
	  

	  
 

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, 5 Oktober 2015 
	  
Seseorang tidak akan bisa melepaskan diri dari kegelisahan selama masih berada dalam kekaburan 
batin yang mendasar; hanya mengganti pekerjaan karena terdorong oleh keinginan oleh hasrat untuk 
mencari kesenangan yang lebih besar atau kebutuhan untuk memuaskan keinginan yang cepat 
berlalu tidak akan memberikanmu kepuasan yang langgeng. Ini seperti seseorang yang berharap 
membenahi segala sesuatu di ruang yang gelap hanya dengan menata kembali letak perabotannya. 
Tetapi, jika lampu dihidupkan maka tanpa menata perabotanmu engkau dapat berjalan melintas 
dengan mudah. Tidak diperlukan untuk merubah letak perabotannya. Begitu juga, di dunia ini adalah 
sangat sulit untuk berjalan dengan jujur, benar, dan dengan damai tanpa tersandung dengan 
beberapa halangan atau yang lainnya. Bagaimana caranya supaya engkau berhasil? Nyalakanlah pelita 
kebijaksanaan spiritual (jnana)! Cahaya lampu ini akan mengungkapkan kenyataan yang sejati! hal itu 
akan memecahkan semua masalah. Engkau mungkin mengatakan bahwa engkau hidup sesuai 
dengan dharma, namun sudahkan engkau memeriksa jika perbuatanmu dilaksanakan dengan 
semangat dedikasi kepada Tuhan? Jika sudah maka perbuatanmu secara otomatis akan ditandai 
sebagai ciri ‘dharma’.   
 
(Dharma Vahini, Ch. 3) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 6 Oktober 2015 
	  
Egoisme dan keserakahan masih merajalela; kebencian belum mereda dan iri hati menggerogoti 
bagian yang paling penting dalam masyarakat. Tidak ada kekurangan dalam naskah-naskah suci yang 
mengatakan kepadamu bagaimana bisa bebas dari kesedihan. Semua naskah suci termasuk di 
dalamnya Gita, Bhagavata, dan Ramayana semuanya tersedia dalam semua bahasa dengan harga 
yang sangat murah dan kebanyakan buku di jual lebih dari ribuan eksemplar per harinya; namun tidak 
ada yang menunjukkan bahwa semua naskah suci itu telah dibaca dan dimengerti. Nafas dari mulut 
pastinya memberikan indikasi makanan yang dimakannya, bukan? Namun kebiasaan, tingkah laku, 
karakter dari pembaca dari naskah suci ini tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh 
karena itu engkau harus memeriksa mentalmu sendiri dan menilai apakah engkau sudah 
menggunakan kemampuan membedakan dan pengetahuan duniawi untuk memberkatimu dengan 
tanpa keterikatan (vairagya), sehingga engkau tidak menderita dari keterikatan pada benda-benda 
yang akan memudar. 
 
(Dharma Vahini, Ch 2) - BABA -  

Edisi : 64 (5-11 Oktober 2015) 
 



	  

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

Beberapa orang pintar mungkin memiliki keraguan ini dan memunculkan sebuah pertanyaan: 
“Dapatkah kita membunuh dan menyakiti atas nama Tuhan dan mempersembahkan perbuatan itu 
kepada-Nya?” Bagaimana seseorang dapat memiliki sikap dengan mempersembahkan semua 
perbuatan kepada Tuhan pada saat yang bersamaan tanpa memiliki kesucian dalam pikiran, 
perkataan, dan tindakan? Cinta kasih, ketenangan hati, ketulusan, tanpa kekerasan — inilah sifat-sifat 
baik yang menyertai para pelayan Tuhan. Bagaimana bisa kekejaman dan sifat tanpa perasaan dapat 
hidup berdampingan dengan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh pelayan Tuhan? Memiliki sifat tidak 
mementingkan diri sendiri, semangat pengorbanan dan keutamaan spiritual sangat diperlukan untuk 
tujuan pelayanan, seseorang pertama harus bisa mendapatkan empat kualitas penting yaitu 
kebenaran, kedamaian, cinta kasih dan tanpa kekerasan (sathya, santhi, prema, dan ahimsa). Dengan 
tidak adanya keempat kualitas kebaikan ini maka tidak ada seorangpun yang dapat melakukan 
perbuatan yang layak bisa dipersembahkan kepada Tuhan.  
 
(Dharma Vahini, Ch 3)  - BABA - 
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 8 Oktober 2015 
	  

Kebahagiaan adalah hak asasi-mu; kedamaian adalah sifat sejatimu. Tuhan adalah staf dan 
pendukungmu. Janganlah mencampakkannya; janganlah terlepas dari jalan keyakinan dengan cerita 
yang diciptakan oleh kebencian dan diedarkan oleh kedengkian. Ambillah nama Tuhan; pilihlah salah 
satu nama Tuhan yang paling menarik bagimu dari sekian banyak nama-Nya yang tak terhitung 
jumlahnya dan juga pilihlah salah satu wujud (Tuhan) yang tepat untuk nama itu, dan kemudian 
mulailah untuk menchantingkan-Nya dari sekarang – inilah jalan raya yang dapat memastikan engkau 
menuju Kebahagiaan dan Kedamaian, serta melatih engkau dalam perasaan persaudaraan dan 
menghapus permusuhan terhadap sesama. Bila engkau menabur benih di ladang, benih itu dapat 
dimakan oleh semut atau dicuci oleh air hujan atau dimakan oleh burung atau dihancurkan oleh 
hama, namun ada beberapa biji yang bisa bertahan terhadap semua ini dan bibit tersebut tumbuh 
menjadi tanaman yang kuat dan kokoh. Demikian pula, engkau harus melakukan segala sesuatu untuk 
menegakkan hak asasi ini dan berusaha untuk kembali kepada Tuhan.  
 
(Divine Discourse, 23-Nov-1960) - BABA - 
 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 9 Oktober 2015 
 

Dimana-mana manusia menistakan diri mereka sendiri dari statusnya sebagai putra keabadian (amrita-
putra) ke status putra kesia-siaan (anrita-putra)! Meskipun menggenggam nektar di tangan mereka, 
namun mereka meneguk racun kenikmatan nafsu jasmani. Dengan mengabaikan suka cita dari 
perenungan pada realitas keiilahian yang bersifat mendasar dari alam semesta ini, manusia 
melibatkan dirinya dalam perangkap lahiriah duniawi yang kasat mata ini. Dharma yang abadi ini 
(amrita-dharma) diuraikan dalam Upanishad, dan karena Gita adalah inti dari Upanishad, maka hal 
yang sama juga ditekankan di dalam Gita. Gita mengajarkan kepada Arjuna untuk mengembangkan 
sifat-sifat tertentu yang membantunya dalam menjalankan kebajikan yang bersumber dari diri yang 
sejati (Atma Dharma). Sifat-sifat ini dijelaskan dalam sloka 13 sampai 20 pada Bab 12. Jalan hidup yang 
mengikuti Dharma adalah seperti nafas hidup kita; ini adalah jalan pada kesadaran diri. Bagi mereka 
yang berjalan sepanjang jalan ini adalah yang dikasihi oleh Tuhan.  
 

(Dharma Vahini, Ch 3) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 10 Oktober 2015 
 
Betapa menakjubkannya ini! Engkau bisa mencapai pengorbanan tertinggi melalui persembahanmu 
sendiri ataupun melalui para orang suci berpengalaman dalam ritual Veda. Engkau dapat 
mengunjungi dan memuliakan kesucian bermacam-macam kuil dan mengilhami orang lain untuk 
melakukan perjalanan dengan tujuan tersebut. Demikian pula engkau dapat menguasai naskah-
naskah suci tertinggi dan mengajarkannya kepada banyak orang dan membuat mereka ahli. Tetapi 
berapa banyak dari engkau yang telah berhasil menguasai badan-mu sendiri, menguasai indera serta 
pikiran yang senantiasa berubah-ubah, dan mengubahnya untuk mendapatkan keabadian dan 
ketenangan batin? Engkau memulai suatu usaha dengan tujuan, sasaran, atau akhir dalam 
pandangan. Namun usaha tersebut disublimasikan menjadi yajna (ritual korban) hanya jika tujuan, 
sasaran, atau akhirnya adalah memuliakan Tuhan. Tuhan adalah Yajna, karena Beliau adalah Tujuan. 
Rahmat-Nya adalah pahala. Ciptaan-Nya digunakan untuk mendamaikan-Nya; Dia adalah pemain 
serta penerima. Setiap tindakan, di mana ego dari pelaku tidak muncul, maka itu akan menjadi 
persembahan pada Tuhan.  
 
(Divine Discourse, 2 Oct 1981) - BABA -  
	  

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

Satu ayat penting dalam Gita (Bab 12 ayat 20) menyatakan: Mereka yang menghormati jalan dharma 
untuk keabadian, dan benar-benar melibatkan diri mereka membuat Aku sebagai tujuan akhir mereka 
dengan semua keyakinan, mereka mengasihi-Ku. Betapa mulianya maksud yang disampaikan dalam 
ayat ini! Tuhan telah jelas menyatakan di dalamnya bahwa mereka yang memiliki sifat-sifat ini, yaitu 
orang yang percaya kepada-Nya sebagai satu-satunya tujuan akhir dan melekat kepada-Nya dengan 
pikiran yang senantiasa mengarah pada-Nya - mereka adalah dekat dan kesayangan-Nya. Perhatikan 
pernyataan ini, 'jalan kebajikan untuk keabadian' (dharmya-Amritham) digunakan di sini. 
Renungkanlah itu dan tariklah inspirasi dari itu. Nektar rahmat Tuhan hanya pantas bagi mereka yang 
mematuhi dharma Tuhan. Orang-orang biasa percaya bahwa mereka memiliki pengabdian terhadap 
Tuhan, tetapi mereka tidak berhenti untuk menanyakan apakah Tuhan memiliki cinta-kasih pada 
mereka. Orang-orang yang merindukan untuk menemukan kasih Tuhan, sesungguhnya luar biasa. Ini 
benar-benar ukuran sebenarnya dari keberhasilan spiritual.  
 
(Dharma Vahini, Ch 3) - 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)	  


