
	  

	  
 

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, 28 September 2015 
	  

Meskipun Alexander Yang Agung menaklukkan sebagian besar dunia, ia tidak bisa mengambil bahkan 
sedikitpun dari properti yang ia menangkan. Dia meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong. 
Untuk menunjukkan kebenaran ini kepada dunia, ia menginstruksikan kepada menterinya untuk 
membawa mayatnya pada prosesi kematiannya nanti melewati jalan-jalan di ibukota dengan kedua 
tangannya dalam posisi mengangkat menunjuk langit. Ketika para menteri bertanya alasan untuk 
permintaan yang aneh ini, Kaisar Alexander menjawab, "Aku menaklukkan beberapa negara, 
mengumpulkan kekayaan yang banyak, dan mampu mengendalikan pasukan besar; namun, aku akan 
kembali dengan tangan kosong - tunjukkanlah kebenaran ini kepada semua orang." Engkau bisa 
menghabiskan banyak waktumu dalam perjuangan untuk mengumpulkan kekayaan, namun, bahkan 
tidak segenggam pun dari bumi ini akan bersamamu ketika engkau meninggalkan badan fisik ini. Oleh 
karena itu, setidaknya sekarang ini engkau menerima kenyataan bahwa engkau adalah Ilahi dan 
berusaha untuk menghargai keilahian yang sama yang ada pada semua orang di sekitarmu.  
 
( Divine Discourse, Jan 1 2009) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 29 September 2015 
	  

Beberapa orang menganggap bahwa dipekerjakan sama dengan perbudakan, sementara duduk di 
rumah tanpa melakukan pekerjaan tertentu adalah kebebasan! Inilah tanda kurangnya kecerdasan. 
Ketika dipekerjakan pada suatu pekerjaan, seseorang mematuhi atasan mereka. Dengan cara yang 
sama, ketika berada di rumah, dapatkah seseorang melarikan diri dari tuntutan dan dorongan dari 
keluarga? Bahkan ketika engkau berada di tengah-tengah teman-temanmu, dapatkah engkau 
menghindari tindakan sesuai dengan keinginan mereka? Oleh karena itu, pahamilah bahwa semua 
kehidupan adalah penjara; perbedaannya hanya pada jenis penjara! Engkau akan merasakan hal ini 
selama adanya sikap mengidentifikasi diri dengan badan. Di sisi lain, orang-orang yang dibebaskan 
akan mengabaikan egoisme mereka, diskriminasi kesenangan sensual dari kebahagiaan yang 
sesungguhnya, dan melakukan kewajiban mereka. Mereka akan menggunakan kewajiban (Karma) 
sebagai pertolongan untuk membantu dalam penghancuran ego. Inilah jalan menuju kebebasan dan 
kebahagiaan.  
 
(Dharma Vahini, Ch 2) - BABA -  
	  

Edisi : 63 (28 September – 4 Oktober 2015) 
 



	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 30 September 2015 
 

Engkau tidak perlu berjuang dan merencanakan beberapa skema, dan memikirkan hal tersebut siang 
dan malam. Lepaskanlah semua perjuanganmu, apa yang seharusnya menjadi suratan tanganmu, itu 
akan terjadi. Badan jasmani dapat diibaratkan seperti gelembung air. Pikiran dapat diibaratkan seperti 
monyet gila. Jika engkau mengikuti monyet gila ini, engkau akan mendapatkan masalah. Dengan cara 
yang sama, jika engkau percaya pada badan jasmani, engkau tidak mengenali kapan badan jasmani 
ini, yang seperti gelembung air, akan meledak. Tidak ada yang permanen. Hanya Atma yang kekal dan 
abadi. 'Aku', 'Atma', 'Tuhan' semuanya adalah Nama yang berbeda untuk penyebutan Atmaswarupa. 
Tuhan berinkarnasi sebagai Rama, Krishna, dan sejenisnya, dan menjalani beberapa kesulitan untuk 
menunjukkan ideal yang mulia. Akhirnya, mereka juga meninggalkan kumparan fana ini. Badan fisik 
Avatar mengalami perubahan, tetapi Atma yang ada pada badan mereka tetap sama, ada di mana-
mana, kekal, dan tidak berubah. Divinity yang ada pada semua manusia adalah satu dan sama.  
 
( Divine Discourse, Jan 1 2009)  - BABA - 
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 1 Oktober 2015 
	  

Ketika gelombang ketakutan egoisme atau keserakahan membawa seseorang menyepi di dalam 
rumah, kesunyian di dalam hutan, atau di mana pun, adalah mustahil untuk melarikan diri dari 
penderitaan. Namun dalam praktik sehari-hari, ketika tindakan seseorang termotivasi oleh prinsip 
dasar realitas Atma, setiap tindakan menjadi dicap dengan segel dari dharma (kebenaran). Di sisi lain, 
ketika tindakan termotivasi oleh kenyamanan dan kepentingan egois, dharma menjadi dharma yang 
semu. Mengapa, bahkan perasaan 'dia adalah teman' atau 'dia adalah musuh' adalah merupakan suatu 
kekeliruan. Khayalan ini harus ditinggalkan. Tuhan, perwujudan cinta-kasih, adalah satu-satunya 
teman, kerabat, pendamping, panduan, dan pelindung yang selalu ada. Sadarilah hal ini dan hiduplah 
dalam pengetahuan itu. Dharma ini dibangun di atas landasan pemahaman, inilah kehidupan yang 
dibangun di atas landasan dharma.  
 
(Dharma Vahini, Ch. 2) - BABA - 
 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 2 Oktober 2015 
 

Berbicara benar adalah sifat yang paling penting dari manusia. Sejatinya, kebenaran harus selalu 
menari di atas lidahmu. Berbicara kebohongan dan berbicara tidak bertanggung jawab adalah tidak 
sesuai dengan sifat manusia. Jika engkau terlibat dalam pembicaraan yang tidak berguna dan 
sembarangan lantas bagaimana bisa disebut dengan kebenaran? Sebelum engkau mengatakan 
sesuatu maka engkau harus menyelidiki apakah itu adalah kebenaran atau tidak? Berbicaralah hanya 
kebenaran yang muncul dari dalam hati. Seluruh dunia telah muncul dari kebenaran dan segala 
sesuatunya menyatu ke dalam kebenaran. Awan bergerak di atas langit dan kadang-kadang menutupi 
matahari; sekali awan berlalu maka gemerlap dari cahaya matahari sepenuhnya terlihat. Sama halnya 
hanya ketika awan gelap dari resolusi dan kebingungan dihilangkan dari hati kita maka kebenaran 
dapat terwujud. Lima nilai-nilai kemanusiaan bukanlah berdiri sendiri satu dengan yang lainnya. 
Kelimanya sangat saling mengikuti satu dengan yang lainnya. Sifat-sifat ini adalah pemberian Tuhan 
kepada manusia. Semua uamt manusia harus mewujudkan kelima nilai-nilai kemanusiaan dengan 
menjalankannya.  
 

(Divine Discourse, Sep 29, 2006) - BABA -  
 
 
	  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 3 Oktober 2015 
 
Mengapa mengeluh tidak dapat melihat tanah ketika sepanjang waktu engkau menengadah menatap 
langit? Perhatikan tanah dan lihatlah genangan air yang ada di atas tanah yang memantulkan langit, 
dengan demikian engkau dapat sekaligus melihat langit di atas dan di bumi. Demikian juga, bila 
engkau mematuhi hukum kebenaran (satya-dharma), di dalam setiap tindakanmu, maka engkau harus 
melihat pantulan dari kemuliaan Tuhan (Atma); maka keterikatan kepada Tuhan akan mengubah 
keterikatanmu pada dunia menjadi sebuah pengorbanan yang murni. Menjunjung tinggi hukum 
kebenaran dalam kenyataannya adalah menjalankan prinsip Atma yang selalu ada. Tujuan dari 
kemurnian tidak boleh diubah atau diturunkan; hal yang mendasar harus tetap dipertahankan. 
Kebajikan (Dharma) tidak tergantung pada berbagai bentuk nama dan wujud penerapannya; nama 
dan wujud bukanlah hal yang mendasar. Dharma tergantung lebih pada motif dan perasaan yang 
mengarahkan dan menyalurkannya dalam setiap tindakanmu.  
 
(Dharma Vahini, Ch. 2) - BABA -  
	  

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 4 Oktober 2015 
	  

Ketika orang-orang mengeluh bahwa mereka tidak mampu berkonsentrasi, Aku tertawa karena 
bahkan sopir adalah sangat jago dalam seni berkonsentrasi. Sopir taxi tidak memberikan perhatian 
pada obrolan yang ada di kursi belakang atau yang ada di radio. Ia sedang fokus memperhatikan 
jalanan dengan perhatian yang terpusat. Jika engkau memiliki kesungguhan dan keyakinan 
(shraddha), lebih dari setengah maka pertempuran dapat dimenangkan. Itulah sebabnya mengapa 
Krishna meminta Arjuna, "Sudahkah engkau mendengarkan apa yang telah Aku katakan dengan 
penuh perhatian?" Arjuna, bahkan yang ada diantara begitu banyak pasukan musuh di medan perang, 
menyatakan bahwa ia mendengarkan Sri Krishna dengan penuh perhatian. Jalankan konsentrasi dan 
ini akan memberikanmu manfaat yang baik. Juga, jangan keliru mengidentifikasi teknik untuk 
tujuannya; jangan kehilangan arah dalam kekacauan dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan 
pembelajaran hanyalah sarana untuk bisa menguasai pikiran dan mengarahkan pikiran dari ciptaan ke 
penciptanya.  
 
(Divine Discourse, 22-Jan-1960) - 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)	  


