan kekuatan yang sejati 
kedua-duanya ada di dalam diri yaitu di dalam hatimu. Adalah hati yang harus dikuatkan, namun 
tanpa disadari kenyataan ini, orang-orang menjadi sangat aktif di dunia luar dan akhirnya hanya 
membuat mereka menjadi tersesat di sana. Ada banyak jenis makanan untuk mencukupi kebutuhan 
dari badan namun bagaimana dengan makanan bagi hati? Makanan itu hanya dapat diperoleh hanya 
ketika engkau mengarahkan kepalamu kepada Tuhan. Engkau harus memahami hubungan halus yang 
ada di sini – makanan, kepala, dan Tuhan. Jadi, bersama dengan mendapatkan pengetahuan duniawi, 
engkau harus memberikan perhatian yang penting pada kebudayaan dan kehalusan budi bahasa.  
 
( Divine Discourse, 25-May-2000) - BABA -  
	  

	  

Edisi : 61 (14 – 20 September 2015) 
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 16 September 2015 
 

Untuk kemajuan spiritual maka kualitas kshama (kesabaran) adalah pondasi yang sesungguhnya. 
Orang-orang hebat dan juga negara besar telah kehilangan kemuliaan, martabat, dan reputasinya 
karena hilangnya kualitas Kshama. Tanpa adanya kapasitas kesabaran maka seseorang secara spiritual 
akan menjadi lemah. Kelemahan ini akan menuntun pada perasaan yang tidak baik, pikiran-pikiran 
yang jahat, dan perbuatan yang tidak pantas. Sifat yang mulia ini sangat baik ditingkatkan dalam 
keadaan yang berlawanan dan seseorang harus dengan senang hati menerima semua masalah dan 
bukannya menganggap semua masalah tidak disukai. Jadi saat-saat sulit dan juga sebuah lingkungan 
yang menyengsarakan adalah memberikan kesempatan yang ideal bagi kita untuk mengembangkan 
kualitas Kshama. Bagaimanapun juga, karena kelemahan mental dan kebodohan kita maka kita 
menghindari pengalaman yang menyakitkan dan kesusahan. Engkau seharusnya tidak menjadi lemah; 
jadilah pemberani dan sambutlah masalah yang datang. Ijinkan semuanya itu datang dengan lebih 
dan lebih riang gembira. Hanya dengan sikap keberanian itu maka engkau dapat mampu 
mengeluarkan kualitas kshama yang tersembunyi di dalam dirimu. 
 
(Divine Discourse, 25-May-2000)  - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 17 September 2015 
	  

Iswara memberkati Ganapathi dengan bersabda, "Aku memiliki banyak sifat namun tidak memiliki 
kecerdasan-Mu. Oleh karena itu, sebelum manusia memuja-Ku maka mereka harus memuja-Mu 
terlebih dahulu. Inilah berkah yang Aku berikan kepada-Mu." Karena Ganesha maka Iswara sebagai 
orang tua diberkati dengan kehormatan yang tinggi daripada milik-Nya. Oleh karena itu Ganapathi 
melambangkan prinsip yang luar biasa. Beliau adalah perwujudan dari semua potensi. Beliau adalah 
tempat bagi semua jenis kecerdasan. Tidak ada yang tidak baik yang dapat terjadi dimanapun 
Ganesha hadir. Ganapathi menempati posisi yang merupakan sumber dari segala kesejahteraan. Maka 
dari itu, ketika Ganesha dipuja sebelum melakukan kegiatan apapun juga maka tidak akan ada 
hambatan untuk penyelesaiannya. Orang-orang menganggap perayaan Ganesha Chaturthi adalah 
perayaan yang rutin saja. Namun Vighneswara mewujudkan semua bentuk dan semua kekuatan dari 
semua Dewa. Adalah tidak cukup hanya memuja-Nya setahun sekali saja. Kita harus selalu memuja-
Nya.  
 
( Divine Discourse, 25-Aug-1998) - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 18 September 2015 
 

Pada saat petang hari seseorang salah mengira seutas tali yang tebal sebagai seekor ular. Ketika 
tempat itu diterangi hanya ada seutas tali dan tidak pernah ada ular disana. Sebuah khayalan yang 
sementara ini menyebabkan terlihatnya seekor ular dan bukannya seutas tali. Gejala ini disebut 
dengan Maya. Maya membuatmu membayangkan kehadiran sesuatu yang tidak ada dan 
mempercayai keberadaannya yang tidak ada. Gabungan dari kekuatan Prakriti, Avidya dan Maya 
(dunia yang dapat dilihat, kebodohan dan khayalan) membuat orang-orang melupakan sifat mereka 
yang sejati. Orang-orang sering membayangkan bahwa mereka telah mengerjakan banyak hal dan 
percaya bahwa semua pencapaian mereka sepenuhnya adalah atas usaha dan kemampuan mereka 
saja. Mereka lupa kebenaran bahwa ada sebuah kekuatan yang lebih tinggi yang mana menjadi 
kekuatan yang mendorong untuk melakukan tindakan dan juga hasilnya! Ini adalah dampak dari 
khayalan (bhrama). Untuk membantu seseorang melepaskan khayalan ini dan memungkinkan 
seseorang untuk memahami kualitas keillahian yang ada di dalam dirinya yang mana merupakan doa 
para leluhur kita.  
 

(Divine Discourse, 12-Sep-1991) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 19 September 2015 
 
Tuhan adalah tidak terbatas dan adalah tidak mungkin untuk mengukur-Nya atau membandingkan-
Nya dengan apapun juga, karena tidak ada 'yang lain' untuk dibandingkan. Tuhan ada di mana-mana. 
Dalam Weda dinyatakan, "Tuhan adalah satu dan tidak ada duanya" (Ekam eva Advitiyam). Tuhan 
berkehendak: "Aku adalah Satu; Aku akan menjadi banyak "(Ekoham Bahusyaam). Dengan kehendak-
Nya Tuhan akan mewujudkan diri-Nya menjadi banyak. Semua agama telah menerima kebenaran ini. 
Dalam Injil dinyatakan: "Tuhan menciptakan manusia dengan bayangan-Nya." Jadi, dari Tuhan yang 
satu, maka berbagai jenis yang ada di alam semesta muncul. Dengan berkembangnya pengetahuan, 
sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia telah dikurangi dan manusia mampu 
berkembang dan memperbaiki kebudayaannya. Seperti peribahasa mengatakan, keilahian muncul 
dalam diri manusia (Daivam maanusha rupena). Oleh karena itu jangan menganggap dirimu sendiri 
hanyalah hasil dari alam, sebuah ciptaan dari Indria dan unsur-unsur fisik saja. Engkau adalah 
perwujudan keilahian.  
 
(Divine Discourse, 15-Sep-1988) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 20 September 2015 
	  

Engkau bisa jadi memiliki keyakinan yang besar pada Tuhan, namun seiring berjalannya  waktu, 
kekuatan Maya dapat merusak keyakinan ini. Jadi waspadalah. Dalam Mahabharata, bahkan bhakta 
setia Sri Krishna seperti Dharmaraja dan Arjuna diperlihatkan memiliki keraguan dalam mengikuti 
saran dari Sri Krishna dan harus diingatkan akan kewajiban  mereka melalui Bisma dan Dropadi. 
Keyakinan pada Tuhan seharusnya tidak pernah goyah. Dalam keadaan apapun, seharusnya tidak 
melawan perintah Tuhan. Apapun bentuk ibadah yang seseorang persembahkan, bagaimanapun 
intens-nya seseorang dalam bermeditasi, jika seseorang melanggar hukum-perintah Tuhan, praktik-
praktik bhakti yang telah dilakukan tersebut menjadi sia-sia. Alasannya adalah bahwa Tuhan tidak 
memiliki tujuan mementingkan diri sendiri. Hal ini keluar dari pemikiran sempit, motif yang 
mementingkan diri sendiri dan sempit yang mengakibatkan seseorang memilih untuk bertindak 
melawan perintah-perintah suci dan mulia dari Tuhan. Bahkan tindakan-tindakan kecil dari 
pelanggaran, pada waktunya menanggung proporsi berbahaya.  
 
(Divine Discourse, 12-Sep-1991) - 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)	  


