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~d~Biografi Singkat~d~ 

Dagpo Rinpoche juga dikenal dengan nama Bamchoe Rinpoche, 

dilahirkan pada tahun 1932 di distrik Konpo, sebelah tenggara 

Tibet. Pada usia dua tahun, beliau dikenali oleh H.H. Dalai 

Lama ke-13 sebagai reinkarnasi dari Dagpo Lama Rinpoche Jhampel 

Lhundrup. Ketika berusia enam tahun, beliau memasuki vihara 

Bamchoe, di dekat distrik Dagpo. Di vihara tersebut, beliau belajar 

membaca dan menulis, juga mulai belajar dasar-dasar sutra dan tantra. 

Pada usia tiga belas tahun, beliau memasuki vihara Dagpo Shedrup 

Ling untuk mempelajari lima topik utama dari filosofis Buddhis, yaitu: 

Logika, Paramita, Madhyamika, Abhidharma, dan Vinaya.

Setelah belajar selama 11 tahun di Dagpo Shedrup Ling, Dagpo 

Rinpoche melanjutkan studinya di Vihara Universitas Drepung. Vihara 

Universitas Drepung ini terletak di dekat kota Lhasa. Beliau belajar 

di salah satu dari empat universitas yang dimiliki vihara tersebut, 

yaitu Gomang Dratsang. Di sana beliau memperdalam pengetahuan 

tentang filosofi Buddhis dan khususnya beliau belajar filosofi 

berdasarkan buku pelajaran (textbook) dari Gomang Dratsang, yaitu 

komentar dari Jamyang Shepa. Selama beliau tinggal di Gomang 

Dratsang (dan kemudian juga ketika di pengungsian, di India dan 

Eropa), beliau belajar di bawah bimbingan Guru dari Mongolia yang 

termasyhur Geshe Gomang Khenzur Ngawang Nyima Rinpoche. 
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Karena tempat belajar beliau tidak jauh dari Lhasa sebagai ibukota 

Tibet, beliau juga berkesempatan untuk menghadiri banyak ceramah 

Dharma dan menerima banyak transmisi lisan dari beberapa guru 

yang berbeda. Oleh karena itu, Rinpoche adalah salah satu dari 

sedikit Lama (Guru) pemegang banyak silsilah ajaran Buddha.

Selama ini, Dagpo Rinpoche, yang bernama lengkap  Dagpo 

Lama Rinpoche Lobsang Jhampel Jhampa Gyatso, telah 

belajar dari 34 guru Buddhis, khususnya dua tutor (pembimbing) 

dari H.H. Dalai Lama ke-14, yaitu Kyabje Ling Rinpoche dan Kyabje 

Trijang Rinpoche, dan juga dari H.H. Dalai Lama ke-14 sendiri. Di 

bawah bimbingan mereka, Rinpoche belajar Lima Topik Utama dan 

Tantra (beliau telah menerima banyak inisiasi dan menjalani retret). 

Selain itu, beliau juga belajar astrologi, puisi, tata bahasa, dan sejarah.

Beliau belajar di Gomang Dratsang hingga penyerbuan komunis 

ke Tibet tahun 1959. Pada tahun itu, di usia 27 tahun, beliau menyusul 

H.H. Dalai Lama ke-14 dan guru-guru Buddhis lainnya, menuju 

pengasingan di India. Tidak lama setelah kedatangannya di India, beliau 

diundang ke Perancis untuk membantu para Tibetologis Perancis dalam 

penelitian mereka tentang agama dan budaya negeri Tibet. Para ilmuwan 

Eropa ini tertarik untuk mengundang beliau karena keintelektualan 

serta pemikiran beliau yang terbuka (open minded). Dengan nasehat 

dan berkah dari para gurunya, beliau memenuhi undangan tersebut 

dan mendapat beasiswa Rockefeller. Beliau adalah Lama pertama yang 

tiba di Perancis. Beliau mengajar Bahasa dan Budaya Tibet selama 30 

tahun di School of Oriental Studies, Paris. Setelah pensiun, beliau tetap 

melanjutkan studi dan riset pribadinya. Beliau telah banyak membantu 

~d~Biografi Singkat~d~ 
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menyusun buku tentang Tibet dan Buddhisme, juga berpartisipasi 

dalam berbagai program di televisi dan radio.

Setelah mempelajari Bahasa Perancis dan Inggris serta 

menyerap pola pikir orang barat, pada tahun 1978 beliau akhirnya 

bersedia untuk mulai mengajar Dharma mulia dari Buddha 

Sakyamuni. Pada tahun itu, beliau mendirikan pusat Dharma yang 

bernama Institut Ganden Ling di Veneux-Les Sablons, Perancis. Di 

tempat inilah, beliau memberikan pelajaran tentang Buddhisme, 

doa, serta meditasi. Sejak tahun 1978 hingga sekarang beliau 

telah banyak mengunjungi berbagai negara, diantaranya ke Italia, 

Belanda, Jerman, Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

Beliau mulai mengunjungi Indonesia pada tahun 1989. Sejak 

itu, setiap tahun beliau secara rutin ke Indonesia untuk membabarkan 

Dharma, memberikan transmisi ajaran Buddha, khususnya ajaran 

Lamrim, dan memberikan beberapa inisiasi serta berkah.

RIWAYAT MASA LAMPAU

Dagpo Rinpoche yang sekarang, dikenali oleh H.H.Dalai 

Lama ke-13 sebagai reinkarnasi dari Dagpo Lama Rinpoche 

Jhampel Lhundrup. Dagpo Rinpoche terdahulu ini sebelumnya 

sudah dikenali sebagai reinkarnasi seorang mahaguru yang berasal 

dari Indonesia yang bernama Suvarnadwipa Dharmakirti 

(Serlingpa). Suvarnadwipa terlahir dalam keluarga Sri-Vijayendra-

Raja (Raja Sriwijaya), yang juga merupakan bagian dari keluarga 

Sailendravamsa (Dinasti Sailendra, di Yavadwipa), karena Sri-

Maharaja Balaputradewa (Raja Sriwijaya) adalah putra dari Sri-

7
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Maharaja Smaratungga (Raja Sailendra). Wangsa Sailendra-lah 

yang membangun Candi Borobudur. Keluarga leluhur Rinpoche 

juga berperan dalam Perguruan Tinggi Agama Buddha Nalanda, 

yang berkembang pada masa pemerintahan kerajaan Sriwijaya 

pada abad ke-7. Suvarnadwipa kemudian menjadi Bhikshu dengan 

nama ordinasi Dharmakirti. Beliau melatih diri di berbagai tempat, 

termasuk juga belajar ke India. Berkat usahanya yang keras dan 

himpunan kebajikannya yang sangat banyak, akhirnya beliau 

berhasil mencapai realisasi tertinggi sebagai seorang Bodhisattva. 

Kemasyhuran beliau sebagai seorang guru Mahayana, khususnya 

ajaran Bodhicitta tersebar jauh hingga ke India, Cina, serta Tibet. Di 

Tibet beliau dikenal dengan nama Lama Serlingpa.

Atisha menempuh perjalanan selama 13 Bulan melalui laut 

dari India, dengan kondisi yang sangat sulit, untuk bertemu dengan 

Suvarnadwipa di Indonesia, untuk mendapatkan instruksi tentang 

Bodhicitta (tekad mencapai Kebuddhaan demi kebaikan semua 

makhluk) dari beliau. Suvarnadwipa memberikan transmisi ajaran 

yang berasal dari Manjushri, yaitu “Menukar Diri Sendiri dengan 

Makhluk Lain” (Exchanging Self and Others). Setelah belajar dari 

Suvarnadwipa, Atisha kembali ke India dan kemudian di undang ke 

Tibet. Di sana Atisha memainkan peranan yang sangat penting untuk 

membawa pembaharuan bagi Agama Buddha.  Atisha menjadi salah 

satu mahaguru yang sangat dihormati dalam Agama Buddha Tibet. 

Kedua guru besar ini, Suvarnadwipa dan Atisha, bertemu kembali 

dalam masa sekarang dalam hubungan guru-murid yang sama, 

yaitu ketika Atisha terlahir kembali sebagai Pabongkha Rinpoche 

~d~Biografi Singkat~d~ 
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dan menerima ajaran tentang Bodhicitta dari Dagpo Lama Rinpoche 

Jhampel Lhundrup. Dagpo Lama Rinpoche Jhampel Lhundrup ini 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi Buddhisme Tibet 

dengan menghidupkan kembali ajaran Lamrim di bagian selatan 

Tibet. Beliau sangat terkenal atas penjelasannya tentang Lamrim 

dan atas realisasi beliau akan Bodhicitta. Banyak guru Lamrim pada 

masa itu yang mendapatkan transmisi dan penjelasan Lamrim dari 

Beliau sehingga mendapatkan realisasi atas ajaran Lamrim tersebut. 

Silsilah kelahiran kembali Dagpo Rinpoche lainnya sangat 

banyak. Termasuk guru-guru besar seperti Bodhisattva Taktunu yang 

hidup pada masa Buddha terdahulu. Beliau rela menjual sepotong 

dagingnya untuk memberi persembahan kepada gurunya. Selain 

itu, yogi India bernama Virupa dan cendekiawan Gunaprabha juga 

diyakini adalah inkarnasi dari Rinpoche.

Di Tibet sendiri, guru-guru yang termasuk ke dalam silsilah 

Dagpo Rinpoche adalah Marpa Lotsawa Sang Penerjemah, yang 

mendirikan sekte Buddhis Kagyu. Beliau terkenal karena menjadi guru 

yang membimbing Jetsun Milarepa mencapai pencerahan dengan 

latihan yang sangat keras. Selain itu juga, Londroel Lama Rinpoche, 

guru meditasi dan cendekiawan yang penting pada abad ke-18, siswa 

dari H.H. Dalai Lama ke-7. Seperti juga Milarepa, Londroel Rinpoche 

juga mempunyai masa muda yang sulit. Beliau menjadi salah satu 

guru terkemuka pada abad tersebut, dan guru dari para cendekiawan 

di antaranya Jigme Wangpo. Beliau juga menyusun risalah sebanyak 

23 jilid. Pada masa kini, sejumlah Kepala Vihara Dagpo Shedrup Ling 

juga termasuk dalam reinkarnasi Rinpoche  sebelumnya.

~d~Biografi Singkat~d~ 
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~d~SESI I~d~  

Sudahkah Anda Memanfaatkan Kapasitas 
Anda yang Sesungguhnya 

(Nantes, 30 Maret - 1 April 2012)

Pertama-tama, saya hendak menyapa Anda semua, baik yang 

hadir dan mendengarkan secara langsung di sini maupun 

dari tempat-tempat lain di seluruh dunia, di mana pun Anda 

berada. Saya ucapkan Tashi Delek kepada Anda semua.

Saya senang sekali kita bisa berkumpul bersama di sini. 

Alasan mengapa kita bisa berkumpul bersama di sini adalah karena 

kita memiliki tujuan yang sama, dalam artian kita semua berusaha 

untuk mengembangkan diri dan meningkatkan cara berpikir dalam 

rangka memberikan manfaat kepada semua makhluk. Tentu saja ini 

merupakan sesuatu yang sangat positif. Itulah alasan mengapa saya 

berbahagia terhadap kenyataan bahwa kita semua bisa berkumpul 

bersama di sini.

Kita Semua Sudah Pernah Bertemu

Lebih lanjut, karena kita sudah berputar-putar di dalam 

lingkaran eksistensi, sebenarnya kita semua sudah pernah bertemu 

sebelumnya. Kita sudah pernah bertemu dalam banyak kesempatan, 
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bukan hanya dalam kehidupan ini saja, tapi dalam berbagai jenis 

kehidupan sebelumnya juga.

Dalam kehidupan ini saja, kita sudah saling bertemu dalam 

wujud manusia. Walaupun kita tidak terus-menerus bertemu 

sepanjang waktu dalam hidup ini, tapi kita bisa bertemu dalam 

kegiatan dharma seperti ini. Bisa pula dalam acara-acara sosial 

seperti makan bersama, dan sebagainya. Tapi dalam kesempatan 

ini, kita berada di sini di mana saya akan mengajarkan dharma dan 

Anda semua akan mendengarkan. Tentu saja kesempatan seperti ini 

amat berharga dan sungguh tak ternilai.

Di antara semua yang mendengarkan pada hari ini, beberapa 

orang, dikarenakan kemampuan yang diperoleh sejak kelahiran 

lampaunya, mampu mencapai kemajuan dengan cepat, yaitu 

kemajuan dalam hal mengembangkan pikirannya. Di sisi lain, 

ada juga orang-orang yang perkembangannya tidak begitu cepat 

dibandingkan orang-orang yang pertama, dan ada juga yang 

mengalami kesulitan untuk meraih kemajuan. 

Bagi yang merasa kesulitan untuk mencapai kemajuan, tapi 

selama Anda bertekad untuk meraih kemajuan tersebut, dan dengan 

demikian mengarahkan batin Anda pada tujuan tersebut, maka itu 

saja pun sudah merupakan sesuatu yang luar biasa.

Ketika kita berbicara tentang meningkatkan pikiran atau 

batin, maka pada dasarnya ini merujuk pada pengembangan diri 

kita menjadi orang yang lebih baik hatinya, juga lebih meningkat 

kemampuannya.

~d~Kebahagiaan Universal Bagian 1~d~ 
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Pikiran Bajik yang Terunggul

Dari semua jenis pikiran bajik, yang paling unggul di antara 

semuanya adalah pikiran yang berniat mencapai pencerahan 

lengkap sempurna, atau Bodhicitta. Karena pikiran ini bertujuan 

untuk menghentikan penderitaan semua makhluk, tanpa terkecuali. 

Pikiran ini juga berniat mempersembahkan dan menuntun semua 

makhluk pada kebahagiaan tertinggi. Dengan tujuan inilah kita 

bertekad untuk mencapai Kebuddhaan. Pikiran apa lagi yang lebih 

bajik daripada ini?

Kalau kita sanggup membangkitkan pemikiran seperti itu, 

maka pada akhirnya kita akan mampu mengakhiri penderitaan kita 

sendiri, berikut penderitaan semua makhluk. Kita juga mampu meraih 

kebahagiaan tertinggi untuk diri kita sendiri, berikut kebahagiaan 

tertinggi untuk semua makhluk.

Ketika Anda mendengarkan penjelasan berikut istilah-istilah 

yang digunakan, seperti Bodhicitta, batin pencerahan, barangkali 

ada yang berpikir bahwa ini semata-mata urusan pengikut buddhis 

saja. Tapi di sini saya jelaskan, bahwa siapa pun yang memiliki batin, 

dengan kata lain, semua makhluk hidup, bisa memiliki niat untuk 

mengakhiri penderitaannya sendiri berikut penderitaan semua makhluk 

lainnya. Siapa pun yang sanggup mengembangkan niat untuk meraih 

kebahagiaan dirinya sendiri berikut kebahagiaan tertinggi semua 

makhluk, maka dia dikatakan memiliki wawasan dan cara pandang 

yang cukup luas. Aspirasi ini tidak terbatas untuk pengikut buddhis saja, 

namun terbuka bagi siapa saja yang berniat untuk mengembangkannya.

~d~Sesi Pertama~d~
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Niat untuk memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk 

mengatasi penderitaan dan meraih kebahagiaan bisa ditemukan 

pada hampir seluruh agama-agama besar di dunia, sejauh agama-

agama tersebut memiliki cara berpikir yang luas dan terbuka.

Jika misalnya seseorang datang menghampiri dan bertanya, “Maukah 

Anda menjadi seseorang yang bisa menolong semua makhluk mengakhiri 

penderitaan mereka dan juga memiliki kapasitas untuk menuntun mereka 

pada kebahagiaan tertinggi ?” maka terlepas dari agama apa pun yang 

dianutnya, bisa dipastikan orang ini pasti akan menjawab, “Ya, saya mau.”

Itulah kerangka berpikir yang akan kita pakai dalam sesi 

pengajaran ini. Itulah tujuan kita bersama di sini. Bagi orang-orang 

yang berupaya untuk mencapai tujuan tersebut dan mengemban 

tanggung-jawab seperti itu, penting sekali baginya untuk memiliki 

motivasi yang bajik dan benar. Kalau Anda tidak mengetahui apa 

maksudnya, marilah saya coba mengingatkannya secara ringkas.

Rasa Dekat dengan Semua Makhluk

Kita harus senantiasa ingat bahwa kita semua bukanlah 

makhluk yang terpisah-pisah. Justru sebaliknya, kita semua 

merupakan makhluk yang sangat berkaitan erat. Kita sudah terlahir 

kembali di dalam samsara sejak waktu tak bermula. Jadi, kita sudah 

berulang kali bertemu dalam hubungan yang sangat dekat dengan 

semua makhluk. Lebih lanjut, kita juga memiliki keinginan yang sama 

dengan semua makhluk. Semua makhluk ingin bahagia dan tidak 

ingin menderita. Inilah aspirasi yang dimiliki oleh semua makhluk. 

Jadi, inilah yang harus senantiasa kita sadari. 
14
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Berikutnya, semua kebaikan yang pernah kita nikmati, baik di 

masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang, itu semua 

bergantung pada kebaikan makhluk lain. Kita tidak bisa menikmati 

kebahagiaan begitu saja, karena kebahagiaan bukan sesuatu yang 

muncul dari kehampaan atau ruang kosong. Kebahagiaan hanya bisa 

kita nikmati dalam kaitan hubungan kita dengan makhluk lain. Dengan 

menyadari kebaikan makhluk lain, dan betapa dekat hubungan kita 

dengan mereka, ditambah dengan aspirasi bersama yang kita miliki, 

maka sebagai seorang buddhis, kita merasakan keprihatinan kepada 

semua makhluk. Kita bertekad untuk berupaya semaksimal mungkin 

untuk mencapai Kebuddhaan yang lengkap sempurna demi semua 

makhluk. Inilah cara berpikir atau motivasi yang harus dikembangkan 

oleh mereka  yang merupakan pengikut buddhis.

Bagi Anda yang bukan buddhis, misalnya Anda mengikuti 

agama lain, atau tidak mengikuti agama apa pun, Anda tetap bisa 

menyadari kemuliaan terlahir sebagai seorang manusia. Kemuliaan 

ini tidak seharusnya digunakan untuk mengejar kebahagiaan pribadi, 

namun Anda juga harus berupaya untuk menolong dan memberikan 

manfaat kepada orang lain. Anda harus menyadari bahwa efektivitas 

tindakan Anda dalam membantu orang lain bergantung pada 

seberapa besar dan kuat Anda bisa mengembangkan diri sendiri. 

Oleh sebab itu, Anda berada di sini untuk mengembangkan diri 

dan meningkatkan cara berpikir. Itulah niat yang harus bisa Anda 

bangkitkan, yaitu menjadi seseorang yang lebih baik dan lebih kuat 

dalam rangka menolong sebanyak-banyaknya orang lain.

15

~d~Sesi Pertama~d~



Hak Milik Kadam Choeling Indonesia
Buku ini tidak untuk diperjual-belikan

Le Bonheur Universeil : Est-il Possible? 

Topik kita pada ajaran hari ini adalah menjawab pertanyaan, 

“Mungkinkah kita mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu 

kebahagiaan yang stabil?”

Prinsip buddhis menjawab pertanyaan tersebut dengan 

jawaban pasti, “Ya! Sangat mungkin.” Kebahagiaan tertinggi yang 

stabil sangat mungkin untuk dicapai, dan ini bisa dicapai bukan 

hanya satu atau dua orang saja, tapi semua makhluk memiliki 

kemungkinan untuk mencapainya. 

Akan tetapi, Anda jangan salah memahami pernyataan bahwa 

kebahagiaan tertinggi yang stabil bisa dicapai oleh semua makhluk. 

Sebagai contoh, kita bisa mengamati makhluk yang terlahir sebagai 

binatang. Apabila seorang makhluk terlahir di alam binatang, maka 

dalam kehidupan seperti itu ia tidak memiliki kesempatan untuk meraih 

kebahagiaan tertinggi. Paling maksimal yang bisa dicapainya adalah 

kebahagiaan di alam binatang, tidak lebih daripada itu. Bukan berarti 

makhluk tersebut selamanya tidak akan pernah bisa mencapai kebahagiaan 

tertinggi, karena suatu hari nanti pasti akan bisa mencapainya. Cepat 

atau lambat ia akan mencapai kebahagiaan tertinggi.

Siapakah Makhluk Hidup?

Mengapa demikian? Pertama-tama, mari kita lihat apa yang 

dimaksud dengan makhluk hidup. Makhluk hidup adalah segala 

eksistensi bernyawa atau hidup, yang memiliki tubuh dan batin. 

Walaupun makhluk yang terlahir di alam tak berbentuk tidak memiliki 
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jasmani yang kasar, namun tetap saja mereka memiliki jasmani 

yang halus. Jadi, makhluk hidup mencakup semua eksistensi yang 

bernyawa atau hidup, yang memiliki jasmani dan batin.

Antara jasmani dan batin, tentu saja batin jauh lebih penting. 

Kita semua menyadari bahwa kita memiliki batin, tapi sejauh 

menyangkut pertanyaan di mana, bagaimana, terdiri dari apa saja 

batin kita, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan 

kepada diri sendiri secara lebih lanjut. 

Apa itu Batin?

Kita semua tahu bahwa batin adalah sesuatu yang tak tampak 

dan bukan sesuatu yang bisa dihubungi. Batin juga tidak memiliki 

bentuk, warna, ukuran, dan seterusnya. Sifat-sifat batin ini adalah 

sesuatu yang kita ketahui.

Buddhis mendefinisikan batin sebagai sesuatu yang jernih dan 

mengetahui. Artinya batin memiliki kemampuan untuk mengambil 

objek yang dicerapnya. Batin bisa mencerap dan mengetahui objeknya. 

Itulah sifat dasar batin. Tapi, di manakah batin berada? Di mana kah 

batin bisa ditemukan? Ini adalah pertanyaan yang harus kita pikirkan.

Bagaimana sebuah batin bisa eksis? Ia tidak bisa eksis 

dengan sendirinya. Batin membutuhkan dasar fisik sebagai tempat 

pertumpuannya, di mana dasar fisik ini yang kemudian menjadi 

asosiasinya untuk eksis dan berfungsi. Batin baru bisa berfungsi kalau 

berkaitan atau bergantung pada basis fisiknya. Batin bergantung 

pada basis fisiknya agar bisa eksis/ berfungsi.
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Basis fisik mencakup badan jasmani yang kasar. Tapi, lebih 

spesifiknya lagi, batin bergantung pada apa yang kita sebut energi 

atau angin, yang beredar di sekujur tubuh kita dalam saluran-saluran 

yang berbeda. Jadi, batin bergantung/ berfungsi utamanya pada 

dasar energi atau angin ini. Energi atau angin ini pada gilirannya 

bergantung pada saluran-saluran yang beredar di dalam tubuh. 

Saluran-saluran ini tidak bisa berfungsi di ruang kosong. Ia pun 

bergantung pada jasmani. 

Jadi, walaupun fungsi batin bergantung pada energi atau 

angin, namun energi atau angin ini bergantung pada saluran-saluran. 

Saluran-saluran ini bergantung pada tubuh jasmani. Demikianlah 

cara kerjanya sehingga batin juga bergantung pada jasmani kasar.

Kita tahu bahwa kadang-kadang bisa terjadi pada bagian tubuh 

tertentu, di mana energi atau angin tidak beredar pada salurannya 

di bagian tersebut. Akibatnya, bagian tubuh tersebut menjadi tidak 

peka, tidak hidup, dan kita kurang bisa merasakannya. 

Batin seorang manusia bergantung pada energi dan saluran-

saluran seorang manusia, maka batin ini disebut seorang manusia. 

Apabila sebuah batin bergantung pada energi dan saluran-saluran 

seekor binatang, maka batin ini disebut seekor binatang.

Modus Konvensional vs Modus Tertinggi

Pada semua tingkatan kehidupan, fungsi batin adalah yang 

mengetahui atau mempersepsikan. Sifat batin ada dua, yakni 

kesadaran dan kejelasan/ kejernihan. Kejelasan merujuk pada aspek 
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non-material dari batin, yakni menunjukkan bahwa batin adalah 

fenomena non-materi, bukan fisik. Sedangkan aspek kesadaran 

pada batin merujuk pada kemampuannya untuk mencerap, yakni 

kemampuan batin untuk mencerap aspek-aspek objeknya.

Itulah deskripsi modus eksistensi konvensional dari batin. 

Selain itu, batin juga memiliki modus eksistensi tertinggi. Apa itu? 

Kenyataan bahwa batin tidak bisa muncul dengan sendirinya, ia 

bergantung pada fenomena lain, antara lain sebab dan kondisi. Jadi, 

batin tidak bisa berdiri sendiri. Ia tidak bisa dihasilkan oleh dirinya 

sendiri. Itulah modus eksistensi tertinggi pada batin, yakni tidak bisa 

dihasilkan oleh dan dari dirinya sendiri.

Karena batin secara modus tertingginya tidak bisa berdiri sendiri 

dan tidak dihasilkan oleh dirinya sendiri, maka batin hanya bisa eksis 

dengan bergantung pada sebab dan kondisi. Inilah yang menuntun 

kita pada modus konvensional dari batin tersebut, yakni sifat jelas/ 

jernih dan mengetahui. Modus tertinggi dari batin mengharuskannya 

bergantung pada modus konvensionalnya.

Jadi, modus eksistensi tertinggi dari batin adalah tidak 

dihasilkan oleh dirinya sendiri dan tidak bisa eksis secara inheren 

(inheren = esensial, intrinsik, melekat, menyatu). Dasar dari modus 

konvensional batin adalah jernih dan mengetahui. Sedangkan, 

menyangkut apakah batin itu terhalangi atau tidak, pada kondisi kita 

sekarang ini, dikatakan bahwa batin konvensional kita berada pada 

kondisi terhalangi. 
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Batin itu sendiri pada modus tertingginya bersifat tidak 

terhalangi. Pada modus tertingginya ia bukanlah sesuatu yang 

dihasilkan oleh dan dari dirinya sendiri. Sedangkan, pada level 

konvensional, batin adalah sesuatu yang eksis dengan bergantung 

pada sebab dan kondisi. Jadi, walaupun pada modus eksistensi 

tertinggi batin tidak terhalangi, namun pada modus konvensionalnya 

sekarang, batin kita terhalangi. 

Apa yang Menghalangi Batin Kita?

Kita harus melihat lebih dekat pada kenyataan bagaimana 

batin kita pada level konvensionalnya sekarang dikatakan sebagai 

batin yang terhalangi. Bagaimana batin kita bisa terhalangi? Untuk 

menjawabnya, kita perlu berbicara mengenai persepsi. Di dalam 

persepsi, kita berbicara mengenai batin utama atau kesadaran. 

Esensi batin utama adalah bersifat netral. Batin utama ini ditemani 

oleh setidak-tidaknya 5 faktor mental yang senantiasa hadir. 

Demikianlah kita bisa memahami mengapa batin kita dikatakan 

sebagai batin yang terhalangi.

Jadi, walaupun batin utama pada dasarnya bersifat netral, 

namun ia ditemani oleh faktor-faktor lain yang tidak netral. Faktor 

tidak netral ini utamanya adalah kebodohan batin yang mencengkram 

adanya eksistensi yang berdiri sendiri, sehingga batin utama yang 

ditemaninya menjadi bersifat melekat, bisa marah, terganggu, 

dan sebagainya. Ketika faktor mental ini muncul, maka ia akan 

mewarnai batin utama. Munculnya faktor mental ini akan serta-merta 

memengaruhi batin utama berikut keseluruhan 5 faktor mental yang 
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senantiasa menemaninya. Keseluruhan batin dan faktor mental yang 

senantiasa hadir menjadi tercemar dan kehilangan sifat netralnya.

Kapan pun salah satu kilesa muncul di dalam batin, maka ia 

akan memengaruhi batin utama berikut keseluruhan faktor mentalnya. 

Mereka semua akan dicemari oleh kilesa tersebut. Sama halnya, 

bila yang muncul bukan kilesa tapi faktor mental bajik, misalnya 

keyakinan, maka batin utama berikut keseluruhan faktor-faktor 

mental lainnya akan dipengaruhi oleh faktor mental yang sifatnya 

bajik tersebut. Jadi, proses yang sama berlaku untuk faktor mental 

positif. Ketika ia muncul, keseluruhan aspek batin akan bersifat positif. 

Di bawah pengaruh “teman baik” ini, yakni faktor mental bajik, maka 

keseluruhan batin akan diwarnai oleh sifat yang bajik. 

Apakah Kilesa Bisa Disingkirkan? 

Faktor-faktor mental positif seperti keyakinan, berikut 

bermacam-macam kilesa, itu semua bersifat sementara. Artinya, 

mereka bisa muncul untuk waktu tertentu, namun setelahnya akan 

hilang. Mereka tidak hadir terus-menerus setiap saat. Karena sifatnya 

yang sementara dan muncul secara berkala, maka mereka tidak mesti 

selalu ada di dalam batin kita. Ini berarti kita bisa mengenyahkan 

kilesa untuk selama-lamanya, agar ia tidak pernah muncul lagi di 

dalam batin. Kita bisa mendepaknya keluar, karena ia bukanlah 

bagian intrinsik atau melekat pada batin, sehingga bisa dibuang. 

Sehubungan dengan berbagai jenis faktor yang memicu 

timbulnya faktor-faktor mental, bagaimana itu bisa terjadi? Faktor 

mental itu muncul ketika sebab-sebab dan kondisi-kondisi tertentu 
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sudah bertemu. Sebab dan kondisi yang positif akan memicu 

timbulnya faktor mental yang bajik. Sebab dan kondisi yang negatif 

akan memicu timbulnya kilesa dalam batin kita.

Dengan demikian, kita bisa berupaya dan bekerja untuk 

memastikan munculnya kondisi-kondisi yang menguntungkan, 

seperti keyakinan, dan sebagainya. Kita juga bisa berupaya agar 

sebab dan kondisi yang bisa menimbulkan kilesa tidak saling bertemu 

antara satu sama lainnya. Dengan kata lain, kita bisa mencegah 

bergabungnya sebab dan kondisi yang bisa memicu timbulnya 

kilesa. Dengan demikian, seiring dengan meningkatnya kebajikan 

di dalam batin serta berkurangnya faktor-faktor negatif, maka pada 

akhirnya kita bisa mencapai tingkat batin yang senantiasa berada 

dalam kondisi bajik. 

Seiring dengan kita senantiasa mencegah faktor-faktor dan 

kondisi yang menimbulkan kilesa di dalam batin, maka kita akan 

sampai pada titik di mana semua kilesa sudah dihentikan. Dan 

pada saat penghentian total itu, kilesa tidak akan bisa muncul 

lagi di dalam batin kita. Tentu saja upaya menghentikan kilesa ini 

memerlukan proses secara bertahap. Namun, yakinlah bahwa kita 

bisa melakukannya karena sifat kilesa itu sendiri yang merupakan 

faktor yang sifatnya sementara di dalam batin kita. Kilesa bukanlah 

bagian yang melekat atau menyatu pada batin kita. Jadi, memang 

ada kemungkinan dan peluang bagi kita untuk mengenyahkannya 

dan dengan demikian meraih kebahagiaan tertinggi.
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Seiring dengan kita senantiasa mencegah faktor-faktor dan 

kondisi yang menimbulkan kilesa di dalam batin, maka kita akan 

sampai pada titik di mana semua kilesa sudah dihentikan. Dan 

pada saat penghentian total itu, kilesa tidak akan bisa muncul 

lagi di dalam batin kita. Tentu saja upaya menghentikan kilesa ini 

memerlukan proses secara bertahap. Namun, yakinlah bahwa kita 

bisa melakukannya karena sifat kilesa itu sendiri yang merupakan 

faktor yang sifatnya sementara di dalam batin kita. Kilesa bukanlah 

bagian yang melekat atau menyatu pada batin kita. Jadi, memang 

ada kemungkinan dan peluang bagi kita untuk mengenyahkannya 

dan dengan demikian meraih kebahagiaan tertinggi.
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Di satu sisi, segala halangan batin kita bersifat sementara, 

tidak konstan, bukan bagian yang intrinsik atau menyatu pada batin 

kita, sehingga mereka bisa diatasi. Ketika kita mengatakan, sebagai 

contoh, kebodohan batin yang mencerap diri atau aku sebagai 

sesuatu yang berdiri sendiri dan benar-benar eksis secara inheren, 

bisa dibuang dan diatasi. Karena modus eksistensi batin tersebut tidak 

sejalan dengan bagaimana cara eksistensi batin yang sesungguhnya. 

Bahwasanya, batin tidak memiliki eksistensi yang berdiri sendiri. 

Oleh sebab itu, cengkraman yang menganggap diri atau aku 

sebagai eksistensi yang berdiri sendiri itu tidak akurat, keliru, dan bisa 

diatasi. Jika memang batin yang mencerap sifat berdiri sendiri itu 

adalah persepsi yang sebenarnya, maka tidak ada alasan mengapa 

kita harus membuang dan mengatasinya. Jadi, modus eksistensi 

yang mencerap adanya eksistensi yang berdiri sendiri tidak sejalan 

dengan modus eksistensi batin yang sebenarnya.

Salah satu dari banyak alasan mengapa kita menyatakan 

bahwa batin bukanlah eksistensi yang berdiri sendiri karena batin 

bergantung pada fenomena lain. Batin bergantung pada fenomena 

lain agar bisa eksis atau menunjukkan eksistensinya.

[istirahat sejenak]

Begitu kita sudah bisa memahami bahwa halangan batin 

bukan merupakan aspek yang inheren atau menyatu pada batin, 

bukan sesuatu yang intrinsik atau melekat padanya, maka ketika itu 

kita benar-benar bisa menyadari adanya peluang atau kesempatan 

untuk membebaskan diri dari halangan-halangan tersebut. Secara 
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bertahap kita akan mampu mengatasi dan mengenyahkan halangan-

halangan tersebut untuk selama-lamanya.

Dengan demikian, kita memiliki peluang untuk meraih tingkat 

batin yang sempurna. Ketika itu, semua kesalahan kita sudah disingkirkan 

dan semua kualitas positif kita sudah dikembangkan hingga pada 

tingkat yang paling sempurna. Ketika itu pulalah, kita sudah meraih 

kebahagiaan yang murni, yakni kebahagiaan yang tertinggi.

Jika sebaliknya, apabila batin memang eksis dan berdiri sendiri, 

tanpa bergantung sedikit pun pada sebab dan kondisi, maka persepsi 

yang mencerap adanya batin yang berdiri sendiri ini adalah persepsi 

yang benar, sehingga tidak bisa dibuang. 

Kita bisa memahami mengapa batin tidak bisa berdiri sendiri 

dan dihasilkan oleh dirinya sendiri, yaitu semata-mata dikarenakan 

batin bergantung pada sebab dan kondisi. Karena adanya sebab dan 

kondisi, maka batin bisa eksis. Kalau tidak ada, maka batin juga tidak 

bisa eksis. Jika sebab-sebab yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

batin tidak bertemu, maka batin juga tidak bisa dihasilkan atau tidak 

bisa muncul.

Contoh, persepsi hanya bisa muncul kalau beragam sebab dan 

kondisinya sudah bertemu. Antara lain munculnya suatu objek yang 

dicerap dan kondisi yang langsung mengiringi munculnya objek 

tersebut sehingga bisa dicerap, barulah batin bisa muncul. Bagi Anda 

yang sudah mempelajari tentang Batin dan Persepsi, barangkali 

akan lebih bisa memahami penjelasan ini. Sebagai contoh, tanpa 

adanya objek, maka persepsi yang mencerap objek tidak akan bisa 
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eksis. Jadi, jelas sudah bahwa persepsi bergantung pada objek 

yang dipersepsikannya. Persepsi tidak bisa berdiri sendiri, tanpa 

bergantung pada hal lain apa pun, karena persepsi itu bisa muncul 

kalau ada objek yang dicerapnya. 

Tingkat-tingkat Kebahagiaan

Dengan demikian kita bisa memahami dan menyadari adanya 

peluang dan kesempatan untuk meraih tingkat  kebahagiaan yang 

konstan, yang sudah tidak bisa merosot lagi. Tingkat kebahagiaan 

yang bisa diraih seseorang berbeda-beda, yaitu:

1. Kebahagiaan pada kehidupan saat ini

2. Kebahagiaan pada kehidupan yang akan datang (masih dalam 

samsara)

3. Kebahagiaan berupa pembebasan dari samsara

4. Kebuddhaan

Penting sekali bagi kita semua di sini untuk yakin dan percaya 

bahwa semua makhluk, bukan hanya manusia, bukan hanya diri kita 

sendiri, yang memiliki peluang dan kemampuan untuk mencapai 

kebahagiaan tertinggi. Inilah adalah sesuatu yang harus kita ingat 

dan sadari.

Alasan mengapa semua makhluk bisa dan mampu untuk 

mencapai kebahagiaan tertinggi sudah dipaparkan sebelumnya. 

Yaitu, apa yang menghalangi kebahagiaan kita sekarang adalah 

sesuatu yang sifatnya sementara, muncul secara berkala, tidak hadir 

terus-menerus di dalam batin kita.
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Pada akhirnya, kita harus bisa sampai pada kesimpulan bahwa 

halangan tersebut bisa dienyahkan, karena sifat dasar dari halangan 

tersebut yang memang hanya sementara, bukan bagian yang inheren 

atau menyatu dengan batin.

Sehubungan dengan kemungkinan dan peluang untuk 

mencapai kebahagiaan tertinggi, apakah itu bisa dicapai semua 

makhluk berdasarkan bentuk kehidupan yang sudah mereka dapatkan 

sekarang ini, apa pun itu bentuknya? Tidak mesti demikian. Karena 

bagi makhluk yang saat ini terlahir di tiga alam rendah, mereka tidak 

memiliki kebebasan untuk menciptakan sebab-sebab kebahagiaan 

sejati. Bagi makhluk yang saat ini terlahir di alam tinggi, baik alam 

tinggi berbentuk maupun tak berbentuk, mereka lebih mungkin dan 

lebih mudah untuk menciptakan sebab-sebabnya. 

Bagi makhluk yang saat ini menderita di alam rendah, mereka 

tidak memiliki kebebasan untuk berupaya menciptakan sebab-sebab 

kebahagiaan tertinggi. Jadi, bagi makhluk-makhluk ini, mereka 

dikatakan “tidak bebas”, yaitu salah satunya ia tidak berada dalam 

kondisi bebas untuk mengatasi halangan-halangan batinnya.

Metode-metode untuk Mencapai Kebahagiaan

Dalam rangka mengatasi halangan-halangan batin, seorang 

makhluk perlu menerapkan metode-metode untuk mengatasi 

halangan batin. Tapi, makhluk-makhluk di alam rendah dikatakan 

“tidak bebas”, yang artinya tidak bebas untuk menerapkan metode 

untuk mengatasi halangan-halangan batin.

26

~d~Kebahagiaan Universal Bagian 1~d~ 



Hak Milik Kadam Choeling Indonesia
Buku ini tidak untuk diperjual-belikan

Pada akhirnya, kita harus bisa sampai pada kesimpulan bahwa 

halangan tersebut bisa dienyahkan, karena sifat dasar dari halangan 

tersebut yang memang hanya sementara, bukan bagian yang inheren 

atau menyatu dengan batin.

Sehubungan dengan kemungkinan dan peluang untuk 

mencapai kebahagiaan tertinggi, apakah itu bisa dicapai semua 

makhluk berdasarkan bentuk kehidupan yang sudah mereka dapatkan 

sekarang ini, apa pun itu bentuknya? Tidak mesti demikian. Karena 

bagi makhluk yang saat ini terlahir di tiga alam rendah, mereka tidak 

memiliki kebebasan untuk menciptakan sebab-sebab kebahagiaan 

sejati. Bagi makhluk yang saat ini terlahir di alam tinggi, baik alam 

tinggi berbentuk maupun tak berbentuk, mereka lebih mungkin dan 

lebih mudah untuk menciptakan sebab-sebabnya. 

Bagi makhluk yang saat ini menderita di alam rendah, mereka 

tidak memiliki kebebasan untuk berupaya menciptakan sebab-sebab 

kebahagiaan tertinggi. Jadi, bagi makhluk-makhluk ini, mereka 

dikatakan “tidak bebas”, yaitu salah satunya ia tidak berada dalam 

kondisi bebas untuk mengatasi halangan-halangan batinnya.

Metode-metode untuk Mencapai Kebahagiaan

Dalam rangka mengatasi halangan-halangan batin, seorang 

makhluk perlu menerapkan metode-metode untuk mengatasi 

halangan batin. Tapi, makhluk-makhluk di alam rendah dikatakan 

“tidak bebas”, yang artinya tidak bebas untuk menerapkan metode 

untuk mengatasi halangan-halangan batin.
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Ketidak-mampuan untuk menerapkan metode untuk 

mengatasi halangan-halangan batin bermacam-macam. Ada orang 

yang tidak memiliki kapasitas atau kemampuan mental. Ada yang 

memiliki penghalang yang kuat untuk berpikir jernih. Orang seperti 

ini barangkali memiliki kapasitas mental untuk memahami sesuatu, 

tapi mereka memiliki penghalang yang kuat. Ada juga yang memiliki 

kondisi-kondisi bertentangan yang menghalangi perenungan 

sehingga mustahil bagi mereka untuk menerapkan metode-

metode yang, apabila berlaku situasi sebaliknya, maka mereka bisa 

menggunakannya untuk menerapkan instruksi.

Sudahkah Anda Memanfaatkan Kapasitas Anda yang 

Sesungguhnya?

Di antara manusia yang sudah memperoleh kehidupan yang 

bebas dan beruntung sehingga mereka memiliki kapasitas untuk 

menerapkan metode untuk mengatasi halangan-halangan, apakah 

itu berarti mereka serta-merta sudah melakukannya? Tidak mesti 

demikian. Setiap orang yang hadir di ruangan ini saat ini memiliki 

kesempatan untuk menerapkan metode, tapi apakah Anda semua 

sudah menjalankan metode tersebut? Belum tentu! Terserah kepada 

masing-masing individu untuk menentukan apakah dirinya sudah 

menjalankan atau belum.

Jika ada orang di sini yang belum melaksanakannya, 

barangkali ia tidak memiliki kondisi-kondisi yang mendukung bagi 

dirinya, atau sebaliknya, ia memiliki sejumlah besar penghalang bagi 

dirinya untuk menerapkan metode. Bayangkan ada seorang pengikut 
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buddhis. Ia sudah mempelajari metode untuk mengatasi halangan 

dan ia berniat untuk menjalankan metode tersebut. Tapi kemudian ia 

berpikir, “Pertama-tama, saya harus melakukan ini terlebih dahulu. 

Kemudian saya akan merampungkan proyek itu. Berikutnya, saya 

harus menyelesaikan pekerjaan ini. Barulah saya akan benar-benar 

menjalankan metode.” Kalau demikian halnya, orang ini akan 

keburu mati sebelum memperoleh kesempatan untuk menerapkan 

metode tersebut. Ketika sudah berpindah pada bentuk kehidupan 

lain, belum tentu ia masih memiliki kebebasan dan keberuntungan 

sebagaimana yang masih dinikmatinya sekarang. 

Dalam situasi dan kondisi yang negatif, ketika kita tidak 

memiliki kondisi-kondisi positif yang mendukung praktek dharma, 

maka kita harus berupaya untuk mengurangi faktor-faktor negatif 

tersebut dan berusaha mengumpulkan kondisi-kondisi positif. 

Manakah Kebahagiaan yang Anda Inginkan? 

Sehubungan dengan jenis-jenis kebahagiaan yang dikehendaki 

semua makhluk, sebagaimana sudah dijelaskan, ada 4 jenis 

kebahagiaan, yakni:

1. Kebahagiaan pada kehidupan saat ini

2. Kebahagiaan pada kehidupan mendatang (di dalam samsara)

3. Kebahagiaan terbebaskan sepenuhnya dari samsara

4. Kebahagiaan dalam wujud Kebuddhaan

Di antara orang-orang yang mendengarkan ajaran saat ini, 

barangkali ada yang bisa mencapai keempat jenis kebahagiaan 

tersebut sekaligus pada kehidupan saat ini juga. Yang lain barangkali 
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buddhis. Ia sudah mempelajari metode untuk mengatasi halangan 

dan ia berniat untuk menjalankan metode tersebut. Tapi kemudian ia 

berpikir, “Pertama-tama, saya harus melakukan ini terlebih dahulu. 

Kemudian saya akan merampungkan proyek itu. Berikutnya, saya 

harus menyelesaikan pekerjaan ini. Barulah saya akan benar-benar 

menjalankan metode.” Kalau demikian halnya, orang ini akan 

keburu mati sebelum memperoleh kesempatan untuk menerapkan 

metode tersebut. Ketika sudah berpindah pada bentuk kehidupan 

lain, belum tentu ia masih memiliki kebebasan dan keberuntungan 

sebagaimana yang masih dinikmatinya sekarang. 

Dalam situasi dan kondisi yang negatif, ketika kita tidak 

memiliki kondisi-kondisi positif yang mendukung praktek dharma, 

maka kita harus berupaya untuk mengurangi faktor-faktor negatif 

tersebut dan berusaha mengumpulkan kondisi-kondisi positif. 
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kebahagiaan, yakni:
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2. Kebahagiaan pada kehidupan mendatang (di dalam samsara)

3. Kebahagiaan terbebaskan sepenuhnya dari samsara

4. Kebahagiaan dalam wujud Kebuddhaan

Di antara orang-orang yang mendengarkan ajaran saat ini, 

barangkali ada yang bisa mencapai keempat jenis kebahagiaan 

tersebut sekaligus pada kehidupan saat ini juga. Yang lain barangkali 
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tiga dari empat jenis tersebut. Yang lainnya lagi barangkali dua. 

Sedangkan bagi mereka yang mampu mencapai jenis yang pertama, 

pencapaian ini tidak tergolong pencapaian yang berarti dan berharga. 

Seandainya seseorang hanya sanggup mencapai kebahagiaan jenis 

pertama, ia bukanlah seorang praktisi dharma. Walaupun tentu saja 

kebahagiaan jenis pertama tetap bisa dicapai.

Kebahagiaan tingkat kedua adalah kebahagiaan samsarik. 

Kebahagiaan ini juga bisa dicapai dan menjadi tujuan seorang makhluk, 

yakni kebahagiaan terlahir di alam-alam tinggi di dalam samsara. Namun, 

kita harus mengesampingkan kebahagiaan tingkat kedua ini. Orang yang 

mengejar kebahagiaan ini juga bukan termasuk praktisi dharma. 

Kelahiran di alam bahagia di dalam samsara bukan merupakan 

kebahagiaan yang sejati. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan 

kelahiran di alam yang baik, tapi berikutnya kita mungkin terlahir 

di alam menyedihkan. Ketika terlahir di alam yang baik, barangkali 

kita bisa merasakan kebahagiaan hingga tingkat tertentu, tapi secara 

keseluruhan kebahagiaan samsarik adalah kebahagiaan yang tidak 

stabil dan tidak bisa diandalkan.

Bagi Anda yang sudah terbiasa mendengarkan penjelasan ini 

sebelumnya, tentu ini semua terang-benderang dan jelas adanya. 

Namun, bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan penjelasan 

ini, barangkali Anda bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan. 

Kelahiran kembali di alam yang tinggi dan bahagia masih tergolong 

kelahiran di dalam samsara. Misalnya kelahiran kembali sebagai 

manusia sehingga ia bisa menikmati kebahagiaan di alam manusia.
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Kebahagiaan pada kelahiran berikutnya adalah sesuatu 

yang bisa diraih berdasarkan basis kehidupan saaat ini. Namun, 

kebahagiaan tersebut singkat sekali. Pada kehidupan ini saja pun kita 

bisa memahami betapa singkat hidup ini dan tidak ada jaminan apa 

yang akan terjadi setelahnya. Kita bisa saja terlahir kembali dalam 

bentuk yang sama sekali berbeda. Jadi, benar-benar tidak ada jaminan!

Kebahagiaan samsara secara keseluruhan merupakan 

kebahagiaan yang tidak bisa diandalkan dan tidak stabil. Di sisi lain, 

ada peluang untuk sepenuhnya bebas dari lingkaran keberadaan ini. 

Pembebasan dari samsara adalah kondisi yang secara radikal berbeda 

dari kondisi sebelumnya. Seorang makhluk yang sudah bebas dari 

samsara, ia sudah tidak lagi terpengaruh oleh kilesa sehingga ia tidak 

terpaksa lagi untuk terlahir kembali di dalam samsara akibat kilesa 

dan karmanya. Kebahagiaan yang dinikmatinya adalah kebahagiaan 

yang stabil dan tidak berubah serta tidak merosot lagi.

Siapa yang Menyebabkan Kita Menderita?

Sebagai contoh, sekarang ini kita memiliki bermacam-macam 

kilesa, seperti kemarahan, dan seterusnya. Kilesa ini muncul tanpa 

adanya pilihan bagi kita, artinya kita tidak bebas. Kilesa muncul 

bertentangan dengan kehendak kita. Akibatnya, kita terombang-

ambing dan didesak oleh kilesa, yang pada akhirnya mengakibatkan 

ketidak-bahagiaan berikut penderitaan. Begitu kita sudah bebas dari 

samsara, maka semua kilesa kita juga sudah berhenti. Alhasil, kita 

akan menikmati kebahagiaan yang stabil dan konstan. 
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Bayangkan saja kalau misalnya dalam kehidupan ini saja 

pun, kita bisa mengurangi kilesa sedemikian rupa, maka kesulitan-

kesulitan dalam hidup kita juga akan berkurang dengan signifikan. 

Jadi, walaupun belum dienyahkan sepenuhnya, hanya dikurangi saja 

pun, itu sudah memberikan manfaat besar yang bisa kita nikmati. 

Jika Anda sudah memiliki peluang seperti itu, namun masih 

belum dilaksanakan dengan penuh upaya, itu bisa dikarenakan 

beragam alasan yang sudah disebutkan sebelumnya. Karena sering 

kali terjadi ketika kita bertekad untuk mempraktekkan dharma dan 

benar-benar berupaya, ada saja yang muncul yang perlu dikerjakan 

terlebih dahulu. Selalu ada rencana yang harus dilakukan. Akibatnya 

kita selalu menunda-nunda apa seharusnya sudah kita lakukan. 

Jebakan Kemelekatan pada Kehidupan Saat Ini

Kita berpikir barangkali kalau sudah pensiun maka kita akan 

benar-benar melakukan praktek spiritual. Kalau pikiran-pikiran 

seperti itu yang muncul di dalam batin Anda, maka kemungkinan 

besar Anda tertarik pada kehidupan saat ini. Artinya, Anda benar-

benar tergerak dan terdorong pada kehidupan saat ini. Dengan 

kata lain, Anda mengalami apa yang disebut “kemelekatan pada 

kehidupan saat ini.”

Jika segala aktivitas yang Anda lakukan adalah aktivitas yang 

mendahulukan kehidupan saat ini, artinya menganggapnya lebih 

penting, maka alasan di balik itu tidak begitu rumit. Alasannya 

sederhana, yaitu dikarenakan kita melekat pada aktivitas-aktivitas 

kehidupan saat ini. 
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Kalau demikian halnya, apakah itu berarti kita harus berhenti 

melakukan semua aktivitas normal yang  kita lakukan selama ini? 

Tidak! Seperti yang sudah sering saya jelaskan, yang perlu dihentikan 

adalah kemelekatan pada kehidupan saat ini. Karena kemelekatan 

tidak memberikan manfaat apa pun dan tidak berguna sama sekali. 

Penting sekali bagi kita semua untuk memahami hal ini. Mari kita 

ambil sedikit waktu untuk merenungkannya.

[perenungan 3 menit]

Di sisi lain, seandainya kita bertujuan untuk mencapai 

kebahagiaan bagi orang-orang yang kita cintai, seperti anak-anak kita, 

orang tua kita, dan sebagainya, barangkali itu tidak termasuk mengejar 

kebahagiaan pada kehidupan saat ini. Tapi tentu saja itu bergantung 

pada motivasi kita, yaitu kita harus memiliki motivasi yang benar-benar 

altruistik. Kita benar-benar bertujuan mencapai kebahagiaan orang-

orang yang kita cintai, anak-anak, orang-tua, secara altruistik, semata-

mata demi kebahagiaan mereka. Aspirasi inilah yang mendasari 

keinginan ini bukan termasuk kemelekatan pada kehidupan saat ini. 

Tapi yang terjadi biasanya adalah, dan ini sering kali terjadi, 

adalah motivasi kita tercampur dengan keinginan atas kebahagiaan 

diri sendiri. Anda mengejar kebahagiaan anak-anak Anda karena 

itu adalah anak-anak Anda. Anda berupaya meraih kebahagian 

bagi orang tua Anda karena mereka adalah orang tua Anda. Jadi, 

kita bisa melihat adanya kepentingan pribadi yang terlibat di sini. 

Keinginan kita bukan aspirasi yang murni. Keinginan itu bercampur 

baur dengan sifat mementingkan diri sendiri. 
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Kalau demikian halnya, apakah itu berarti kita harus berhenti 
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Kalau kita sudah memahami kerugian-kerugian mengejar 

kebahagiaan pada kehidupan saat ini saja, artinya beraspirasi 

semata-mata pada kebahagiaan saat ini saja, dan ketika mati kita 

akan berangkat dengan tangan kosong, tidak punya persiapan, 

maka kita akan semakin memahami kerugian serta kesia-siaan 

aspirasi seperti ini. Kalau kita mengarahkan tujuan kita pada 

kehidupan berikutnya yang lebih baik, apakah sebagai manusia 

atau pun bentuk-bentuk kehidupan lainnya, itu adalah sesuatu 

yang mungkin kita raih.

Jebakan Kemelekatan pada Kebahagiaan Samsarik

Tapi sesungguhnya, aspirasi mencapai kebahagiaan pada 

kehidupan berikutnya di dalam samsara juga memiliki kekurangan. 

Kekurangan utamanya adalah menghalangi timbulnya aspirasi 

untuk mencapai pembebasan. Kalau demikian, berarti kita memiliki 

apa yang disebut “kemelekatan pada samsara secara umum/ 

keseluruhan.” Aspirasi mencapai pembebasan dan kemelekatan 

pada samsara adalah dua hal yang tidak sejalan.

Selama tidak ada aspirasi untuk bebas dari samsara sepenuhnya, 

maka selama itu pula lah kita belum bisa mencapai pembebasan 

tersebut. Begitu kita sudah memahami ketidak-mampuan untuk 

diandalkan yang menjadi sifat dari kebahagiaan samsara, maka 

aspirasi kita terhadapnya juga akan lenyap. Sebaliknya, kita akan 

beraspirasi untuk mencapai pembebasan dari samsara secara 

keseluruhan, yang merupakan aspirasi yang lebih tinggi. 
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Jebakan Pembebasan Pribadi

Walau demikian, aspirasi mencapai pembebasan dari samsara 

masih mengandung penghalang. Yaitu, halangan bagi seorang makhluk 

untuk mengembangkan sikap altruistik mencapai Kebuddhaan 

yang lengkap sempurna. Kalau seseorang hanya beraspirasi pada 

pembebasan samsara dirinya saja, maka itu tidak sejalan dengan 

tekad untuk mencapai Kebuddhaan demi semua makhluk.

Kita harus mengenyahkan sikap mengejar pembebasan pribadi dari 

samsara. Sebaliknya, utamanya kita harus memikirkan makhluk lain. Kita 

berniat untuk mencapai kebahagiaan mereka dan menuntun mereka semua 

pada kebahagiaan. Untuk tujuan inilah, kita beraspirasi untuk mencapai 

Kebuddhaan, yang merupakan aspirasi tertinggi. Dengan aspirasi ini, 

aktivitas apa pun yang dilakukan akan benar-benar berfungsi sebagai sebab 

untuk mencapai Kebuddhaan. Dan pada akhirnya, sebab-sebab inilah yang 

memungkinkan kita untuk benar-benar mencapai Kebuddhaan.

Jadi, kita bisa menyimpulkan adanya 3 jenis penghalang. Pertama, 

halangan berupa niat untuk mengejar kebahagiaan pada kehidupan 

saat ini saja. Kedua, halangan berupa niat untuk mengejar kebahagiaan 

samsarik. Ketiga, halangan berupa niat untuk mengejar pembebasan 

pribadi dari samsara. Inilah ketiga jenis penghalang yang merintangi 

aspirasi untuk mencapai Kebuddhaan yang lengkap sempurna.

Solusi untuk Menghindari Berbagai Jenis Jebakan

Ada berbagai metode yang bisa diterapkan untuk mengatasi 

berbagai jenis penghalang tersebut. Saya sudah menjelaskannya di 
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sini tahun lalu. Kita juga sudah menyimpulkan hasil ajaran tahun lalu 

dengan sangat baik. Di sini saya hendak mengingatkan kembali apa 

yang sudah kita simpulkan tahun lalu.

Penawar untuk halangan berupa kemelekatan pada 

kehidupan saat ini adalah perenungan kemuliaan terlahir sebagai 

manusia yang bebas dan beruntung; serta perenungan kematian 

dan ketidak-kekalan. Salah satu faktor yang harus diatasi dalam 

rangka menaklukkan kemelekatan pada kehidupan saat ini adalah 

kurangnya keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk mencapai 

kemajuan dalam perjalanan spiritual seseorang. 

Dengan memeditasikan kebebasan dan keberuntungan terlahir 

sebagai manusia, seseorang akan lebih memahami kondisi hidupnya 

yang sudah diberkahi dengan kebebasan dan keberuntungan. 

Karena sesungguhnya, perasaan tidak mampu sebenarnya 

merupakan suatu bentuk kemalasan, yakni kemalasan dalam bentuk 

rasa putus asa. Kalau seseorang merenungkan kualitas-kualitas yang 

terkandung dalam kehidupannya sekarang, yaitu kebebasan dan 

keberuntungannya, maka ia akan sampai pada kesimpulan bahwa 

dirinya memiliki kapasitas dan kemampuan, sehingga tidak perlu 

merasa tidak mampu. Perenungan inilah yang mengatasi kemalasan 

dalam bentuk keputus-asaan dan rasa tidak mampu.

Kita sering kali membenarkan perasaan tidak mampu yang 

sebenarnya merupakan bentuk kemalasan, yaitu kemalasan berupa 

keputus-asaan. Misalnya dengan berkata, “Tidak, tidak, saya benar-

benar tidak bisa berbuat banyak.” “Saya tidak memiliki latar belakang 
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pendidikan yang baik.” “Saya kurang banyak belajar.” “Saya belum 

banyak belajar,” dan seterusnya. Berikutnya, kita beralasan terlalu 

sibuk, terlalu banyak pekerjaan, tidak ada waktu untuk praktek, 

terlalu tua, dan sebagainya.

Jadi, di satu sisi kita sebenarnya malas, di sisi lain kita juga 

membenarkan sifat malas tersebut. Contohnya dengan beralasan 

sudah terlalu tua sehingga tidak bisa meraih pencapaian apa pun. Tentu 

saja ini adalah argumen yang keliru. Walaupun mungkin Anda sudah 

tidak muda lagi, tetap saja Anda bisa memiliki kapasitas dan Anda 

bisa memanfaatkan kapasitas tersebut. Semua orang bisa melakukan 

sesuatu, seberapa besar atau kecilnya kapasitas yang dimiliki. 

Semut vs Gajah

Seekor gajah bisa mengangkut beban yang berat. Seekor kuda 

bisa mengangkut beban seekor kuda, walaupun lebih kecil daripada 

yang bisa diangkut oleh gajah. Seekor domba bisa mengangkut 

beban seekor domba. Seekor tikus bisa mengangkut beban sesuai 

kapasitas seekor tikus. Bahkan, seekor semut kecil sekali pun, bisa 

mengangkut beban seekor semut. 

Kita semua bisa melakukan sesuatu, sesuai dengan kapasitas 

masing-masing. Sebagai contoh, hanya beberapa menit batin kita 

yang dipenuhi oleh pikiran-pikiran bajik, itu saja pun sudah sangat 

penting dan berharga. 

Apabila ada argumen atau alasan-alasan yang hendak 

membenarkan sifat malas berupa kemalasan dalam bentuk keputus-
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asaan, dengan mengatakan terlalu banyak pekerjaan atau aktivitas, 

maka ini adalah alasan yang perlu kita cermati lebih dekat. Alasan 

ini bisa dipatahkan pertama-tama dengan trik mentransformasikan 

semua aktivitas yang dilakukan menjadi aktivitas yang bajik. 

Untuk melakukannya, ini semua tergantung pada motivasi ketika 

melakukan aktivitas tersebut. 

Kadang-kadang ketika sibuk dan tenggelam dalam pekerjaan, 

kita lupa akan motivasi kita, sehingga kita sepenuhnya terlibat dalam 

pekerjaan itu semata-mata. Namun, batin kita memiliki kemampuan 

untuk men-transformasikan pekerjaan menjadi aktivitas yang bajik. 

Yakni, dengan memastikan bahwa kita melakukan pekerjaan dengan 

motivasi yang benar. Kalau tidak, maka pekerjaan profesional apa 

pun yang kita lakukan bisa jadi hanya berupa alasan untuk bentuk 

kemalasan lainnya, yaitu kemalasan karena terlibat dalam aktivitas-

aktivitas yang keliru.

Untuk mengembangkan motivasi yang bajik, seseorang 

mungkin akan kesulitan kalau dia tidak memiliki kebiasaan untuk 

itu. Tapi seiring dengan kita berlatih dan membiasakan diri untuk 

membangkitkan pikiran-pikiran bajik yang kuat, dan latihan ini 

dijalani terus-menerus secara berulang-ulang, maka kualitasi 

motivasi kita tentu akan meningkat. Dengan demikian, kita akan 

mampu membangkitkan motivasi yang kuat. Dengan motivasi 

yang kuat ini, pada gilirannya kita akan mampu mengubah semua 

kegiatan menjadi aktivitas yang bajik.
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Kesimpulan : “Saya Bisa!” & “Saya Akan Melakukannya 

Sekarang Juga!” 

Jadi, perenungan pada kemuliaan terlahir sebagai manusia 

yang diberkahi dengan kebebasan dan keberuntungan akan 

menghasilkan kesimpulan bahwa kita memiliki kapasitas yang besar. 

Kesimpulan ini pada gilirannya akan mengatasi kemalasan dalam 

bentuk rasa putus asa atau rasa tidak mampu.

Berikutnya, perenungan pada kematian dan ketidak-kekalan 

merupakan penawar bagi sikap menunda-nunda praktek spiritual. 

Seringkali kita menunda-nunda praktek spiritual di kemudian hari, 

misalnya dengan mengatakan besok, kemudian besoknya lagi, dan 

besoknya lagi, demikian seterusnya. 

Sampai di sini untuk sesi ini. Kita lanjutkan 3 jam dari sekarang.
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Bulan yang Tak Perlu Berpikir 
(Nantes, 30 Maret - 1 April 2012)

Tadi pagi kita sudah membangkitkan motivasi yang bajik, tapi 

kita sudah beristirahat untuk waktu yang relatif lama. Dalam 

masa jeda tersebut, sangat mungkin sekali segala bentuk 

pemikiran sudah muncul di dalam batin kita. Akibatnya, motivasi awal 

kita tadi barangkali sudah merosot. Jadi, pertama-tama, marilah kita 

memperbaiki motivasi terlebih dahulu, sebelum kita menjalani sesi ini. 

Untuk memperbaiki motivasi, bagi Anda yang buddhis, 

setidak-tidaknya yang harus kita renungkan adalah kita sudah 

memiliki kemuliaan terlahir sebagai manusia yang bebas dan 

beruntung. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya, tapi justru harus 

bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Caranya adalah 

berjuang untuk mencapai Kebuddhaan yang lengkap sempurna 

sehingga bisa bekerja demi semua makhluk, untuk menuntun 

mereka pada kebahagiaan sejati. Itulah sebabnya kita berada di sini 

untuk mendengarkan, merenungkan, dan memeditasikan ajaran. 

Bagi yang bukan buddhis, Anda harus berpikir bahwa Anda 

sudah mendapatkan kesempatan luar biasa, yakni Anda sudah 

memiliki batin seorang manusia. Dengan demikian, Anda memiliki 
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peluang untuk melakukan sesuatu yang bermakna, dengan cara 

menolong dan berbaik hati kepada sebanyak-banyaknya makhluk 

hidup di dunia ini. Untuk menolong dan berbaik hati kepada orang 

lain, Anda perlu meningkatkan kemampuan diri sendiri. Itulah 

sebabnya Anda berada di sini untuk mendengarkan ajaran.

[ 3 menit untuk membangkitkan motivasi ]

Rangkuman Sesi Sebelumnya : Kemelekatan pada 

Kehidupan Saat Ini

Kita sudah melihat bagaimana kemelekatan pada kehidupan 

saat ini merupakan penghalang besar. Saya sudah menjelaskan 

penawar untuk kemelekatan ini tahun lalu. Tapi saya akan jelaskan 

lagi sebagai pengingat bagi kita semua. Penawar bagi kemelekatan 

pada kehidupan saat ini adalah perenungan pada kemuliaan terlahir 

sebagai manusia yang bebas dan beruntung, merenungkan betapa 

sulitnya kehidupan seperti itu diperoleh, serta perenungan pada 

kematian dan ketidak-kekalan. Penawar-penawar itulah yang akan 

melepaskan kita dari cengkraman kemelekatan pada kebaikan-

kebaikan yang ditawarkan oleh kehidupan saat ini. 

Lanjutan Sesi Ini: Kemelekatan pada Kebahagiaan Samsarik

Berikutnya, masih ada resiko kita melekat pada kebahagiaan-

kebahagiaan samsarik secara keseluruhan. Satu-satunya penawar pada 

kemelekatan ini adalah merenungkan kerugian-kerugian atau sisi-sisi negatif 

samsara secara keseluruhan. Dengan demikian, pada akhirnya kita akan 

sanggup membangkitkan rasa penolakan terhadap samsara secara keseluruhan.
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Kenyataan yang terkandung pada kebahagiaan samsarik, baik 

itu kebahagiaan fisik maupun mental, sesungguhnya berbuah pada 

faktor mental perasaan. Kesejahteraan fisik dan mental itu dapat kita 

rasakan pada faktor mental perasaan, artinya kebahagiaan fisik dan 

mental memang eksis. Namun, permasalahan pada kebahagiaan 

samsarik adalah kita tidak akan pernah merasa cukup!  Semakin kita 

menikmatinya, semakin kita tidak puas, dan selalu mengharapkan 

lebih dan lebih. Semakin kita menurutkan nafsu, semakin kita 

merasa tak puas. 

Semakin kita mendapatkan sesuatu, semakin kita menginginkan 

lebih banyak lagi. Walaupun kita sudah mendapatkan kehidupan 

yang bahagia dan bisa menikmati banyak hal, menikmati saat-saat 

yang menyenangkan, merasakan kenyamanan fisik dan batin, tapi 

waktu keseluruhan untuk menikmati semua hal tersebut sangatlah 

singkat. Walaupun seseorang berumur panjang, tidak mungkin ia bisa 

menikmati hidup dari awal hingga akhir. Seiring dengan seseorang 

bertambah tua, maka kemampuannya untuk menikmati hidup pun 

berkurang. Paling maksimal, kalau pun seseorang berumur panjang, 

ia bisa menikmati hidup selama 60 hingga 70 tahun saja.

Kebahagiaan Samsarik Juga Tidak Mencukupi

Kalaupun kita berhasil mendapatkan kelahiran di alam bahagia 

pada kehidupan berikutnya, seperti yang sudah kita dapatkan 

sekarang, apakah itu sebagai manusia atau dewa, dan sekali lagi 

kita bisa menikmati kesenangan-kesenangan samsarik, namun 

tetap saja kita harus terlebih dulu mengalami proses kematian yang 
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menyakitkan. Berikutnya, kita akan mengalami penderitaan akibat 

proses kelahiran. Seterusnya, dalam kehidupan berikutnya itu, 

waktu bagi kita untuk menikmatinya juga sama terbatasnya. Paling 

lama yang bisa kita nikmati adalah selama 60 hingga 70 tahun. Itu 

pun kalau kita cukup beruntung.

Bukan berarti pula dalam kelahiran di alam yang baik tersebut 

kita terus-menerus mengalami momen-momen yang menyenangkan. 

Di sepanjang hidup, kita akan mengalami sakit, ketidak-nyamanan, 

rasa frustrasi karena tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, dan 

sebagainya. Kita senantiasa mengalami penderitaan-penderitaan yang 

tidak diinginkan, kemalangan yang terjadi mendadak, dan seterusnya. 

Situasi seperti ini tentu tidak bisa memberikan kepuasan. 

Walaupun kita sudah berhasil mendapatkan kelahiran yang baik dan 

menikmati kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh kehidupan 

tersebut, tapi kita justru akan memperkuat nafsu keinginan. Pada 

akhirnya, kita melekat pada kesenangan-kesenangan tersebut. 

Kalau sampai kita membiarkan timbulnya kemelekatan, maka apa 

yang kita lakukan sesuangguhnya menciptakan karma-karma untuk 

terjerumus ke alam rendah. 

Jebakan Kemelekatan pada Kebahagiaan Samsarik

Semakin kita tidak bisa mengendalikan kemelekatan, semakin kita 

menciptakan sebab-sebab untuk terlahir di alam rendah. Sebab-sebab 

inilah yang pada gilirannya akan benar-benar menjerumuskan kita ke alam 

rendah. Kalau sudah demikian, maka kita dipastikan harus mengalami 

siksaan penderitaan alam rendah untuk waktu yang sangat lama.
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Lebih lanjut, kadang-kadang kita marah. Di lain waktu, kita 

cemburu. Tindakan apa pun yang kalau dilakukan berdasarkan 

kilesa ini akan menciptakan karma-karma untuk terlahir kembali di 

alam rendah. Kalau kita terus-menerus menciptakan karma-karma 

buruk untuk terlahir kembali di alam rendah, maka suatu hari nanti 

pasti kita benar-benar terlahir di sana!

Untuk mem-verifikasi proses ini, yang perlu kita lakukan 

adalah mengamati batin kita sendiri. Pikirkanlah, seberapa sering 

kita merasakan iritasi, marah, dan kemelekatan yang timbul di dalam 

batin kita. Dalam waktu satu hari, berapa kali pikiran-pikiran buruk 

tersebut muncul? Tentu saja itu semua bukannya tanpa konsekuensi. 

Tindakan fisik, ucapan, atau batin apa pun, yang didorong oleh faktor 

mental negatif atau kilesa, maka itu akan memicu kita menciptakan 

karma-karma untuk terlahir kembali di alam rendah.

Karma-karma buruk itu semakin menambah tumpukan karma 

buruk yang sudah sedemikian banyaknya. Itulah kondisi kita sekarang 

ini, yaitu menambah tumpukan karma buruk yang sudah menggunung. 

Ini adalah sesuatu yang perlu kita sadari. Tumpukan karma-karma buruk 

inilah yang akan memaksa kita untuk terlahir di dalam samsara secara 

keseluruhan, dan utamanya menjerumuskan kita ke alam rendah.

Kalau kita renungkan baik-baik dan menyeluruh, hingga 

akhirnya benar-benar paham akan situasi di mana kita berada 

sekarang ini, berikut proses-proses yang terlibat di dalamnya, maka 

cepat atau lambat akan muncul niat murni untuk terbebaskan dari 

samsara. Inilah yang disebut sebagai kualitas “penolakan samsara.”
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Membangkitkan Penolakan Samsara

Jadi, dengan merenungkan kerugian-kerugian samsara, yang 

dipadukan dengan konteks kepastian karma dan akibat-akibatnya, 

yang direnungkan berulang-ulang, maka kita akan mampu 

mengatasi kemelekatan terhadap samsara secara keseluruhan. 

Sebagai lawan dari kemelekatan, kita justru akan membangkitkan 

niat untuk terbebaskan darinya. 

Kalau sudah demikian, tindakan apapun yang terinspirasi 

oleh penolakan samsara, yakni niat untuk terbebaskan dari samsara, 

maka itu akan menjadi sebab-sebab untuk mencapai pembebasan 

total dari lingkaran eksistensi secara keseluruhan.

Memotong Akar Samsara

Akan tetapi, realisasi penolakan samsara yang spontan saja belum 

cukup untuk benar-benar membebaskan kita dari samsara. Aspirasi itu 

bukan merupakan antidot langsung terhadap samsara, dalam artian 

belum benar-benar memotong akar samsara. Mengapa demikian? Karena 

akar samsara adalah sifat mencengkram adanya diri atau aku yang berdiri 

sendiri, di mana diri atau aku yang demikian sesungguhnya tidak eksis. 

Aspirasi mencapai pembebasan dari samsara atau penolakan 

samsara tidak secara langsung melawan pandangan akan diri yang 

keliru ini. Oleh karenanya, ia tidak bisa berfungsi sebagai antidot 

langsungnya. Ia tidak bisa memotong akar samsara, yakni pandangan 

didapatkan yang mencengkram adanya aku yang berdiri sendiri. 

Antidotnya haruslah berupa pandangan yang melawan pandangan 

keliru tersebut langsung pada sifat kebalikannya.
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Dengan kata lain, untuk membebaskan diri Anda dari 

samsara, yaitu niat untuk mencapai pembebasan dari samsara 

secara keseluruhan, Anda harus mengembangkan kebijaksanaan 

yang memahami diri atau aku yang tidak memiliki eksistensi yang 

berdiri sendiri. Anda perlu memahami bagaimana cara diri atau aku 

tersebut eksis. Yakni, ia adalah fenomena yang bergantung pada 

fenomena lain serta tidak memiliki eksistensi yang berdiri sendiri.

Eksistensi diri atau aku yang sesungguhnya ini berkebalikan 

dengan apa yang kita lihat sekarang. Kita perlu memahami modus 

eksistensi diri yang tertinggi, yang sudah dijelaskan tadi pagi. 

Kalau Sudah Bebas dari Samsara, Apakah Tugas Kita Sudah 

Selesai? 

Melawan samsara dengan cara seperti ini akan 

menghancurkan samsara kita, yakni menghancurkan sebab-

sebabnya. Dengan cara demikian, barulah kita bisa membebaskan 

diri dari samsara dan meraih kebahagiaan yang stabil.  Tapi, kalau 

kita sudah mencapai pembebasan samsara, apakah itu berarti 

tugas kita sudah selesai? Jawabannya, tidak! Karena kita masuh 

memiliki cela atau noda mental, yang berarti batin kita belum 

dikembangkan hingga sempurna. Di sisi lain, kita juga belum 

mengembangkan kualitas-kualitas bajik hingga ke tingkat yang 

paling sempurna pula.

Begitu kita sudah menghancurkan akar samsara dan 

memahami sifat sejati akan diri atau aku, maka kita sudah 

mencapai tingkat Arahat. Pencapaian tingkat Arahat ini adalah 
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pencapaian yang sangat berharga, sebuah pencapaian yang 

luar biasa. Pada tingkat Arahat ini seseorang sudah menikmati 

kebahagiaan yang stabil. 

Akan tetapi, seorang Arahat belum bisa mencerap semua 

fenomena sesuai dengan dua tingkat kebenarannya, yaitu kebenaran 

konvensional dan kebenaran tertinggi, secara bersamaan. Seorang 

Arahat belum bisa mencerap semua fenomena sebagaimana 

adanya, pada saat bersamaan sekaligus. Seorang Arahat juga 

belum mengembangkan welas asih agung yang menjangkau semua 

makhluk yang senantiasa menderita, siang dan malam. 

Seorang Arahat belum bisa mencerap penderitaan semua 

makhluk secara terus-menerus. Karena, semua makhluk agung dan 

semua arya di luar seorang Buddha, apakah itu Arya Arahat atau 

Arya lainnya, ketika mereka sedang mencerap kesunyataan atau 

ketanpa-aku-an, yang merupakan modus eksistensi yang tertinggi, 

tidak bisa mencerap kebenaran konvensional pada saat yang 

bersamaan sekaligus. Akibatnya, para Arya di luar Arya Buddha, 

tidak bisa mencerap penderitaan semua makhluk ketika mereka 

sedang tercerap dalam kesunyataan. 

Kedua jenis kebenaran ini tidak bisa berjalan sekaligus pada 

saat yang bersamaan. Ketika mereka sedang mencerap kebenaran 

tertinggi, mereka tidak bisa mencerap kebenaran relatif. Sama 

halnya, ketika sedang mencerap kebenaran relatif, mereka tidak 

bisa mencerap kebenaran tertinggi. Semua Arya, terkecuali seorang 

Buddha, memiliki welas asih yang masih terbatas.
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Seseorang bisa saja memiliki welas asih di dalam batinnya, 

tapi pada saat ia memeditasikan kesunyataan, ia tidak bisa mencerap 

penderitaan semua makhluk ketika ia benar-benar terserap ke dalam 

meditasi kesunyataan tersebut. Kedua jenis kebenaran ini tidak bisa 

hadir bersamaan, yaitu kebenaran tertinggi dan kebenaran relatif. 

Ketika ia sudah bangkit atau keluar dari meditasi kesunyataannya, 

barulah ia bisa memancarkan welas asih agung kepada semua 

makhluk, berdasarkan pada kesadarannya akan penderitaan 

makhluk-makhluk di sekelilingnya. 

Kesadaran akan penderitaan semua makhluk yang 

mendorong timbulnya welas asih muncul setelah keluar dari meditasi 

yang mencerap kesunyataan. Ketika ia sedang memeditasikan 

kesunyataan atau ketanpa-aku-an maka ia berada dalam kondisi 

meditatif yang merupakan aspek kebijaksanaan.

Supremasi Kebuddhaan

Seorang makhluk yang senantiasa, terus-menerus mencerap 

modus eksistensi fenomena yang tertinggi, yakni kesunyataan, 

sekaligus mencerap kebenaran konvensional, adalah karakteristik 

khusus yang hanya dimiliki oleh seorang Buddha. Semua makhluk 

yang belum mencapai Kebuddhaan, tidak memiliki kemampuan 

untuk mencerap kedua jenis kebenaran, relatif dan tertinggi, pada 

saat yang bersamaan. 

Karena Buddha mampu mencerap semua fenomena 

sekaligus, secara langsung, maka Beliau terus-menerus mencerap 

semua makhluk di dalam samsara yang sedang menderita. Welas 
47

~d~Sesi Kedua~d~



Hak Milik Kadam Choeling Indonesia
Buku ini tidak untuk diperjual-belikan

asih seorang Buddha setara dan konstan. Beliau senantiasa, setiap 

saat, mencerap semua makhluk. Oleh karena itu, batin seorang 

Buddha senantiasa diwarnai oleh welas asih agung.

Selama masih ada makhluk yang menderita, maka selama itu pula 

Buddha memancarkan welas asih agung. Penderitaan semua makhluk 

merupakan objek yang disadari atau diketahui oleh semua Buddha.

Jadi, sejauh menyangkut kualitas batin seorang Buddha, 

kita akan menemukan perbedaan yang sangat besar sekali antara 

seorang Buddha dan non-Buddha, termasuk Arahat sekalipun. 

Selain kualitas batin, ditinjau dari aktivitas atau kekuatan seorang 

Buddha dan non-Buddha, perbedaannya juga sangat besar sekali. 

Aktivitas seorang Buddha bersifat terus-menerus, spontan, dan 

tanpa upaya. Ini adalah karakteristik aktivitas yang khas dan spesifik 

pada seorang Buddha. Bahkan makhluk-makhluk yang sudah 

berada di tahap akhir, satu tahap sebelum mencapai Kebuddhaan, 

dengan kata lain Bodhisattva pada tahapan akhir bhumi kesepuluh, 

masih harus mengeluarkan upaya untuk melakukan aktivitas-

aktivitas mereka. Tentu saja, upaya yang dikeluarkan tergolong 

kecil atau minor. Tapi mereka tetap harus mem-formulasikan niat 

untuk melakukan hal-hal tertentu, yang ditujukan kepada makhluk-

makhluk tertentu. 

Aktivitas seorang Buddha, di sisi lain, sudah tidak membutuhkan 

upaya sekecil apa pun juga. Aktivitas seorang Buddha berlangsung 

terus-menerus, spontan, dan tanpa upaya. Aktivitas Buddha yang 

terus-menerus dan spontan berfungsi kapan pun Beliau melihat ada 
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asih seorang Buddha setara dan konstan. Beliau senantiasa, setiap 

saat, mencerap semua makhluk. Oleh karena itu, batin seorang 

Buddha senantiasa diwarnai oleh welas asih agung.

Selama masih ada makhluk yang menderita, maka selama itu pula 

Buddha memancarkan welas asih agung. Penderitaan semua makhluk 

merupakan objek yang disadari atau diketahui oleh semua Buddha.

Jadi, sejauh menyangkut kualitas batin seorang Buddha, 

kita akan menemukan perbedaan yang sangat besar sekali antara 

seorang Buddha dan non-Buddha, termasuk Arahat sekalipun. 

Selain kualitas batin, ditinjau dari aktivitas atau kekuatan seorang 

Buddha dan non-Buddha, perbedaannya juga sangat besar sekali. 

Aktivitas seorang Buddha bersifat terus-menerus, spontan, dan 

tanpa upaya. Ini adalah karakteristik aktivitas yang khas dan spesifik 

pada seorang Buddha. Bahkan makhluk-makhluk yang sudah 

berada di tahap akhir, satu tahap sebelum mencapai Kebuddhaan, 

dengan kata lain Bodhisattva pada tahapan akhir bhumi kesepuluh, 

masih harus mengeluarkan upaya untuk melakukan aktivitas-

aktivitas mereka. Tentu saja, upaya yang dikeluarkan tergolong 

kecil atau minor. Tapi mereka tetap harus mem-formulasikan niat 

untuk melakukan hal-hal tertentu, yang ditujukan kepada makhluk-

makhluk tertentu. 

Aktivitas seorang Buddha, di sisi lain, sudah tidak membutuhkan 

upaya sekecil apa pun juga. Aktivitas seorang Buddha berlangsung 

terus-menerus, spontan, dan tanpa upaya. Aktivitas Buddha yang 

terus-menerus dan spontan berfungsi kapan pun Beliau melihat ada 
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makhluk yang sudah siap dan matang untuk menerima manfaat 

dari aktivitas seorang Buddha. Beliau akan langsung bertindak demi 

makhluk tersebut, tanpa memerlukan pemikiran atau keputusan apa 

pun dari pihak Buddha. Buddha tidak perlu berpikir, “Saya akan 

melakukan ini dan itu untuk makhluk yang ini dan itu.” Tapi seketika 

itu juga, aktivitas Buddha serta-merta akan terlaksana dengan 

sendirinya, kapan pun seorang makhluk sudah siap atau matang 

untuk menerima manfaat tersebut.

Bulan yang Tak Berpikir 

Analogi yang digunakan untuk menggambarkan proses ini 

adalah rembulan yang bersinar terang setiap penanggalan 15 atau 

bulan purnama. Di mana pun terdapat genangan air, apakah itu 

besar maupun kecil, bahkan sekecil setetes embun, selama genangan 

air tersebut tidak keruh, jernih, dan tidak suram, maka seketika itu 

juga bayangan rembulan akan terpantul pada genangan air tersebut. 

Rembulan tidak perlu berhenti dan berpikir, “Sekarang, saya akan 

memancarkan pantulanku di air tersebut.” Selama dua kondisi yang 

mendukung tersebut telah bertemu, maka genangan rembulan akan 

serta merta terpantul, selama air tersebut jernih.

Perbedaan antara Arahat dengan Buddha

Ada perbedaan yang sangat besar sekali antara kualitas 

seorang Arahat dan Buddha, ditinjau dari sudut atau aspek mana 

pun. Apakah itu dari kualitas pengetahuan/ kebijaksanaan, welas 

asih, hingga aktivitas. Tinjauan dari sudut mana pun akan terlihat 

betapa besar perbedaan kualitas di antara keduanya. 
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Salah satu perbedaan krusial yang sangat besar antara seorang 

Arahat dengan Buddha terletak pada kualitas persepsi-nya. Hanya 

seorang Buddha yang mampu mencerap kedua jenis fenomena 

sekaligus, baik fenomena tertinggi maupun konvensional, sekaligus 

pada saat yang bersamaan. Ini hanya berlaku pada seorang Buddha. 

Semua makhluk yang belum mencapai Kebuddhaan tidak memiliki 

kemampuan ini.

Kalau kita membahas tentang Buddha, kebanyakan orang 

akan membayangkan sosok yang nun jauh sekali. Sosok yang tinggal 

di alam Buddha. Karena Buddha tinggal di alamnya sendiri, tentu 

saja ada yang berpikir Buddha bukanlah sosok yang dekat. Tapi, 

sesungguhnya bukan demikian halnya. Justru sebaliknya, Buddha 

senantiasa mengetahui dan menyadari keberadaan kita semua. 

Buddha mengetahui persis apa yang sedang terjadi pada 

semua makhluk, termasuk kita. Apakah kita bahagia atau tidak 

bahagia. Apakah pikiran bajik sedang muncul di dalam batin 

kita atau pikiran-pikiran lainnya. Buddha senantiasa memikirkan 

semua makhluk, dalam semua aspek. Dengan demikian, kita bisa 

memahami betapa Buddha adalah sosok yang sangat sangat dekat 

sekali dengan kita.

Buddha tidak hanya mengetahui dengan tepat apa yang 

sedang terjadi pada kita, tapi Buddha senantiasa mengkhawatirkan 

kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Buddha senantiasa berharap 

kita bahagia. Beliau berharap kita berhenti berperilaku seperti ini dan 

itu. Jadi, Buddha senantiasa mencemaskan kita, dan memikirkan 
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Salah satu perbedaan krusial yang sangat besar antara seorang 

Arahat dengan Buddha terletak pada kualitas persepsi-nya. Hanya 

seorang Buddha yang mampu mencerap kedua jenis fenomena 

sekaligus, baik fenomena tertinggi maupun konvensional, sekaligus 

pada saat yang bersamaan. Ini hanya berlaku pada seorang Buddha. 

Semua makhluk yang belum mencapai Kebuddhaan tidak memiliki 

kemampuan ini.

Kalau kita membahas tentang Buddha, kebanyakan orang 

akan membayangkan sosok yang nun jauh sekali. Sosok yang tinggal 

di alam Buddha. Karena Buddha tinggal di alamnya sendiri, tentu 

saja ada yang berpikir Buddha bukanlah sosok yang dekat. Tapi, 

sesungguhnya bukan demikian halnya. Justru sebaliknya, Buddha 

senantiasa mengetahui dan menyadari keberadaan kita semua. 

Buddha mengetahui persis apa yang sedang terjadi pada 

semua makhluk, termasuk kita. Apakah kita bahagia atau tidak 

bahagia. Apakah pikiran bajik sedang muncul di dalam batin 

kita atau pikiran-pikiran lainnya. Buddha senantiasa memikirkan 

semua makhluk, dalam semua aspek. Dengan demikian, kita bisa 

memahami betapa Buddha adalah sosok yang sangat sangat dekat 

sekali dengan kita.

Buddha tidak hanya mengetahui dengan tepat apa yang 

sedang terjadi pada kita, tapi Buddha senantiasa mengkhawatirkan 

kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Buddha senantiasa berharap 

kita bahagia. Beliau berharap kita berhenti berperilaku seperti ini dan 

itu. Jadi, Buddha senantiasa mencemaskan kita, dan memikirkan 
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kesejahteraan serta kebahagiaan kita. Buddha selalu berharap bisa 

melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk membuat kita bahagia.

Contoh, ketika kilesa muncul di dalam batin kita, apa pun 

jenis kilesanya, Buddha akan merasa bahwa itu adalah sesuatu 

yang amat disayangkan. Buddha berpikir, “Aduh! Sayang sekali. 

Orang ini yang sudah berputar-putar di dalam samsara, kalau dia 

membiarkan kilesa muncul di batinnya, maka dia akan menciptakan 

karma yang akan melemparkannya pada kelahiran di dalam 

samsara, serta menjerumuskannya ke alam rendah. Sungguh amat 

disayangkan kalau dia terus-menerus menciptakan karma yang 

akan mengakibatkan penderitaannya. Seandainya bukan demikian 

halnya.” Jadi, Buddha senantiasa memikirkan kita!

Di sisi lain, kapan pun kita melakukan tindakan yang bajik, 

misalnya munculnya sebuah pikiran bajik dan berdasarkan pikiran 

ini kita kemudian terdorong untuk melakukan kebajikan, apakah 

itu melalui tindakan fisik, ucapan, maupun mental, maka itu akan 

membuat Buddha merasa senang. Buddha akan bersuka-cita pada 

kebajikan tersebut, karena Buddha tahu persis apa konsekuensi yang 

akan didapatkan oleh orang yang melakukan kebajikan itu. Seseorang 

yang melakukan kebajikan akan menerima hasil yang baik pula. 

Kita tentu paham bagaimana perasaan orang tua pada anak-

anaknya yang berkelakuan baik. Orang tua akan merasa bangga pada 

anak-anaknya tersebut. Biasanya orang tua akan bercerita tentang 

anak-anaknya kepada orang lain, berbagi cerita mengenai prestasi 

anaknya, dan sebagainya. Orang tua akan semakin menyayangi 
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anaknya. Namun, seorang Buddha menyayangi kita jauh lebih kuat 

intensitasnya, berkali-kali jauh lebih kuat dibandingkan orang tua 

yang menyayangi anaknya. 

Itu sebabnya dikatakan bahwa menghasilkan kebajikan dan 

berkelakuan baik merupakan persembahan yang unggul kepada 

para Buddha. Tindakan ini dan hanya tindakan seperti inilah 

yang akan menyenangkan para Buddha. Inilah yang benar-benar 

membangkitkan sukacita di dalam batin mereka. 

Di atas Kepala Semua Makhluk Masing-masing Ada Satu 

Buddha

Barangkali penjelasan yang diberikan ini kelihatannya tidak 

berkaitan langsung dengan topik kita. Untuk lebih memahami 

penjelasan tadi, ada sebuah instruksi yang diwariskan oleh guru-guru 

besar masa lampau. Mereka mengatakan bahwa di atas kepala kita 

masing-masing sekarang, ada seorang Buddha. Itu adalah satu cara 

untuk menjelaskan betapa Buddha senantiasa menyadari apa yang 

kita lakukan, baik maupun buruk. Buddha senantiasa memikirkan 

kita, dan memancarkan welas asih agung dan cinta kasih agung. 

Beliau senantiasa mengingingkan hal-hal yang baik terjadi pada kita.

Jadi, demikianlah perbedaan radikal antara seorang Buddha 

dengan non-Buddha. Buddha mencerap semua fenomena pada dua 

level kebenara sekaligus, baik konvensional maupun tertinggi, secara 

langsung dan pada saat bersamaan. Ini adalah kemampuan yang 

mustahil dimiliki oleh mereka yang belum mencapai Kebuddhaan. 

Mereka bisa mencerap kebenaran tertinggi atau kesunyataan, 
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Itu sebabnya dikatakan bahwa menghasilkan kebajikan dan 

berkelakuan baik merupakan persembahan yang unggul kepada 

para Buddha. Tindakan ini dan hanya tindakan seperti inilah 

yang akan menyenangkan para Buddha. Inilah yang benar-benar 
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tapi tidak bisa mencerap kebenaran konvensional pada saat yang 

bersamaan. Demikian pula sebaliknya. Ketika mereka mencerap 

kebenaran konvensional, pada saat bersamaan mereka tidak bisa 

mencerap modus eksistensi yang tertinggi (kesunyataan).

Persepsi Unggul Seorang Buddha

Satu perbedaan lagi antara Buddha dengan non-Buddha. 

Selain pada kemampuan mencerap kedua jenis kebenaran sekaligus, 

ada satu hal lagi yang mencegah persepsi non-Buddha untuk memiliki 

persepsi yang unggul. Yakni, halangan yang bukan merupakan 

halangan kilesa, tapi berupa halangan bagi kemaha-tahuan.

Bagaimana hingga seorang Buddha mencapai modus persepsi 

yang terunggul? Seorang Buddha, sebelum mencapai Kebuddhaan, 

menjalani latihan yang panjang untuk waktu yang sangat lama. 

Calon Buddha ini memahami bahwa prakteknya harus diasosiasikan 

dengan dua aspek, yakni kebijaksanaan dan metode. 

Dengan mengombinasikan kedua aspek tersebut, paralel 

antara yang satu dengan lainnya, maka ia pun bergerak maju di 

sepanjang jalan spiritual. Pada akhirnya, persepsinya bisa mencerap 

kebenaran relatif dan kebenaran tertinggi pada saat bersamaan.

Calon Buddha ini pada suatu titik menghasilkan dan 

membangkitkan Bodhicitta. Ia pun merealisasikan Bodhicitta yang 

berkaitan dengan kebijaksanaan. Artinya, aspek metode dan aspek 

kebijaksanaan saling bertautan satu sama lain. Kedua aspek ini 

hadir secara bersamaan pada calon Buddha yang sedang berlatih 
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ini. Kehadiran dua aspek secara bersamaan ini merupakan ciri khas 

kendaraan Mahayana yang tidak terdapat pada kendaraan lain 

yang lebih kecil.

Di antara murid-murid yang lebih senior, tentu Anda paham 

apa yang dimaksud dengan metode. Tapi, barangkali di antara 

pendatang baru masih belum begitu jelas. Kualitas utama yang 

dirujuk di dalam aspek metode adalah Bodhicitta, yakni batin 

pencerahan. Selain itu, ada pula cinta kasih agung, welas asih 

agung, dan kelima Paramita pertama.

Aspek metode sepenuhnya berasosiasi dengan kebijaksanaan 

dan keduanya bergabung menjadi satu. Inilah praktek yang 

menghasilkan Kebuddhaan.

Kendaraan Intan

Jalan penyempurnaan kebijaksanaan dan metode saling 

berasosiasi satu sama lain. Namun, di dalam jalan Vajrayana 

(kendaraan intan), cara asosiasinya berbeda. Pada Vajrayana, di 

dalam satu persepsi tunggal kedua aspek tersebut hadir, bukan 

secara paralel. Jadi, ada satu persepsi tunggal yang menggabungkan 

kedua aspek metode dan kebijaksanaan.

Karena kemungkinan yang terdapat di dalam Kendaraan 

Intan, yaitu menggabungkan kedua aspek ke dalam satu persepsi 

tunggal, makanya disebut Vajrayana atau Kendaraan Intan. Alasan 

mengapa ada istilah Vajrayana atau Kendaraan Intan ini karena 

penggabungan kedua aspek ke dalam satu persepsi tunggal.

54

~d~Kebahagiaan Universal Bagian 1~d~ 



Hak Milik Kadam Choeling Indonesia
Buku ini tidak untuk diperjual-belikan

ini. Kehadiran dua aspek secara bersamaan ini merupakan ciri khas 

kendaraan Mahayana yang tidak terdapat pada kendaraan lain 

yang lebih kecil.

Di antara murid-murid yang lebih senior, tentu Anda paham 

apa yang dimaksud dengan metode. Tapi, barangkali di antara 

pendatang baru masih belum begitu jelas. Kualitas utama yang 

dirujuk di dalam aspek metode adalah Bodhicitta, yakni batin 

pencerahan. Selain itu, ada pula cinta kasih agung, welas asih 

agung, dan kelima Paramita pertama.

Aspek metode sepenuhnya berasosiasi dengan kebijaksanaan 

dan keduanya bergabung menjadi satu. Inilah praktek yang 

menghasilkan Kebuddhaan.

Kendaraan Intan
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berasosiasi satu sama lain. Namun, di dalam jalan Vajrayana 
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dalam satu persepsi tunggal kedua aspek tersebut hadir, bukan 

secara paralel. Jadi, ada satu persepsi tunggal yang menggabungkan 

kedua aspek metode dan kebijaksanaan.

Karena kemungkinan yang terdapat di dalam Kendaraan 

Intan, yaitu menggabungkan kedua aspek ke dalam satu persepsi 

tunggal, makanya disebut Vajrayana atau Kendaraan Intan. Alasan 

mengapa ada istilah Vajrayana atau Kendaraan Intan ini karena 

penggabungan kedua aspek ke dalam satu persepsi tunggal.
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Bagaimana Cara Menjadi Seorang Buddha?

Jadi, kita sudah melihat perbedaan besar antara tingkat 

Kebuddhaan dengan tingkat Arahat. Apa yang menuntun pada 

pencapaian Kebuddhaan? Apa yang memungkinkan seorang 

makhluk mencapai Kebuddhaan? Sebagaimana yang sudah kita lihat, 

penembusan kesunyataan secara langsung akan mengakibatkan 

seseorang mencapai tingkat Arahat.

Sebelumnya, kita juga sudah melihat bahwa kualitas 

penolakan samsara akan menciptakan sebab-sebab untuk mencapai 

pembebasan dari samsara. Sama halnya, realisasi Bodhicitta akan 

mengakibatkan pencapaian Kebuddhaan. Ada atau tidaknya 

Bodhicitta yang merupakan faktor penentu apakah seseorang 

mencapai Kebuddhaan atau tidak. 

Dasar dari pencapaian batin pencerahan adalah sikap yang 

mengutamakan orang lain. Dasar pertama dan utama dari Bodhicitta 

adalah sikap yang mengutamakan makhluk lain. Inilah persisnya 

sikap yang berlawanan dengan niat yang memotivasi Anda untuk 

meraih pembebasan pribadi. Niat untuk mencapai pembebasan 

pribadi inilah yang akan menuntun kita untuk mencapai pembebasan 

pribadi dari samsara.

Dengan cara seperti ini kita bisa memahami mengapa ada tiga 

kualitas, yakni penolakan samsara, Bodhicitta, dan pandangan unggul, 

di dalam Tiga Kualitas Utama pada tahapan jalan spiritual. Tanpa 

penolakan samsara yang spontan, kebajikan apa pun yang dilakukan 

tidak akan berfungsi sebab untuk meraih pembebasan dari samsara.
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Sebenarnya, ada dua level penolakan samsara: 1) Penolakan 

terhadap kehidupan saat ini, 2) Penolakan terhadap samsara secara 

keseluruhan. Apa fungsi penolakan yang pertama? Kalau penolakan 

jenis pertama ini sudah direalisasikan, maka kita akan melepaskan 

diri dari kemelekatan terhadap hal-hal baik yang ditawarkan oleh 

kehidupan saat ini. Dengan demikian, semua kebajikan yang 

dilakukan akan memungkinkan kita meraih kelahiran kembali yang 

baik pada kehidupan berikutnya. Inilah yang kemudian melindungi 

kita dari alam rendah. 

Kita harus menghentikan kemelekatan pada kehidupan saat ini. 

Dengan demikian, kebajikan yang dilakukan akan memungkinkan Anda 

menciptakan sebab-sebab untuk mendapatkan kelahiran yang baik di 

dalam samsara. Kalau kita sudah menciptakan sebab-sebab tersebut, 

maka otomatis kita terlindungi dari penderitaan terlahir di alam rendah.

Tapi, perlu diketahui bahwa sejak kita membangkitkan 

penolakan samsara secara keseluruhan barulah kita dikatakan 

menciptakan sebab-sebab untuk meraih pembebasan dari samsara. 

Sebagaimana yang sudah dilihat, sejak titik ini, kita menciptakan 

sebab-sebab untuk meraih pembebasan samsara. Akan tetapi, ini 

belum cukup untuk memotong akar samsara. 

Untuk memotong akar samsara kita harus meraih pandangan 

unggul yang menembus ketanpa-aku-an atau kesunyataan, karena 

pandangan ini merupakan lawan kebalikan langsung dari akar 

samsara, yakni pandangan yang mencengkram adanya eksistensi 

yang berdiri sendiri. Karena pentingnya pandangan unggul ini maka ia 

merupakan salah satu dari tiga kualitas utama tahapan jalan spiritual.
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terhadap kehidupan saat ini, 2) Penolakan terhadap samsara secara 

keseluruhan. Apa fungsi penolakan yang pertama? Kalau penolakan 

jenis pertama ini sudah direalisasikan, maka kita akan melepaskan 

diri dari kemelekatan terhadap hal-hal baik yang ditawarkan oleh 

kehidupan saat ini. Dengan demikian, semua kebajikan yang 

dilakukan akan memungkinkan kita meraih kelahiran kembali yang 
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Dengan demikian, kebajikan yang dilakukan akan memungkinkan Anda 

menciptakan sebab-sebab untuk mendapatkan kelahiran yang baik di 

dalam samsara. Kalau kita sudah menciptakan sebab-sebab tersebut, 
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belum cukup untuk memotong akar samsara. 

Untuk memotong akar samsara kita harus meraih pandangan 

unggul yang menembus ketanpa-aku-an atau kesunyataan, karena 

pandangan ini merupakan lawan kebalikan langsung dari akar 

samsara, yakni pandangan yang mencengkram adanya eksistensi 

yang berdiri sendiri. Karena pentingnya pandangan unggul ini maka ia 

merupakan salah satu dari tiga kualitas utama tahapan jalan spiritual.
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Dari semua kualitas di atas, yakni penolakan samsara dan 

pandangan unggul, yang tentu saja merupakan kualitas yang luar biasa 

unggul, namun mereka belum mampu menghasilkan pencapaian 

Kebuddhaan. Untuk meraih Kebuddhaan, kita membutuhkan 

Bodhicitta. Itu sebabnya kita bisa menemukan Bodhicitta sebagai 

salah satu dari tiga kualitas utama pada tahapan jalan spiritual.

Ketika Anda mempraktekkan keduanya, penembusan kesunyataan 

dan batin pencerahan yang berharga, secara bersamaan, seiring-sejalan, 

maka inilah sebab untuk meraih kedua Kaya, yakni Dharmakaya dan 

Rupakaya. Sebab utama Dharmakaya adalah penembusan kesunyataan 

atau aspek kebijaksanaan. Sebab utama Rupakaya adalah aspek metode 

yang utamanya adalah batin pencerahan atau Bodhicitta.

Ketika seseorang merealisasikan penembusan kesunyataan 

yang terlepas dari batin pencerahan, itu akan menuntunnya 

pada pencapaian Arahat atau meraih tingkat Arahat. Tapi kalau 

penembusan kesunyataan ini dilanjutkan lagi dan digabungkan 

dengan batin pencerahan, maka kualitas penembusan kesunyataan 

yang sama akan menjadi sebab utama pencapaian Tubuh Kebenaran 

atau Dharmakaya seorang Buddha. Pada kedua kasus, mereka 

sama-sama berfungsi sebagai antidot bagi akar samsara. Tapi ketika 

diasosiasikan dengan Bodhicitta, kualitas tersebut berfungsi sebagai 

sebab utama untuk meraih Tubuh Kebenaran seorang Buddha.

Seseorang yang menapaki tahapan jalan dan berupaya 

mencapai Kebuddhaan harus menggabungkan kedua kualitas 

tersebut, yaitu penembusan kesunyataan dan Bodhicitta. Keduanya 
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Keunggulan Guru Atisha 

Cara Guru Atisha memadatkan semua ajaran Buddha menjadi 

satu jalan tunggal yang bisa dipraktekkan oleh berbagai jenis 

praktisi dengan beragam kapasitas adalah sesuatu yang luar biasa, 

mencengangkan, dan diagung-agungkan oleh para pandita besar India 

ketika itu. Mereka semua kagum dan tercengang dengan karya ini. 

Para pandita besar India yang sezaman dengan Guru 

Atisha, ketika mereka melihat karya ini, walaupun mereka sendiri 

tidak membutuhkannya karena mereka memiliki kapasitas 

untuk memahami karya-karya lain yang lebih sulit, seperti kitab 

penjelasan Arya Nagarjuna, dan sebagainya, dan memahaminya 

tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut; Namun, mereka tetap 

tercengang dengan karya yang disusun oleh Guru Atisha. Karya 

Guru Atisha ini terbukti sangat bermanfaat bagi orang-orang Tibet 

yang memang menjadi target penulisan karya tersebut.

Kalau saja Guru Atisha tidak pernah pergi ke Tibet, maka 

Beliau tidak akan pernah menuliskan karya ini. Karena murid-

muridnya di India memiliki kecerdasan yang tinggi, sehingga mereka 

tidak membutuhkan karya seperti itu. Berkat Guru Atisha pergi ke 

Tibet-lah, maka Beliau menuliskan karya ini yang sudah disesuaikan 

dengan kebutuhan orang-orang Tibet yang memiliki kecerdasan 

lebih rendah dan kurang berpendidikan. Pada akhirnya karya ini 

bermanfaat untuk orang-orang Tibet dan India.

Karya ini merupakan karya yang sangat luar biasa, ideal 

untuk pemula dan juga bermanfaat untuk praktisi lanjut. Jika saja 
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haruslah dipraktekkan secara dekat, berdampingan satu dengan 

lainnya. Karena dengan metode penggabungan seperti ini hasil 

akhirnya adalah persepsi yang mampu mencerap kedua jenis 

kebenaran sekaligus pada saat yang bersamaan.

[istirahat sejenak]

Apa Target Pencapaian Anda? 

Dalam praktek kita, yang paling baik tentu saja kita harus 

menargetkan untuk meraih kebahagiaan tertinggi berupa pencapaian 

Kebuddhaan yang lengkap sempurna. Kalau belum bisa, maka 

alternatif kedua yang terbaik adalah mencapai kebahagiaan dalam 

bentuk pembebasan dari samsara secara keseluruhan. Tapi kalau 

ini belum bisa juga, maka target paling minimum yang harus kita 

upayakan adalah meraih kebahagiaan dalam bentuk kelahiran 

kembali yang baik di dalam samsara pada kehidupan berikutnya. 

Kalau target minimum ini tidak bisa juga, maka tidak ada gunanya 

kita terlahir sebagai manusia yang bebas dan beruntung pada 

kehidupan saat ini.

Metode-metode yang telah dijelaskan untuk meraih ketiga 

jenis hasil di atas telah dijelaskan dan dipadatkan di dalam Pelita 

Sang Jalan Menuju Pencerahan karya Guru Atisha. Banyak sekali 

kitab-kitab penjelasan dari instruksi tersebut yang sudah tersedia bagi 

kita, yaitu teks-teks Lamrim atau Tahapan Jalan Menuju Pencerahan 

untuk Ketiga Jenis Praktisi.
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haruslah dipraktekkan secara dekat, berdampingan satu dengan 

lainnya. Karena dengan metode penggabungan seperti ini hasil 

akhirnya adalah persepsi yang mampu mencerap kedua jenis 

kebenaran sekaligus pada saat yang bersamaan.

[istirahat sejenak]

Apa Target Pencapaian Anda? 

Dalam praktek kita, yang paling baik tentu saja kita harus 

menargetkan untuk meraih kebahagiaan tertinggi berupa pencapaian 

Kebuddhaan yang lengkap sempurna. Kalau belum bisa, maka 

alternatif kedua yang terbaik adalah mencapai kebahagiaan dalam 

bentuk pembebasan dari samsara secara keseluruhan. Tapi kalau 

ini belum bisa juga, maka target paling minimum yang harus kita 

upayakan adalah meraih kebahagiaan dalam bentuk kelahiran 

kembali yang baik di dalam samsara pada kehidupan berikutnya. 

Kalau target minimum ini tidak bisa juga, maka tidak ada gunanya 

kita terlahir sebagai manusia yang bebas dan beruntung pada 

kehidupan saat ini.

Metode-metode yang telah dijelaskan untuk meraih ketiga 

jenis hasil di atas telah dijelaskan dan dipadatkan di dalam Pelita 

Sang Jalan Menuju Pencerahan karya Guru Atisha. Banyak sekali 

kitab-kitab penjelasan dari instruksi tersebut yang sudah tersedia bagi 

kita, yaitu teks-teks Lamrim atau Tahapan Jalan Menuju Pencerahan 

untuk Ketiga Jenis Praktisi.
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Guru Atisha tidak pernah datang ke Tibet, Beliau tidak akan pernah 

menuliskan karya ini.

Begitu teks Pelita Sang Jalan Menuju Pencerahan ini disusun 

untuk orang-orang Tibet, seketika itu pula teks ini terkenal hingga 

ke pelosok negeri Tibet. Instruksi ini berfungsi sebagai dasar bagi 

praktisi Sutra maupun Tantra, terlepas dari adanya keempat aliran 

besar dalam Buddhisme Tibet. Instruksi ini menjadi patokan dasar 

bagi praktisi Sutra maupun Tantra.

Sebagai contoh, di dalam aliran Kagyupa, kita bisa melihat 

nyanyian-nyanyian spiritual karya Yogi besar, Jetsun Milarepa. Cara 

penyusunan nyanyian spiritualnya mirip dengan susunan Guru 

Atisha sebagaimana yang terpaparkan di dalam Pelita Sang Jalan 

Menuju Pencerahan karyanya. Kedua karya ini sangat mirip. Ada 

juga seorang praktisi penting Kagyupa bernama Gampopa yang 

menyusun Ornamen Pembebasan yang sesungguhnya merupakan 

penjelasan bagi teks Pelita Jalan.

Walaupun Jestun Milarepa tidak memakai sebutan “Lamrim” dalam 

karyanya, namun keduanya sungguh-sungguh mirip, sehingga jelas bahwa 

Lamrim berfungsi sebagai basis bagi praktisi Sutra dan Tantra di Tibet.

Contoh lain, ada seorang guru Sakya bernama Drakpa 

Gyaltsen, yang menyusun karya berjudul Shenpa Sidre atau 

Ketiadaan Empat Jenis Nafsu Keinginan. Karya ini hanya terdiri dari 

empat bait, tapi apa yang terkandung di dalamnya mirip dengan 

Pelita Jalan. Ini merupakan bukti bahwa guru-guru besar Tibet 

sangat mengenal teks Pelita Jalan.
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Bebas dari empat jenis kemelekatan, yang pertama adalah 

kemelekatan pada kehidupan saat ini. Kemelekatan pada kehidupan 

saat ini maksudnya keterlibatan total dengan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kehidupan saat ini saja, sebagaimana yang 

sudah dijelaskan sebelumnya. Inilah objek kemelekatan yang 

pertama, jenis kemelekatan yang mana kita harus bebas darinya. 

Drakpa Gyaltsen mengatakan, “Kalau kamu masih melekat 

pada kehidupan saat ini, kamu bukanlah seorang praktisi dharma.”

Bait berikutnya menjelaskan kemelekatan pada samsara secara 

keseluruhan, yaitu kemelekatan pada keunggulan dan kemegahan 

samsara. Kedua bait ini merujuk pada Tahapan Jalan untuk motivasi 

awal dan menengah.

Berikutnya, disebutkan, “Kalau kamu masih melekat pada 

kebahagiaanmu sendiri, kamu bukanlah seorang Bodhisattva.” 

Bait ini merujuk pada Tahapan Jalan untuk motivasi 

agung  yang menekankan sikap “mementingkan makhluk lain” 

sebagai lawan dari sikap mementingkan diri sendiri dan mencari 

kebahagiaan pribadi. Ini adalah jalan yang dijalankan oleh praktisi 

motivasi agung. Jadi baris tersebut menjelaskan tentang seseorang 

yang apabila masih melekat pada kebahagiaan pribadinya sendiri, 

maka ia bukanlah seorang Bodhisattva.

Bait tersebut mencakup tiga kualitas utama tahapan jalan 

yakni penolakan samsara (yang terbagi menjadi dua) dan Bodhicitta. 

Kedua jenis penolakan samsara mencakup tahapan jalan untuk 
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motivasi awal dan menengah. Sedangkan tahapan jalan motivasi 

agung terkandung dalam baris yang berbunyi “Kalau kamu masih 

melekat pada kebahagiaanmu sendiri, maka kamu bukanlah seorang 

Bodhisattva.”

Berikutnya, ada baris yang berbunyi, “Kalau kamu 

mencengkram aku, maka kamu tidak memegang pandangan.” Yang 

artinya, tidak memegang pandangan yang menembus kesunyataan 

atau ketanpa-aku-an. Ini merupakan kualitas ketiga pada Tiga 

Kualitas Utama, yakni pandangan unggul.Jadi keseluruhan isi Pelita 

Jalan terkandung dalam empat baris tersebut. 

Bagi aliran yang lebih tua atau Nyingma, pada periode 

sebelum Guru Atisha datang ke Tibet, juga terdapat karya-karya yang 

walaupun tidak mengikuti urutan teks Pelita Jalan, namun pokok-

pokok ajaran Lamrim terkandung di dalamnya. Setelah Guru Atisha 

datang, ada juga teks Nyingma yang mengikuti strukstur Lamrim. 

Salah satunya Kunsang Lamei Shelung atau Instruksi Guru 

Samantabhadra. Karya ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Prancis, barangkali juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris. Ini merupakan karya yang mirip dengan teks Lamrim. 

Kunsang Lamei Shelung ditulis oleh seorang Guru Nyingma, yang 

merupakan kitab penjelasan untuk Pelita Jalan. Banyak guru-guru 

Kadampa yang mengutip teks ini. 
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Tergantung Kapasitas Masing-masing Orang

Dewasa ini kalau ada seseorang yang berniat mencapai 

tujuan pribadi berupa pencapaian kelahiran kembali yang baik di 

dalam samsara pada kehidupan berikutnya, maka ia hanya perlu 

mempraktekkan isi ajaran Tahapan Jalan untuk motivasi awal saja. 

Jika ia mencapai pembebasan dari samsara maka ia harus 

mempraktekkan motivasi awal ditambah dengan motivasi menengah. 

Selanjutnya, kalau ia berniat mencapai Kebuddhaan demi semua 

makhluk, maka ia harus mempraktekkan motivasi awal ditambah 

motivasi menengah, yang kemudian dilanjutkan dengan motivasi 

agung. Dengan demikian, bisa dipastikan ia akan mencapai tujuan 

yang diinginkannya.

Belahan Bumi yang Mempraktekkan Pratimoksayana

Di belahan bumi yang mempraktekkan Pratimoksayana, 

ajaran yang dipraktekkan utamanya agar orang-orang mencapai 

hasil berupa pencapaian tingkat Arya. Sebenarnya ini tidak berbeda 

dengan tahapan jalan yang dijalankan bersama-sama dengan 

makhluk motivasi menengah, di mana mereka mempraktekkan Tiga 

Latihan Tingkat Tinggi, yakni Sila, Samadhi, Prajna. Ini sama persis 

dengan pokok-pokok ajaran motivasi menengah pada Lamrim.

Praktek apa yang dilakukan, itulah hasil yang akan didapatkan. 

Tentu saja, dalam menjalankan prakteknya, seseorang harus 

mengetahui apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti dihindari. 

Semuanya tergantung pada kapasitas masing-masing orang. 
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Apa yang Ditawarkan oleh Lamrim? 

Yang paling baik menurut saya adalah seseorang mulai belajar 

dari instruksi yang singkat namun lengkap. Instruksi ini tidak mesti 

berupa teks yang panjang. Anda bisa mulai dari mempelajari teks 

yang singkat dulu, baru kemudian seiring dengan praktek Anda 

berkembang, bisa ditambahkan teks-teks lainnya yang lebih panjang.

Itu sebabnya biasanya saya menasihati orang-orang 

untuk mulai dari teks yang berjudul Instruksi-instruksi Guru yang 

Berharga. Ini merupakan teks yang berisi garis-garis besar Lamrim 

secara lengkap dan menyeluruh, namun teks ini cukup singkat. Bagi 

pemula, akan sangat baik sekali kalau memulai dari teks ini. 

Itulah awal kalau Anda mau memulai proses belajar atau studi. 

Tapi, dalam hal praktek, tentu saja Anda tidak bisa mempraktekkan 

keseluruhan instruksi yang terkandung di dalam teks tersebut. Untuk 

praktek, Anda butuh teks yang lebih singkat lagi. Dimulai dari 

instruksi yang singkat, baru kemudian praktek Anda dikembangkan 

dari sana. Jadi, sebenarnya seseorang tidak bisa memulai prakteknya 

dengan berpatokan pada Instruksi-instruksi Guru yang Berharga. Ia 

butuh teks yang lebih singkat lagi.

Untuk alasan inilah, guru-guru besar masa lampau memberikan 

nasihat bahwa ketika memberikan pelajaran, kita harus memberikan 

penjelasan yang panjang lebar dulu, baru kemudian memberikan 

ajaran yang sedikit lebih singkat, terakhir adalah ringkasan dari apa 

yang sudah diajarkan.
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Sedangkan, untuk praktek, urutannya dibalik. Ketika 

mengajarkan instruksi untuk praktek, pertama-tama dimulai dengan 

instruksi singkat. Instruksi ini harus dipraktekkan terus-menerus 

hingga menjadi kebiasaan dan mendarah-daging. Barulah kemudian 

secara perlahan tapi pasti, instruksi untuk praktek ditambahkan 

setahap demi setahap.

Saatnya untuk Meditasi! 

Sebagian besar dari Anda semua sudah banyak belajar. 

Yang kurang adalah unsur prakteknya, dengan kata lain : meditasi! 

Sebagian besar dari Anda mampu bermeditasi, bahkan banyak 

yang sudah melakukannya. Tapi, apa pun yang sudah Anda lakukan 

hingga saat ini, itu belum cukup. Anda perlu melakukannya lebih 

banyak, artinya meningkatkan meditasi Anda.

Tentu saja apa yang saya sampaikan ini tidak berlaku bagi 

pendatang baru. Bagi pendatang baru, Anda perlu belajar lebih 

banyak sebelum bisa memeditasikannya. Namun, terkecuali 

pendatang baru, sekarang sudah tiba waktunya bagi Anda untuk 

bermeditasi. Tambahkanlah frekuensi Anda pada latihan meditasi. 

Saya yakin beberapa dari Anda adalah ahli dalam meditasi. Terlepas 

dari apakah Anda ahli atau bukan, inilah saatnya untuk bermeditasi. 

Itu sebabnya saya akan memberikan penjelasan bagaimana 

cara bermeditasi. Kita akan memusatkan perhatian pada topik ini, 

yaitu bagaimana bermeditasi dan kemudian kita akan langsung 

mempraktekkan meditasi. Ada sedikit penjelasan yang hendak 

saya berikan sehubungan dengan cara bermeditasi, namun saya 
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diberitahu bahwa ada sejumlah orang yang baru akan datang besok. 

Mereka belum datang hari ini. Jadi kalau saya jelaskan sekarang, 

tentu mereka tidak bisa mendapatkan penjelasan ini. Jadi lebih baik 

kita tunggu hingga esok hari bagi saya untuk menjelaskannya.

Sedikit yang hendak saya tambahkan sekarang adalah tak 

peduli seberapa banyak Anda sudah mempelajari dharma, tak 

peduli seberapa ahlinya Anda, tapi kalau tidak dimeditasikan, maka 

kualitas tahapan jalan tidak akan tumbuh di dalam batinmu. Untuk 

mendapatkan kualitas tahapan jalan, dibutuhkan meditasi. Meditasi 

wajib untuk benar-benar mendapatkan dan mempertahankan 

kualitas spiritual. Belajar saja tidak cukup. Belajar saja tidak bisa 

menghadapi kalau timbul kilesa di dalam batin Anda. 

Belajar, Merenung, Meditasi

Buddha mengajarkan tahapan belajar, merenung, dan 

meditasi, dengan urutan sedemikian rupa. Ada sebab-akibat yang 

berlaku mengapa urutannya disusun seperti itu. Pertama-tama kita 

mulai dengan mendengarkan dan mempelajari ajaran. Kemudian, 

kita tidak berpuas diri dengan apa yang didengar. Kita harus 

merenungkan setiap bagian ajaran yang sudah kita dengar. Terakhir, 

kita harus memeditasikannya. Inilah cara satu-satunya untuk benar-

benar mendapatkan kualitas spiritutal dan realisasi di dalam dirimu.

Kalau seseorang belum pernah mendapatkan atau 

mendengarkan ajaran Dharma, dan kemudian langsung bermeditasi, 

maka meditasi yang dilakukannya tidak akan begitu bermanfaat. Kalau 

ada orang yang memulai praktek dengan mengabaikan proses belajar 
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dan merenung sebelum akhirnya benar-benar bermeditasi, maka ia 

tidak akan tahu bagaimana cara bermeditasi yang sebenarnya. Ia pun 

belum benar-benar memahami apa yang sedang dimeditasikannya.

Lebih lanjut, kalau ada yang mengabaikan proses pertama, 

dan langsung loncat untuk bermeditasi, apa yang terjadi adalah 

munculnya keragu-raguan dan pertanyaan-pertanyaan di dalam 

meditasinya. Semata-mata karena ia belum menjernihkan dan 

mengklarifikasi topik tersebut maka ia sesungguhnya belum mampu 

untuk bermeditasi. Seseorang hanya bisa mempraktekkan meditasi 

kalau ia sudah menyelesaikan proses belajar dan perenungannya. 

Itu sebabnya dikatakan bahwa dengan merenung, Anda akan 

menghancurkan keragu-raguan.

Dimulai dari proses belajar, yang dilanjutkan dengan merenungkan 

apa yang telah dipelajari. Kedua proses ini akan menghancurkan 

keragu-raguan. Setelah jelas dan jernih, maka kita bisa fokus dan 

mulai bermeditasi. Kalau tidak, maka segala bentuk keragu-raguan dan 

pertanyaan akan muncul seiring dengan kita mempraktekkan meditasi.

Apa itu Belajar? 

Apa itu belajar? Harfiahnya adalah mendengarkan, apakah itu 

mendengarkan sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya. 

Artinya mempelajari sesuatu yang baru dan mempertahankannya 

di dalam diri kita. Atau, bisa juga sesuatu yang sudah pernah 

kita dengar tapi kita lupa. Itu berarti kita mempelajari kembali 

dan mendengarkannya lagi untuk mengingatkan diri kita serta 

mempertahankannya. 
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Apa itu Merenung? 

Dari tahap pertama, belajar atau mendengar atau studi, kemudian 

kita lanjut pada fase kedua. Yaitu, fase perenungan atau kontemplasi. 

Fungsinya untuk memperdalam pemahaman kita. Kita bisa menunjuk 

persis pada pertanyaan atau keraguan yang muncul. Inilah fase yang 

harus dijalani karena fase ini berfungsi untuk menghilangkan keragu-

raguan. Cara untuk melakukan fase kedua ini adalah melalui perenungan.

Apa itu Meditasi? 

Setelah fase perenungan selesai, barulah kita lanjut dengan 

meditasi. Apa itu meditasi? Di dalam istilah Tibet, kata untuk 

meditasi ada dua. Yang pertama, gom yan artinya meditasi. Yang 

kedua, gom yang artinya membiasakan diri atau familiarisasi. Pada 

dasarnya, kedua kata ini mengandung makna yang sama. Artinya 

meditasi berarti membiasakan batin kita dengan topik atau ide 

tertentu. Mendekatkan sebuah kualitas spiritual di dalam batin kita. 

Keraguan di dalam Praktek Spiritual

Jika Anda tidak menuruti urutan seperti ini, maka ketika Anda 

bermeditasi, segala macam keraguan dan pertanyaan akan muncul 

di dalam meditasi Anda. Itu nantinya akan mengganggu bahkan 

mengecewakan Anda karena Anda tidak melakukan meditasi 

dengan benar sehingga tidak mendapatkan hasilnya. Kalau sudah 

muncul pertanyaan, barangkali Anda mengangkat telepon dan 

bertanya ke sana ke mari hingga Anda mendapatkan penjelasan 

yang bisa menghilangkan keragu-raguan Anda. 
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Tapi, kalau Anda mengikuti urutan sebagaimana yang sudah 

dijelaskan, maka proses kemajuan Anda akan berjalan lebih mulus, 

lebih mudah, dan lebih efektif. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah 

Anda mengacaukan urutan, mencampur-adukkan, loncat ke sana ke 

mari, maju-mundur, sehingga butuh lebih banyak waktu dan upaya. 

Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya esok hari. Terima kasih.

Pelimpahan Kebajikan untuk Semua Makhluk

Hari ini kita sudah membangkitkan banyak kebajikan. 

Awalnya kita sudah membangkitkan motivasi yang bajik, kita sudah 

mendengarkan ajaran dengan baik, sehingga penting sekali kita 

mendedikasi kebajikan ini supaya tidak hilang. Yang paling baik adalah 

kita mendedikasikan agar semua pikiran-pikiran bajik bisa muncul di 

dalam batin semua makhluk dan semua pikiran-pikiran buruk atau 

keliru bisa dihentikan dan diganti dengan pikiran-pikiran yang valid. 

~d~bersambung~d~
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Menghormati Buku Dharma

Buddha Dharma adalah sumber sejati bagi kebahagiaan semua 

makhluk. Ia menunjukkan cara mempraktekkan dan memadukan ajaran ke 

dalam hidup Anda, sehingga Anda menemukan kebahagiaan yang diidamkan. 

Karena itu, benda apa pun yang berisi ajaran Dharma, nama guru Anda, 

atau wujud-wujud suci, jauh lebih berharga daripada benda materi apa pun 

dan harus diperlakukan dengan hormat. Agar terhindar dari karma tidak 

bertemu dengan Dharma di kehidupan yang akan datang, jangan letakkan 

buku Dharma (atau benda suci lainnya) di atas lantai atau ditimpa benda 

lain, melangkahi atau duduk di atasnya, atau menggunakannya untuk tujuan 

duniawi seperti mengganjal meja yang goyah. Mereka seharusnya disimpan 

di tempat yang bersih, tinggi, dan terhindar dari tulisan-tulisan duniawi. 

Bungkuslah dengan kain ketika sedang dibawa keluar. Demikianlah sedikit 

saran bagaimana memperlakukan buku Dharma.

Jika Anda terpaksa membersihkan materi-materi Dharma, mereka 

tidak seharusnya dibuang begitu saja ke tong sampah, namun dibakar dengan 

perlakuan khusus. Singkatnya, jangan membakar materi-materi tersebut 

bersamaan dengan sampah-sampah lain, namun terpisah sendiri. Ketika 

terbakar, lafalkanlah mantra OM AH HUM. Ketika asapnya membubung naik, 

bayangkan ia memenuhi seluruh angkasa, membawa intisari Dharma kepada 

seluruh makhluk di dalam enam alam samsara, memurnikan batin mereka, 

mengurangi penderitaannya, dan membawa seluruh kebahagiaan bagi mereka 

hingga pencerahan. Sebagian orang mungkin merasa praktek ini tidak lazim, 

namun tata cara ini dijelaskan menurut tradisi buddhis. Terima kasih.
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Dedikasi

Semoga kebajikan yang dihimpun dengan mempersiapkan, membaca, 

merenungkan dan membagikan buku ini tersebar kepada kebahagiaan semua 

makhluk. Semoga semua Guru Dharma berumur panjang dan sehat selalu. 

Semoga Dharma menyebar ke seluruh cakupan angkasa yang tak terbatas, dan 

semoga seluruh makhluk hidup segera mencapai Kebuddhaan.

Di alam, negara, wilayah atau tempat mana pun beradanya buku ini, 

semoga tiada peperangan, kekeringan, kelaparan, penyakit, luka cedera, 

ketidakharmonisan atau ketidakbahagiaan. Semoga hanya terdapat kemakmuran 

besar. Semoga segala sesuatu yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudah 

dan semoga semuanya dibimbing hanya oleh guru Dharma yang terampil, 

menikmati kebahagiaan dalam Dharma, memiliki cinta kasih dan welas asih 

terhadap semua makhluk hidup dan hanya memberi manfaat, tidak pernah 

menyakiti satu dengan lainnya. 
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Transkrip Dharma Sebelumnya

Pengenalan Batin & Faktor-Faktor Mental Bagian II, oleh Ven. Dagpo Rinpoche
Pengenalan Batin & Faktor-Faktor Mental Bagian I, oleh Ven. Dagpo Rinpoche
!2 Mata Rantai yang Saling Bergantungan Bagian II, oleh Ven. Dagpo Rinpoche
!2 Mata Rantai yang Saling Bergantungan Bagian I, oleh Ven. Dagpo Rinpoche
Bagaimana Bertumpu pada Guru Spiritual Anda Bagian II, oleh Ven. Dagpo Rinpoche
Bagaimana Bertumpu pada Guru Spiritual Anda Bagian I, oleh Ven. Dagpo Rinpoche
Sutra Intisari Penyempurnaan Kebijaksanaan Bagian II, oleh Ven. Dagpo Rinpoche
Sutra Intisari Penyempurnaan Kebijaksanaan Bagian I, oleh Ven. Dagpo Rinpoche
Mencapai Kebahagiaan Ilusi atau Realita, oleh Ven. Dagpo Rinpoche
Suluh Jalan Menuju Tanah Permata, oleh Ven. Dagpo Rinpoche

Informasi

Untuk memesan transkrip-transkrip di atas dan informasi lebih lanjut, Anda 
dapat menghubungi Aliang (083820550630)

Ingin Berpartisipasi?

Buku Dharma ini dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jika Anda ingin 
berpartisipasi dalam penyebaran Buku Dharma ini, Anda dapat berdana ke :
REK. TRIRATNA
BCA 282.1167.347
a.n. Se Yoen
Kode angka belakang = 2
Misal : Transfer Rp 100.002,- = Dana untuk transkrip sebesar Rp 100.000,- 
Harap konfirmasi ke 08180383229
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Koleksi - Koleksi Buku
Penerbit Kadam Choeling

Risalah Agung Tahapan Jalan Menuju Pencerahan (Maha-
Bodhipatha-Krama, Lamrim Chenmo) Jilid 1

Dari sekian banyak karya ulasan terhadap kitab 
Bodhipathapradipa karya Pandita Agung India, Atisha 
Dipamkara Srijnana, maka Lamrim Chenmo (Risalah Agung 
Tahapan Jalan Menuju Pencerahan) gubahan guru agung tibet, 
Je Tsongkhapa inilah yang dianggap paling terperinci dan 
paling agung. Jilid 1 ini terdiri atas 24 bab yang menyajikan 
topik-topik ajaran Buddha yang berkaitan dengan praktisi 
berkapasitas kecil dan menengah yaitu metode-metode 
mencapai kebahagiaan di kehidupan yang akan datang dan 
membebaskan seorang praktisi dari samsara. Je Tsongkhapa 
menyampaikan topik-topik tersebut secara sistematis, lugas, 
akurat, dan mendalam sehingga dapat dilatih secara bertahap 
oleh Anda yang berniat mendalami latihan spiritual Buddhis.

Harga : Rp 80.000,- (baru)

Riwayat Je Tsongkhapa
Je Tsongkhapa adalah seorang biksu cendekiawan 
sekaligus seorang yogi agung Tibet. Beliau memurnikan 
kembali kedua aspek ajaran Buddha di Tibet, Sutra dan 
Tantrayana, yang sekali lagi mengalami kemerosotan, 
setelah empat abad sebelumnya dimurnikan oleh Yang 
Mulia Atisha. Belajar dari para guru agung Buddhis di 
zamannya, beliau juga berkomunikasi secara langusng 
dengan Buddha Manjusri yang memberinya banyak 
ajaran dan instruksi.
Harga : Rp 90.000,-
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Biografi Yang Mulia Dalai Lama : Negeriku dan Rakyatku
Sebagai sosok yang penuh welas asih dan berbudaya, 
berikut seorang pembaharu yang tulus bagi negaranya, 
baik ketika masih berada di Tibet maupun di pengasingan 
India, Yang Mulia Dalai Lama memaparkan kisah 
mengenai kelahirannya, penobatannya selaku reinkarnasi 
dari semua Dalai Lama yang sebelumnya, dan rasa 
memaafkannya yang lembut berkaitan dengan penderitaan 
yang dialami seluruh rakyatnya.
Harga : Rp 70.000,-

Biografi Yang Mulia Dalai Lama : Bebas di Pengasingan
Tahun 1959, Yang Mulia Dalai Lama terpaksa melarikan 
diri ke pengasingan di India, diikuti oleh 100.000 
pengungsi yang miskin. Sejak saat itu, dalam pengasingan 
di pedesaan Himalaya yang bernama Dharamsala, beliau 
membaktikan dirinya untuk perjuangan membebaskan 
rakyatnya dan mempromosikan perdamaian dunia melalui 
keyakinannya yang teguh terhadap perjuangan tanpa 
kekerasan.
Harga : Rp 80.000,-

Penjelasan tentang teks Permata Hati Bagi Mereka Yang 
Beruntung dan Persembahan Mandala

Buku ini berisi ajaran tentang Enam Praktik Pendahuluan, suatu 
latihan yang diturunkan dari Guru Suvarnadvipa Dharmakirti dari 
Sriwijaya, Palembang. Latihan ini mencakup semua sesi waktu yang 
kita luangkan dalam hidup sehari-hari sehingga tidak ada satu waktu 
pun yang akan kita luangkan tanpa berpraktik Dharma. Salah satu 
topik adalah tentang Doa Tujuh Bagian yang berisi semua praktik yang 
diperlukan untuk menghimpun pahala dan mensucikan batin.
Harga : Rp 30.000,-
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Karma
Biasanya ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan umat 
Buddha mengatakan “Oh, ini adalah karmaku!”. Hal ini tidak begitu 
tepat. Pertama, hal tersebut bukanlah karma melainkan akibat dari 
karma Anda. Kedua, Anda masih tidak mengetahui apakah yang 
terjadi itu benar-benar merupakan akibat dari suatu karma yang telah 
Anda lakukan atau bukan. Jika memang ya, Anda dapat mengatakan 
“Memang, ini adalah karmaku!”. Hal yang lebih penting adalah untuk 
menghalangi jika masih memungkinkan. Tidak ada gunanya hanya 
duduk saja secara pasif dan mengatakan “Oh, ini adalah karmaku!”. 
Akan jauh lebih baik bila Anda secara aktif mencari cara untuk 
mengubah karma Anda.

Harga : Rp 25.000,-

Pembebasan di Tangan Kita Jilid 1 : 
Pendahuluan [Harga : Rp 80.000,-]

Pembebasan di Tangan Kita Jilid 2 : 
Fundamental [Harga : Rp 80.000,-]

Pembebasan di Tangan Kita Jilid 3 : 
Tujuan Agung [Harga : Rp 80.000,-]

Penerbit kadam Choeling adalah penerbit yang mengkhususkan diri untuk menerbitkan 
buku-buku filsafat timur yang mengandung ajaran-ajaran spiritual dan pandangan hidup 
yang luhur dan mulia; serta riwayat para guru atau tokoh suci yang secara konsisten 
mempraktikkan ajaran atau pandangan hidup itu disepanjang hayatnya.

Untuk memperoleh buku-buku tersebut, Anda dapat menghubungi toko-toko buku 
terdekat di kota Anda atau Anda dapat membeli langsung dengan diskon khusus melalui  
penerbit@kadamcheoling.or.id atau Kepeng Nusantara (085710679178/081802135003).

Nantikan buku-buku bermutu lainnya dari Penerbit Kadam Choeling dengan 
mengunjungi website http://www.kadamchoeling.or.id/penerbit secara rutin. Semoga 
ajaran Dharma pada khususnya, dan filsafat-filsafat hidup yang luhur pada umumnya, 
selalu ada di dunia ini dan menciptakan masyarakat yang berbudi luhur.


