
	  

	  
 

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, 12 Oktober 2015 
	  
Orang yang sama adalah raja bagi rakyatnya, sebagai anak bagi orang tuanya, musuh bagi musuhnya, 
suami bagi istrinya, dan ayah bagi putranya. Ia memainkan banyak peran. Namun, jika engkau 
menanyakannya, siapakah dia? maka ia akan salah jika ia memberikan jawaban dari salah satu diantara 
hubungan ini sebagai ciri khasnya karena ciri-ciri ini hanya berkenaan dengan hubungan atau 
kegiatan fisik. Semua hubungan fisik atau hubungan profesi hanyalah nama yang bertalian dengan 
status yang bersifat sementara. Ia juga tidak dapat menjawab bahwa dirinya adalah kepala, kaki, 
tangan dan sebagainya, karena semuanya itu adalah anggota badan dari wujud fisik saja. Ia adalah 
lebih nyata daripada semua anggota badan dan pada kenyataannya melampaui segala nama dan 
wujud yang hanyalah kepalsuan yang menyembunyikan Brahman yang hakiki; ia dikenal sebagai 
'Aku’. Renungkan sebutan itu dan carilah siapa sebenarnya ‘Aku’ itu. Ketika sangat sulit untuk 
menganalisa dan memahami dirimu yang sejati, bagaimana engkau dapat memberikan penilaian 
pada yang lainnya secara pasti?  
 
(Dharma Vahini, Ch. 3) - BABA -  
	  

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 13 Oktober 2015 
	  
Banyak orang memohon pertolongan kepada Guru untuk menerima mantra (sebuah formula yang 
sangat ampuh yang dilantunkan di dalam batin untuk meningkatkan spiritual); sedangkan yang 
lainnya mencari dukun dan pendeta suci untuk bisa mendapatkan Yantra (jimat yang hanya diketahui 
oleh beberapa orang saja untuk menangkis kekuatan jahat); beberapa yang lainnya mempelajari 
thanthra (upacara rahasia untuk mendapatkan kekuatan manusia super) dari para cendekiawan 
(pandit). Namun semuanya ini adalah usaha yang sia-sia saja. Seseorang selayaknya menerima badan 
sebagai sebuah thanthra, nafasnya sebagai sebuah mantra, dan hatinya sebagai sebuah yantra. Tidak 
ada gunanya mencari semuanya itu di luar diri. Ketika semua kata-kata yang keluar darimu adalah 
manis maka nafasmu menjadi Rig Veda. Ketika engkau membatasi apa yang mesti engkau dengar dan 
hanya memilih perkataan yang manis saja, maka semua yang engkau dengar menjadi Sama gana 
(terjemahan dari Sama Veda). Ketika engkau hanya melakukan perbuatan yang baik saja, maka semua 
yang engkau lakukan adalah Yajur homa (korban suci). Dengan seperti ini maka kemudian engkau 
akan mengadakan Yajna Weda Purushan setiap harinya, dimana Yajna ini mendamaikan jiwa yang 
paling mulia dan tertinggi dalam Weda!  
 
( Divine Discourse, 2 Oct 1981) - BABA -  
 

Edisi : 65 (12-18 Oktober 2015) 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 14 Oktober 2015 
 

Dharma adalah jalan moral yang merupakan pelita; pelita adalah kebahagiaan (ananda). Naskah suci 
menyampaikan bahwa Dharma adalah intisari dari kebijaksanaan spiritual (jnana). Dharma ditandai 
oleh kesucian, kedamaian, kebenaran, dan ketabahan. Dharma adalah yoga (kemanunggalan); 
Dharma adalah kebenaran (sathya). Sifat-sifat dari Dharma adalah keadilan, pengendalian indera, rasa 
hormat, cinta kasih, kewibawaan, kebaikan, meditasi, simpati, dan tanpa kekerasan. Dharma 
membimbingmu menuju pada cinta kasih yang universal dan kesatuan. Ini adalah disiplin yang 
tertinggi dan yang paling menguntungkan. Semua ‘perkembangan’ ini dimulai dengan Dharma; dan 
distabilkan oleh kebenaran (sathya). Kebenaran adalah tidak terpisahkan dari dharma. Kebenaran 
adalah hokum dari alam semesta yang membuat matahari bersinar dan bulan berputar di dalam 
orbitnya. Dharma adalah tujuan, jalan dan hukum. Dimanapun manusia berpegang teguh pada 
moralitas maka disana engkau dapat melihat hukum kebenaran (sathya-dharma) dalam perbuatan. Di 
dalam Bhagavata juga dikatakan, “Dimana ada Dharma, disana ada Krishna; dimana ada keduanya baik 
Dharma dan Krishna, maka disana ada kemenangan.” 
 

(Dharma Vahini, Ch 3)  - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 15 Oktober 2015 
	  

Krishna bersabda di dalam Gita, “di dalam semua Yajna, Aku adalah pelakunya, Aku adalah yang 
menikmati Yajna itu, dan Aku juga yang menerima yajna itu.” Itulah alasannya pendeta di dalam Yajna 
disebut dengan Brahma. Ia harus menuntun seluruh bagian dalam Yajna dengan istrinya berada di 
sisinya, atau yang lain, kewenangan saja adalah tidak cukup. Karena istri melambangkan keyakinan 
(shraddha). Tanpa adanya keyakinan maka segala pujian adalah hampa, pemujaan adalah palsu dan 
pengorbanan adalah sebuah kegiatan yang gersang. Berbicara yang sesungguhnya, hati adalah altar 
untuk pemujaan, tubuh adalah tungku api, rambut adalah rumput suci (darbha), harapan adalah kayu 
bakar untuk menyalakan api, keinginan adalah cairan ghee yang dituangkan ke dalam api untuk 
membuatnya terbakar dalam kobaran api, kemarahan adalah kualitas binatang yang dipersembahkan, 
dan api adalah tapa (penyucian diri) yang kita raih. Kebanyakan orang kadang-kadang 
menerjemahkan tapa sebagai kegiatan para pertapa seperti berdiri di atas kepala. Ini adalah tidak 
benar; tapa bukanlah perubahan pada tubuh. Tapa adalah koordinasi yang benar dan utuh dari 
pikiran, perkataan dan perbuatan. Ketika hal ini dapat dicapai maka kemuliaan Tuhan akan dapat 
diraih.  
 

(Divine Discourse, 2-Oct-1981) - BABA - 
 

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

Lima jenis Yajna yang ditentukan sebagai perintah bagi setiap manusia : (1) Perbuatan yang 
dipersembahkan untuk mempelajari naskah-naskah suci (Rishi Yajna); (2) Perbuatan yang 
dipersembahkan kepada orang tua yang melahirkanmu, membesarkan, dan menuntunmu (Pitr Yajna); 
(3) Perbuatan yang dilakukan sebagai memuliakan dan penghormatan kepada Tuhan yang telah 
menganugrahkanmu dengan pikiran, kecerdasan, daya ingat, dan kesadaran dan Beliau yang tidak 
dapat dipisahkan dalam setiap sel sebagai Rasa, energy yang paling penting (Raso Vai Sah). Sejatinya, 
menggunakan dengan benar semua bentuk sarana ini yang Tuhan telah berikan kepada kita adalah 
Deva Yajna; (4) yang keempat adalah menghormati tamu. Setiap orang harus menyambut kesempatan 
dalam menjamu tamu dan memperlakukan mereka dengan penuh kasih dan membuat mereka 
senang dengan keramah-tamahan yang tulus dan perlakukan mereka seperti utusan oleh Tuhan baik 
itu adalah kawan dan kerabatmu sendiri atau orang asing (Atithi Yajna); (5) Yajna yang terakhir adalah 
perbuatan yang dilakukan tanpa adanya sifat mementingkan diri sendiri ketika bersentuhan dengan 
tumbuh-tumbuhan, binatang, burung dan binatang peliharaan seperti kucing dan anjing (Bhoota 
Yajna). Ingatlah untuk membuat setiap perbuatanmu dari mulai matahari terbit sampai terbenam 
sebagai sebuah Yajna!  
 

( Divine Discourse, 2 Oct 1981) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 17 Oktober 2015 
 
Biasanya manusia tertarik oleh objek-objek indera dan mereka menjadi korban dari naluri. Naluri 
dengan mudah mencari objek-objek indera – objek indera datang dengan badan dan tidak didapat 
dari hasil latihan. Bayi mencari susu dari susu ibu dan anak sapi yang baru lahir secara alami menikmati 
ambing induknya. Tetapi bagi bayi untuk bisa berjalan dan berbicara, beberapa latihan sangat 
diperlukan karena jenis tindakan ini adalah dorongan sosial atau belajar dari contoh atau meniru yang 
lainnya. Latihan adalah mendasar bahkan bagi untuk pencarian kesenangan indera yang layak, karena 
untuk pencarian kesenangan yang tidak terlatih atau liar dapat menghasilkan kemarahan, kebencian, 
iri hati, dendam, dan kesombongan. Oleh karena itu untuk melatih indera tetap dalam jalur yang 
bermanfaat dan agar tetap bisa mengendalikan indera maka diperlukan disiplin tertentu seperti 
mengulang-ulang nama Tuhan (japa), meditasi (dhyana), puasa (upavasa), sembahyang di pagi dan 
sore hari, dsb adalah bersifat mendasar. Walaupun kenikmatan indera adalah ‘alami’ pada awalnya, 
namun dengan latihan yang terus menerus, berlatih dan mendengarkan yang bijak, secara perlahan 
semakin besar dan kekal kebahagiaan yang didapatkan dari pemujaan kepada Tuhan.  
 
(Bhagavatha Vahini, Ch 1) - BABA -  
	  

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

Jnana Yajna khusus direkomendasikan oleh naskah-naskah suci kepada semuanya. Jnana tidak hanya 
berarti pengetahuan yang diperoleh dari sekolah dan buku, namun sejatinya adalah bertingkah laku 
sesuai dengan pengetahuan itu. Pengetahuan tidak pernah bisa matang menjadi kebijaksanaan 
sepanjang masih ada ego untuk mencari hasil untuk memuaskan keinginan. Ketika ego sudah 
memudar, maka pengetahuan akan bersinar sebagai kebijaksanaan. Ketika Yajna dilaksanakan 
semata-mata hanya untuk kedamaian dan kemakmuran dunia (Loka-Kalyan), maka Yajna tersebut 
akan mencapai Tuhan. Jnana mengungkapkan bahwa di dalam setiap pengorbanan, Tuhan adalah 
pendorongnya, penyelenggaranya, yang melakukan pengorbanan, yang berkorban, hasil yang diraih 
dan penerima dari hasilnya. Tuhan adalah yang menerima setiap persembahan suci (Yajnabhuk); 
Tuhan adalah penjaga dari setiap Yajna (Yajna-bhrithdan) dan Beliau juga yang melakukannya (Yajna 
krith). Tuhan adalah segalanya; hanya ketika Tuhan adalah segalanya maka perbuatan itu menjadi 
persembahan yang sejati. Jika sikap ini dapat meresapi dalam setiap tindakan maka ini akan 
menyucikan setiap momen hidupmu dan membuatnya menjadi sebuah Yajna.  
 
( Divine Discourse, 2 Oct 1981) - 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)	  


