
	  

	  
 

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, 21 September 2015 
	  

Setiap ciptaan adalah perwujudan dari keillahian. Hubungan manusia yang sesungguhnya hanya 
dapat tumbuh ketika kebenaran ini dapat dikenali. Tahap pertama adalah ketika engkau mengetahui, 
‘aku berada di dalam cahaya.’ Tahapan selanjutnya ketika engkau mengetahui, ‘Cahaya ada di dalam 
diriku,’ dan pada akhirnya engkau menyadari, ‘Aku adalah cahaya.’ ‘aku’ melambangkan cinta kasih 
dan cahaya yang mengandung makna kebijaksanaan yang tertinggi (Jnana). Ketika cinta kasih dan 
cahaya menyatu maka disana ada kesadaran. Jalan bhakti lebih mudah daripada jalan kebijaksanaan. 
Cinta kasih harus datang dari dalam diri dan bukan dipaksakan dari luar. Kembangkanlah cinta kasih 
yang bersifat spontan. Sikap meminta nikmat kepada Tuhan harus dihilangkan. Cinta kasih kepada 
Tuhan seharusnya tidak berdasarkan pada ganti rugi, mencari nikmat, dan sebagai gantinya dengan 
berdoa dan memberikan sebuah persembahan. Tempatkanlah keyakinanmu kepada Tuhan dan 
kerjakan kewajibanmu dengan kemampuanmu yang terbaik. Penuhilah dirimu dengan cinta kasih dan 
bagilah cinta kasih itu dengan semuanya.  
 
(Divine Discourse,15-Sep-1988) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 22 September 2015 
	  

Engkau dapat menempatkan wujud Tuhan dan memuja-Nya. Tetapi janganlah lupa makna yang ada 
dalam semua pemujaan itu. Semua bentuk kegiatan eksternal adalah perlu untuk membantumu 
mendapatkan semangat dari non-dualitas dan mengalami kesatuan dalam keberagaman. Cinta-kasih 
dan pengorbanan adalah sangat penting. Dimana ada cinta-kasih yang murni, tak ternoda, tidak 
mementingkan diri sendiri, suci, dan luhur maka tidak akan ada rasa takut sama sekali. Memberi dan 
tidak mengambil merupakan prinsip yang mendasari sadhana spiritual. Hatimu penuh dengan cinta-
kasih, tapi engkau menggunakannya hanya untuk tujuan mementingkan diri sendiri bukannya 
diarahkan menuju Tuhan. Tuhan bersemayam di dalam hati dan bukan di kepala. Hati penuh dengan 
cinta-kasih. Setiap hari, ingatkan dirimu bahwa Tuhan adalah satu; semua agama menjunjung tinggi 
prinsip yang sama yaitu 'Satu Tuhan, yangmana Tuhan ada di mana-mana. "Jangan menghina agama 
apapun, karena setiap agama merupakan jalan menuju Tuhan. Kembangkanlah cinta-kasih terhadap 
sesama makhluk dan terimalah berkat Tuhan. Ini adalah tujuan hidup. ().  
 
(Divine Discourse, 9-Sep-1994) - BABA -  
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Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 23 September 2015 
 

Tidak ada yang lebih hebat di dunia ini daripada Bhakti. Sekali Rsi Narada memperlihatkan kepada 
para muridnya bagaimana bhakti lebih hebat daripada apapun di dunia ini, termasuk Tuhan. Ketika 
Tuhan lebih hebat daripada alam semesta ini (kosmos) dimana Vamana Avatara dapat mengukur alam 
semesta dengan dua langkah kaki namun Tuhan sendiri bisa berada di dalam hati bhakta-Nya. Bhakti 
menganugerahkan keuntungan yang paling tinggi. Hanya bhakti saja adalah jalan untuk mencapai 
realisasi diri. Hanya Bhakti yang dapat memberikan kedamaian yang tertinggi. Bhakti adalah obat 
mujarab untuk semua rasa sakit. Kasih Tuhan meliputi semua perbuatan yang suci. Untuk bisa 
mendapatkan kesatuan dengan Tuhan maka seseorang harus siap untuk mengorbankan segalanya. 
Adalah tidak mudah bagi siapapun juga untuk menyadari kebenaran akan Tuhan. Permainan Tuhan 
adalah di luar jangkaun dari pikiran dan perkataan. Tidak ada Weda atau naskah suci yang lebih tinggi 
daripada Bhakti.  
 
(Divine Discourse, 15-Sep-1988)  - BABA - 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 24 September 2015 
	  

Mengucapkan kebenaran adalah mudah. Namun terlibat di dalam kebohongan adalah proses yang 
berliku-liku. Seseorang harus mengambil banyak masalah untuk menutupi satu kebohongan dengan 
banyak kebohongan lainnya. Oleh karena itu dikatakan: Berbicaralah yang benar, berbicaralah apa 
yang menyenangkan, jangan menyampaikan kebenaran dengan cara tidak menyenangkan (Sathyam 
brooyath; priyam brooyath; na brooyath Sathyam Apriyam). Tuhan adalah perwujudan dari 
kebenaran. Kebenaran adalah dasar dari alam semesta ini. Kebenaran yang kekal dan sangat sulit 
dipahami ini melampaui pikiran, perkataan, dan juga ruang dan waktu. Wedanta telah menjabarkan 
kebenaran ini sebagai ‘Ritam’. Berbuatlah sesuai dengan kebenaran ini. Internalisasi kenyataan bahwa 
Tuhan hadir dalam diri setiap orang. Hanya ketika engkau menyadari Tuhan yang ada di mana-mana, 
maka engkau akan dengan mudah mengalami Tuhan. Oleh karena itu mulai sekarang lepaskanlah 
swartha (mementingkan diri sendiri), arahkan pikiranmu pada yang tertinggi (Parartha), tuntunlah 
hidup pada kebenaran (Yadartha) dan sucikan hidupmu. Jika engkau bisa mendapatkan rahmat Tuhan 
walaupaun dalam jumlah yang sedikit maka engkau akan mengalami suka cita yang tidak terhingga.  
 
( Divine Discourse, 15-Sep-1988) - BABA - 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 25 September 2015 
 

Untuk menjadi bebas adalah hak dari kelahiranmu! Ketika engkau menuntun langkahmu sepanjang 
jalan yang diterangi dengan dharma yang tidak terikat maka engkau akan menjadi benar-benar bebas; 
jika engkau berjalan menyimpang dari cahaya maka engkau akan terikat. Apa yang engkau sebut 
dengan ‘kebebasan’ adalah bentuk tertentu dari keterikatan. Kebebasan yang sejati hanya bisa 
didapat ketika tidak adanya khayalan yaitu ketika tidak ada identifikasi lagi dengan badan dan indria 
dan tidak ada perbudakan pada duniawi. Mereka yang telah bisa melepaskan diri dari perbudakan ini 
dan mencapai kebebasan dalam arti yang sesungguhnya hanya sedikit jumlahnya. Keterikatan 
terdapat dalam setiap perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran badan sebagai sang diri yang 
sejati, untuk kemudian adalah permainan dari indria. Hanya mereka yang telah lepas dari keadaan ini 
adalah bebas; “kebebasan” ini adalah tahapan yang ideal dimana Dharma yang menuntun. Dengan 
keadaan ini selalu berada di dalam pikiran maka seseorang yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari 
dapat menjadi seseorang yang terbebaskan (muktha purusha).  
 

(Dharma Vahini, Ch 2) - BABA -  
 
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 26 September 2015 
 
Ketika manusia pada umumnya berkata, ‘Idi naa dehamu’ (ini adalah badan saya), para cendekiawan 
akan mengartikan ungkapan itu dengan berkata ‘naa dehamu’ yang berarti ‘aku bukanlah badan’ 
(karena ‘naa’ berarti ‘bukan’). Memperluas dengan logika yang sama maka adalah mungkin bagi kalian 
untuk tetap berada sepenuhnya dalam ketenangan hati yang tidak terpengaruh oleh penderitaan dan 
kesenangan sepanjang waktu dengan menyatakan ‘penderitaan dan kesulitan ini begitu juga dengan 
kesenangan dan kebahagiaan adalah bukan milikku. Aku berada jauh melampaui dualitas keadaan ini. 
Ketika engkau mengatakan, ‘ini bukanlah badanku’ bukankah pernyataan ini secara tidak langsung 
menyatakan  bahwa, ‘aku’ adalah berbeda dengan ‘badan’? Ketika engkau terpisah dari badanmu, 
mengapa engkau harus menderita darinya? Kebenarannya adalah, engkau tidak mampu mengatasi 
khayalan dari keterikatan pada badan dan juga tidak mampu menanggung penderitaan yang 
disebabkan oleh badan karena engkau masih berada di level manusia. Sadarilah bahwa selama 
engkau masih terikat pada badan maka penderitaan, kesulitan, dan rasa sakit akan selalu 
menghantuimu.  
 
(Divine Discourse, Jan 1, 2009) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 27 September 2015 
	  

Tidak ada satu orangpun yang dapat mengikatmu; engkau sendirilah yang mengikat dirimu sendiri! 
Engkau memilih untuk menjadi terikat, tersesat dari jalan kebenaran (dharmic). Jika keyakinan akan 
Tuhan yang hadir dimana-mana sangat mengakar dengan kuat maka engkau akan menjadi sadar 
bahwa Tuhan bersemayam di dalam dirimu dan engkau akan memilih untuk menjadi bebas. Agar 
keyakinan itu bisa tumbuh maka engkau harus memegang kebahagiaan illahi dengan mantap. 
Kenyataan dari keillahian (Atma) adalah batuan dasar yang merupakan kebijaksanaan tidak dapat 
dipertentangkan (nishchitha-jnana). Tanpa adanya dasar ini maka engkau akan dengan mudah 
menjadi sasaran dari keraguan, putus asa, dan khayalan. Maka dari itu, pertama berusahalah untuk 
menjadi bebas. Itulah yang dikatakan sebagai prasyarat untuk hidup yang sukses dan tingkatkanlah 
keyakinan pada kebajikan (dharma) sebagai inti dari kepribadianmu dan kemudian belajarlah dan 
jalankan disiplin yang dibutuhkan untuk mencapai pada inti tersebut. Ketika engkau sudah bisa 
mendapatkan kemampuan itu maka engkau sepenuhnya dapat terlibat dalam kegiatan harian di 
dunia dan mengikuti ketentuan dari kebajikan (dharma). Jadi engkau merubah dirimu sendiri sebagai 
seseorang yang bermoral (dharma-purusha).  
 
( Dharma Vahini, Ch 2) - 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)	  


