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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-
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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 III~d~  

The Secret of The Mind 
(Nantes, 30 Maret - 1 April 2012)

Penting sekali kita mengambil sedikit waktu untuk 

merenungkan kenyataan bahwa kita sudah terlahir manusia. 

Sebagai manusia, kita adalah makhluk hidup, makhluk yang 

memiliki batin. Pengalaman apa pun yang kita rasakan, baik itu yang 

menyenangkan maupun tidak menyenangkan, semuanya tergantung 

pada cara berpikir kita. 

Adalah suatu kenyataan bahwa kita semua memiliki batin 

dan kita menyadari akan hal tersebut. Namun, cara setiap orang 

menyadarinya tentu berbeda-beda. Kondisi batin setiap orang juga 

berbeda-beda pula, misalnya antara batin kita dengan batin tetangga, 

dan sebagainya. Penting sekali bagi kita untuk menyadari kondisi 

batin kita, apakah itu bahagia atau tidak bahagia, cemas, khawatir, 

dan sebagainya. Kita harus terus-menerus berupaya menyadari 

kondisi batin kita sendiri.

Setiap Orang Memiliki Batin-nya Masing-masing

Di ruangan ini terdapat lebih dari 100 orang yang hadir di sini. 

Masing-masing dari setiap orang memiliki batin. Kita yakin akan hal 
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tersebut. Tapi kondisi batin setiap orang berbeda-beda. Sehubungan 

dengan kondisi batin seperti apa yang dimiliki tiap orang, itu hanya 

bisa diketahui oleh masing-masing individu secara pribadi.

Kondisi batin yang memiliki pikiran-pikiran yang berbahaya, 

yang negatif, akan menjerumuskan seseorang ke alam rendah. Kalau 

sudah terlahir di alam rendah, ia akan mengalami penderitaan yang 

luar biasa. Kita perlu menyadari dan memahami betapa besar dan 

ekstrim-nya penderitaan kalau terlahir di alam rendah. Itu adalah 

konsekuensi atau akibat dari batin yang masih kasar, batin yang 

berbahaya, batin yang dipenuhi oleh niat jahat, yaitu niat untuk 

menyakiti orang lain. 

Bisa pula batin yang dipenuhi kemelekatan yang kuat, serta 

keserakahan, baik terhadap benda-benda materi secara umum 

maupun benda-benda materi kepunyaan sendiri, dan sebagainya. 

Dikarenakan adanya penghalang-penghalang batin yang kuat seperti 

itu, maka batin tidak bisa berpikir dengan jernih. Batin tidak bisa 

merenung dan merefleksikan. Inilah yang kemudian menuntun pada 

penderitaan hebat dengan terlahir di alam rendah. 

Jadi, ketika bermacam-macam kondisi batin terjadi pada diri 

kita, dan kemudian kita bertindak atas dasar bentuk-bentuk pikiran 

yang ada di dalam batin tersebut, kita kemudian menciptakan 

karma yang akan menjerumuskan kita ke alam rendah. Apa yang 

terjadi ketika kita terlahir di alam rendah? Setelah kita melalui 

proses kematian dan kelahiran kembali, kita akan mendapati batin 

kita berada pada kondisi yang sangat tidak menyenangkan, kondisi 
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yang sangat bermusuhan, dan harus menghadapi berbagai jenis 

penderitaan dan lingkungann yang tidak menyenangkan. 

Konsekuensi terlahir di alam rendah adalah batin kita senantiasa 

mengalami penderitaan, dari satu ke lain bentuk. Penderitaan itu 

terus-menerus berbuah dan muncul di dalam batin kita. Penderitaan 

yang mirip juga bisa kita alami ketika terlahir sebagai manusia. Yakni, 

ketika sebagai manusia kita bertemu dengan kondisi-kondisi yang 

mirip dengan kondisi-kondisi terlahir di alam rrendah. Misalnya, 

ketika hidup kita tidak bahagia dan ditimpa banyak kemalangan atau 

didera banyak masalah.

Ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, segala sesuatu 

kelihatan tidak menyenangkan. Segala sesuatu yang terjadi pada 

dunia kita bergantung pada kondisi batin kita. Ketika kondisi batin 

kita berada pada kondisi yang buruk, maka lingkungan sekitar kita 

terasa bermusuhan, tidak menyenangkan, gelap, tidak menarik, 

tidak memikat, dan sebagainya. Ada banyak kemungkinan pada 

kondisi lingkungan yang tidak menarik seperti itu ketika batin sedang 

terpengaruh oleh kondisi yang negatif. 

Sebaliknya, ketika batin kita berada pada kondisi yang baik, 

segala sesuatu berjalan lancar, kita merasa bahagia, maka lingkungan 

yang sama bisa berubah menjadi lingkungan yang menyenangkan, 

nyaman, menarik, dan menimbulkan perasaan yang nikmat bagi kita.

Contoh, ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang kasar pada 

kita, apa yang kita rasakan? Kita akan merasakan lingkungan yang gelap 

dan bermusuhan. Itu adalah akibat dari karma yang sudah berbuah 
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pada kita. Konsekuensinya, lingkungan yang tadinya menyenangkan 

berubah menjadi tempat yang tidak menyenangkan bagi batin kita. 

Dengan demikian, akan sangat baik sekali kalau masing-masing 

orang merenungkannya. Tanyakan kepada diri sendiri: Apakah 

Anda pernah mengalami hal seperti itu? Kalau pernah, Anda harus 

menanyakan kepada diri sendiri juga: Bagaimana itu bisa terjadi? 

Karena Anda semua setuju dengan penjelasan yang diberikan tadi, 

pertanyaannya adalah: Bagaimana itu bisa terjadi? 

Sebuah lingkungan yang sama, ketika Anda berada dalam 

kondisi batin yang positif, segala sesuatu terasa menyenangkan. Tapi 

ketika keadaan berubah dan batin Anda sudah tidak lagi berada 

pada kondisi yang positif, lingkungan yang sama tersebut berubah 

menjadi tempat yang tidak menyenangkan, sulit, dan bermusuhan. 

Bagaimana ini bisa terjadi? Itu semua tergantung pada batin yang 

mencerap lingkungannya!

Dua Jenis Nantes

Ambil contoh tempat ini, yaitu Nantes di Perancis. Tempat ini 

adalah tempat yang menyenangkan, sebuah wilayah yang nyaman 

untuk dijadikan tempat tinggal. Tapi, di lain waktu, tempat yang 

menyenangkan ini bisa berubah menjadi tempat yang tidak enak, 

tidak menarik, dan tidak menyenangkan. Kita harus bertanya kepada 

diri sendiri: Apakah tempat ini benar-benar sudah berubah? Atau 

apakah persepsi kita yang sudah berubah? Sehingga tempat yang 

menyenangkan ini berubah menjadi tidak menyenangkan. Ini adalah 

pertanyaan yang harus diajukan kepada diri sendiri.
14
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Ketika kita sedang tidak bahagia dan menghadapi 

permasalahan, cara kita melihat lingkungan sekitar juga berubah. 

Lingkungan yang tadinya membuat kita bahagia, senang, nyaman, 

tidak lagi muncul. Bukan hanya lingkungan, tapi hal yang sama 

juga berlaku untuk barang-barang kepemilikan, harta benda, dan 

sebagainya. Benda-benda kepemilikan tidak lagi menimbulkan 

perasaan menyenangkan kalau batin kita juga berada pada kondisi 

yang tidak bahagia.

Bayangkan ada seorang penduduk Nantes yang merasa 

nyaman, bahagia, senang. Tapi, sesuatu kemudian terjadi. Orang 

ini merasa terganggu, marah, dan frustrasi karena satu dan lain 

sebab. Maka tempat ini, Nantes ini, yang tadinya menyenangkan 

dan nyaman, tidak lagi muncul sebagai tempat menyenangkan. 

Persepsi yang mencerapnya menjadikan tempat ini tidak bersahabat, 

tidak menyenangkan. Dari dua versi Nantes ini, yaitu Nantes yang 

menyenangkan dan Nantes yang tidak bersahabat, mana yang 

benar? Apakah kedua tempat itu benar-benar ada? 

Kita di sini mengambil Nantes sebagai contoh, tapi sebenarnya 

ada banyak tempat-tempat lain. Misalnya di Perancis saja ada 

tempat menyenangkan lainnya seperti Bordeaux, XXX, Paris, yang 

merupakan tempat-tempat yang indah. 

Kalau saya membahas isu ini, barangkali ada di antara kalian 

yang menganggap ini adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang 

berbau filosofis. Sesuatu yang kering kerontang, tidak relevan, dan 

tidak bermakna. Tapi saya pribadi berpendapat sebaliknya. Justru 
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saya berpikir ini sangat relevan dan berkaitan erat dengan kehidupan 

sehari-hari yang kita alami selama ini.

Coba Anda pikirkan, antara kedua jenis lingkungan itu, yang 

satu menyenangkan dan yang lainnya tidak, mana yang benar-

benar eksis? Apakah mereka benar-benar eksis atau tidak? Ataukah 

keduanya sama-sama tidak eksis? Kalau misalnya kedua-duanya 

tidak eksis, berarti tidak ada lingkungan sama sekali dan ini adalah 

sesuatu yang sulit untuk diterima karena berarti kita mengingkari 

adanya sebuah lingkungan yang selama ini diketahui eksis di dunia 

ini. Bagi orang awam, tentu saja ketiadaan sebuah tempat yang 

selama ini ada adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. 

Jadi, kembali pada pertanyaan kita: apakah kedua 

jenis lingkungan itu, baik yang menyenangkan maupun tidak 

menyenangkan, benar-benar eksis? Apa pendapat Anda? 

Jawabannya berkaitan dengan persepsi yang muncul di dalam 

batin yang bergantung pada karma. 

Apakah kondisi batin yang mencerap sesuatu sebagai lingkungan 

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Apakah sesungguhnya 

ada kedua jenis lingkungan yang berbeda pada satu tempat yang sama? 

Seseorang di antara peserta menjawab tidak eksis. Sulit bagi 

kita untuk mengatakan kedua-duanya tidak eksis, yang berarti 

tidak ada lingkungan sama sekali. Jadi, yang bisa kita pahami di 

sini adalah kedua lingkungan tersebut sama-sama eksis, baik yang 

menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. 
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Alasan mengapa kita menyatakan demikian karena kedua 

jenis lingkungan itu bisa muncul pada satu orang yang sama. Ketika 

seseorang memiliki kondisi batin yang baik, maka ia akan melihat 

tempat tersebut sebagai lingkungan yang menyenangkan. Tapi ketika 

kondisi batinnya tidak baik, maka batin orang ini akan mencerapnya 

sebagai lingkungan yang tidak menyenangkan. Jadi, semuanya 

bergantung pada kondisi batin orang yang mencerap sebuah tempat 

tertentu, untuk kemudian menentukan apakah tempat tersebut 

merupakan lingkungan yang menyenangkan atau tidak. Jadi, baik 

yang menyenangkan maupun tidak, keduanya sama-sama eksis. 

Sesuatu yang menyenangkan akan menimbulkan perasaan 

menyenangkan. Dengan perasaan yang bahagia ini, apabila 

seseorang melihat lingkungannya, maka itu akan berakibat sensasi 

yang menyenangkan pula. Kedua jenis lingkungan yang merupakan 

akibat, masing-masing berasal dari sebabnya. Berdasarkan sebabnya, 

maka lingkungan itu berfungsi pada batin orang yang mencerapnya. 

Sehingga kita bisa mengatakan kedua jenis lingkungan itu eksis.

Suatu kebenaran juga kalau dikatakan bahwa apa yang 

muncul di dalam batin bergantung pada karma-karma yang 

sudah kita kumpulkan. Fungsi utama batin salah satunya adalah 

mengakumulasi karma. Jadi, kondisi batin yang sepenuhnya jernih 

adalah poin yang sangat krusial karena itulah yang menentukan 

pengalaman-pengalaman kita, apakah kita bahagia atau tidak. Dari 

itu, sangat penting pula di dalam hidup ini kita mengembangkan 

batin dan meningkatkan cara berpikir.
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Kita harus bisa men-transformasikan batin menjadi pencipta 

karma-karma baik. Senantiasa memastikan bahwa batin kita 

dipenuhi pikiran-pikiran bajik yang pada gilirannya mendorong kita 

untuk menciptakan karma-karma bajik. Inilah yang akan menjamin 

kita mendapatkan buah kebahagiaan di masa yang akan datang.

Mind-Only School 

Beberapa dari Anda sudah mempelajari aliran filsafat Buddhis. 

Salah satunya yang disebut cittamatin atau Mind-only. Menurut 

pandangan ini, semua fenomena atau eksistensi memiliki sifat dasar 

batin. Ini sebagai pendukung bagi penjelasan yang tadi sudah diberikan.

Aliran itu berpendapat segala fenomena atau eksistensi yang 

muncul pada dasarnya bersifat batiniah. Berarti, segala sesuatu 

ditentukan oleh kondisi batin kita, atau aktivitas-aktivitas mental kita. 

Aliran ini berpendapat segala fenomena memiliki sifat dasar batiniah. 

Ketika Buddha memutar roda dharma yang ketiga, Beliau 

membabarkan pandangan ini pada sekelompok pengikut yang akan 

mendapatkan manfaat dari ajaran ini. Jadi ajaran tentang pandangan ini 

sudah diadaptasikan sedemikian rupa untuk kebutuhan para pendengar ini. 

Jadi, pernyataan bahwa semua fenomena pada dasarnya adalah 

batin atau bersifat batiniah bisa dipahami dalam konteks yang baru saja 

dijelaskan. Artinya, kondisi batin pribadi perseorangan menentukan 

bagaimana cara kita mempersepsikan lingkungan di sekitar kita. Kalau 

batin berada pada kondisi yang luar biasa dan unggul, maka segala 

sesuatu di sekitar kita terlihat unggul dan menarik pula.
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Madhyamika-Prasangika School

Tapi kita bukanlah pengikut cittamatin. Kita adalah pengikut 

aliran filosofis tertinggi, Madyamika-Prasangika. Pengikut Madhyamika-

Prasangika tidak setuju dengan pandangan bahwa segala fenomena 

pada dasarnya bersifat batiniah. Mereka hanya menyatakan bahwa 

semua fenomena adalah penampakan belaka. Jadi, cara mereka 

menyatakan bagaimana fenomena eksis pada batin adalah berbeda. 

Mereka tidak mengatakan fenomena adalah batin tapi mengatakan 

fenomena yang muncul hanyalah penampakan dalam batin. Segala 

sesuatu hanyalah penampakan yang muncul di dalam batin.

Alasan mengapa pengikut aliran tertinggi ini menolak pandangan 

bahwa semua fenomena memiliki sifat dasar batiniah dikarenakan ada 

fenomena tertentu, seperti Tanah, Udara, Api, Air, yang merupakan 

unsur-unsur dasar dan bukan fenomena mental. Mereka tidak muncul 

dari fenomena mental. Sebab utama unsur-unsur tersebut bukan 

berasal dari fenomena mental. Karena unsur merupakan materi, 

maka mereka haruslah dihasilkan oleh sebab berupa materi juga. Kita 

tidak bisa mengatakan fenomena materi dihasilkan oleh fenomena 

mental. Demikianlah Madhyamika-Prasangika menjelaskan mengapa 

tidak semua fenomena merupakan fenomena mental.

Akan tetapi, walaupun pandangan cittamatin tidak bisa kita 

pegang atau anut, namun pandangan ini sangat bermanfaat di dalam 

praktek spiritual. Karena pandangan ini menitik-beratkan pada 

pentingnya batin. Bahwasanya batin memegang peranan penting 

dalam hal menentukan persepsi.
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Ketika ada pandangan yang menyatakan bahwa semua 

fenomena bersifat batin, maka apa yang bisa kita pelajari dari 

pandangan ini adalah kita perlu mengembangkan batin kita hingga ke 

tahap yang unggul. Hasilnya, kita akan mempersepsikan lingkungan 

yang unggul pula. Ketika batin merosot dan bersifat negatif, maka 

lingkungan yang dipersepsikan juga berubah, juga merosot seiring 

dengan kita melihat lingkungan di sekitar kita sebagai tempat yang 

tidak menyenangkan.

Kita tidak mengakui pandangan bahwa semua fenomena 

memiliki sifat dasar batin, namun kita tetap bisa menarik manfaatnya. 

Pandangan ini mendorong kita untuk berubah menjadi lebih baik 

dalam hal persepsi kita pada dunia di sekeliling kita, seiring dengan 

kita mengembangkan batin kita menjadi lebih baik. Kesimpulannya, 

kalau kita bisa mengembangkan batin dan mengubah cara berpikir, 

maka cara kita melihat lingkungan di sekitar kita juga berkembang 

menjadi lebih baik.

Pada akhirnya, ini akan menuntun pada persepsi unggul yang 

sempurna, sebagaimana yang dipersepsikan oleh seorang Buddha 

pada alam Buddhanya. Ketika kita sudah menjadi Buddha, kita akan 

melihat lingkungan yang sepenuhnya murni dan sempurna.

Dasar pemikirannya adalah, kita melihat dunia di sekitar kita 

berubah-ubah, bergantung pada kondisi batin kita. Kerangka batin 

yang bajik akan menghasilkan kebahagiaan. Sebaliknya, kerangka 

batin yang tidak bajik akan menciptakan ketidak-bahagiaan yang 

tak terelakkan.
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Cara Kita Memandang Orang Lain

Poin penting lain yang harus kita perhatikan adalah bagaimana 

cara kita mempersepsikan orang-orang yang berbeda-beda dengan 

cara yang berbeda-beda pula. Kita menganggap orang-orang tertentu 

sebagai orang yang dekat, sayang, bersahabat, dan menarik. Di sisi 

lain, kita menganggap orang-orang lain sebagai musuh, berbahaya, 

dan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Ada juga orang-orang 

yang tidak dekat, tapi juga bukan musuh, yaitu orang-orang yang 

kita anggap netral. Ini adalah cara yang biasanya kita terapkan dalam 

memandang orang lain.

Tentu saja kita tidak boleh berpuas diri dengan cara pandang 

seperti itu. Sebaliknya, kita harus berupaya untuk meningkatkan 

cara pandang kita. Dalam hal ini, kita harus melatih batin sesuai 

dengan cara Mahayana, yang memandang semua makhluk sebagai 

ibu. Kita bisa melakukannya dengan mengingat kembali kebaikan-

kebaikan mereka dan membangkitkan niat untuk membalas 

kebaikan-kebaikan tersebut. 

Atas dasar cara pandang seperti itulah kita mengembangkan 

kualitas yang disebut cinta kasih. Kita melihat semua makhluk 

dengan cara pandang yang diwarnai sifat cinta kasih, sehingga 

semua makhluk terasa dekat dan baik kepada kita. Kita juga harus 

mengubah persepsi kita yang menyama-ratakan semua makhluk. 

Artinya, menganggap mereka semua berada pada posisi yang setara, 

semuanya menyenangkan dan dekat dengan kita. 
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Semua Makhluk Lebih Berharga daripada Permata Pengabul 

Harapan

Sikap seperti ini diungkapkan dalam Delapan Bait Latihan 

Batin. Di sana dikatakan :

Dengan tekad mewujudkan

Tujuan tertinggi bagi semua makhluk

Yang lebih berharga daripada permata pengabul harapan

Semoga kupandang mereka sebagai yang paling kusayangi.

[Delapan Bait Latihan Batin, Bait Pertama, Geshe Langri Thangpa 

Dorje Sengge, Rio Helmi dan Surya Wijaya, Kemang, Januari 2005.]

Latihan Vajrayana yang Benar

Kalau Anda berlatih dalam Vajrayana dan mempraktekkan 

Tantra dengan benar, maka pada akhirnya Anda akan mampu 

mempersepsikan dunia di sekeliling Anda sebagai tempat yang 

benar-benar murni, bebas dari ketidak-sempurnaan sekecil apa pun. 

Jelas sudah bahwa cara kita mempersepsikan dunia di 

sekeliling kita bergantung pada kondisi batin. Jelas pula bahwa jika 

Anda ingin bahagia, Anda harus benar-benar berupaya keras untuk 

mengembangkan kondisi dan tingkat batin Anda. 

Itu sebabnya pula Guru Buddha di dalam sutra mengatakan 

bahwa akan sangat baik kalau seseorang menaklukkan batinnya. Jika 

Anda menaklukkan batin, Anda akan menemukan kebahagiaan. Jika 

Anda sepenuhnya berhasil menaklukkan batin, Anda akan mencapai 

pembebasan.
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Kita sudah melihat bagaimana kondisi mental betul-betul 

memainkan peranan yang sangat penting terhadap bagaimana kita 

mempersepsikan dunia ini. Itu pulalah yang menentukan apakah 

kita bahagia atau tidak. Oleh karena itu, ketika Anda mendengarkan 

istilah “menaklukkan batin,” saya mohon Anda tidak memahaminya 

sebagai sesuatu yang abstrak. Anda seharusnya mengaitkannya 

langsung dengan diri Anda sendiri dengan berkata, “Ya, kondisi 

batinku menentukan apakah aku bahagia atau tidak. Ya, aku akan 

berjuang untuk memperbaiki dan mengembangkan batinku.” Dengan 

demikian barulah Anda memasukkan instruksi “menaklukkan batin” 

ini ke dalam hati. 

Seandainya Buddha Bisa Langsung Berbicara Kepadaku

Tentu saja saya di sini hanyalah seorang manusia biasa. Saya hanya 

bisa muncul di satu tempat tertentu dan berbicara pada sekelompok 

orang yang terbatas seperti ini. Sebaliknya, seorang Buddha memiliki 

kemampuan untuk memunculkan emanasinya, dalam jumlah sebanyak 

yang dibutuhkan. Bahkan Bodhisattva bhumi pertama sanggup seratus 

emanasi berbeda. Sedangkan saya yang hanya seorang manusia biasa 

tentu tidak memiliki kemampuan seperti itu. 

Seandainya bisa, maka saya pasti sudah memancarkan emanasi 

untuk berbicara langsung kepada Anda, sesuatu dengan kebutuhan 

Anda pribadi. Tapi karena saya tidak memiliki kemampuan seperti 

itu, maka terserah kepada masing-masing dari 100 orang yang hadir 

di sini untuk mengambil nasihat ini sebagai nasihat yang ditujukan 

secara pribadi, spesifik, dan langsung kepada Anda. 
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Karena kurangnya kesadaran, kita tidak menerapkan metode 

sejati dalam rangka mengembangkan batin. Sebaliknya, kita sudah 

menerapkan segala jenis metode-metode lain dan akibatnya membuang-

buang waktu karena itu semua bukanlah metode yang benar. Bukannya 

berjuang mengatasi permasalahan pada batin, tapi kita berjuang 

mengupayakan hal-hal lain di luar itu, yang sebenarnya tidak bermanfaat. 

[ istirahat sejenak ]

Jadi, ringkasnya, dalam rangka mencapai kebahagiaan 

dan menghentikan ketidakbahagiaan, kita harus mengatasi 

batin yang masih kasar, menjinakkan batin yang masih liar, serta 

mengembangkan batin kita. Dalam rangka mengembangkan batin, 

kita harus bertumpu pada sebuah instruksi. Instruksi yang terbaik 

adalah metode yang disebut Tahapan Jalan Menuju Pencerahan 

untuk ketiga jenis praktisi.

Dengan adanya instruksi ini, tujuan kita adalah mempraktekkannya. 

Bukan hanya mempraktekkan, tapi kita harus meraih realisasi. 

Bagaimana cara mendapatkan realisasi? Tentu saja dengan bermeditasi. 

How to Meditate

Untuk bermeditasi, pertama-tama kita harus mengetahui 

dan memahami apa yang akan kita meditasikan, serta mengetahui 

bagaimana cara memeditasikannya. Untuk mengetahui itu semua, 

kita harus mempelajarinya. Cara mempelajarinya adalah dengan 

mendengarkan ajaran, berikut studi atau pendalaman pribadi pada 

topik yang sudah didengar. 

25

~d~Sesi Ketiga~d~

The Secret of The Mind

Kondisi batin memainkan peranan yang vital dalam 

menentukan apakah seseorang bahagia atau tidak. Dengan berpikir, 

“Ya, saya akan menerapkan metode pada batin karena batin-lah yang 

menentukan apakah saya bahagia atau tidak.” 

Ketika saya berbicara tentang menaklukkan atau menjinakkan 

batin, Anda seharusnya menganggap ini sebagai urusan pribadi 

dengan berpikir, “Ya, saya perlu berupaya untuk menjinakkan batin 

saya, pikiran saya.”

Dengan demikian, kenyataan bahwa kita harus berjuang untuk 

menaklukkan batin adalah sesuatu yang sangat krusial, semata-mata 

karena kita ingin bahagia dan tidak ingin menderita. Permasalahannya 

adalah, walaupun itu menjadi keinginan kita, namun kita belum bisa 

mencapainya karena kita menerapkan metode yang salah.

Shantideva mengatakan: “Bahkan mereka yang ingin 

menemukan kebahagiaan dan mengatasi penderitaan. Akan bingung 

karena tanpa tujuan dan tanpa pengertian bila ia tidak memahami 

rahasia pikiran, Puncak Dharma terpenting. (Bodhicharyavatara, 

Bab V, Menjaga Kewaspadaan, bait 17)

Jadi, Shantideva menjelaskan bahwa walaupun kita ingin 

bahagia dan berniat memusnahkan penderitaan, namun karena kita 

tidak mengetahui cara kerja batin, maka kita sudah menerapkan 

metode yang keliru dan membuang-buang waktu.
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Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi malam. Saya 

hanya mengulanginya sedikit. Prosesnya adalah belajar, merenung, 

dan meditasi. Dengan cara inilah barulah kita bisa mendapatkan 

realisasi yang dikehendaki.

Seharian ini saya sudah memberikan penjelasan selama lebih 

kurang 1,5 jam. Kita sudah melihat betapa peranan kondisi batin 

sangat penting sekali dalam menentukan apakah kita bahagia atau 

tidak dalam hidup ini. Dengan penjelasan panjang lebar, pada 

akhirnya kita sampai pada kesimpulan: yang harus kita lakukan 

dalam hidup ini adalah menjinakkan dan mengembangkan batin kita! 

[ di sini penjelasan terhenti karena putusnya koneksi internet ]

.... di tempat lain Buddha mengatakan bahwa ketiga dunia 

pada dasarnya bersifat batiniah. Murid-murid yang memiliki 

kecenderungan untuk menganut pandangan cittamatin kemudian 

mendengarkan ajaran ini dan memahaminya secara harfiah atau 

literal. Bahwasanya “segala sesuatu yang eksis memiliki sifat dasar 

mental atau batin” atau “sifat dasarnya batiniah”. 

Guru India besar Candrakirti menjelaskan bahwa bagian ini 

berasal dari sebuah sutra. Sebenarnya maknanya bukan bermaksud 

mengatakan bahwa semua fenomena pada dasarnya memiliki 

sifat dasar batin, apakah itu materi ataupun non-materi. Beliau 

mengatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Buddha dalam ajaran 

ini adalah tidak adanya pencipta lain kecuali batin itu sendiri. Jadi, 

tidak ada Tuhan, Brahma, atau pencipta dunia tempat tinggal kita 

sekarang ini, kecuali daripada batin itu sendiri. 
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Batin-lah yang merupakan pencipta kebahagiaan maupun 

ketidak-bahagiaan. Pencipta ini ada di dalam batin kita masing-

masing, bukan seorang makhluk atau sosok di luar diri kita. Karena 

itu kebahagiaan merupakan efek dari masing-masing pribadi, sebuah 

urusan yang sifatnya personal. Dari itu, kita harus bisa memahami 

betapa pentingnya upaya untuk menjinakkan batin, dan untuk 

menjinakkannya kita butuh instruksi. Dalam menjalankan instruksi, kita 

harus mengikuti prosedurnya, yakni belajar, merenung, dan meditasi.

Instruksi Lamrim yang kita gunakan untuk menaklukkan 

dan menjinakkan batin kita adalah instruksi yang sangat luas dan 

mendalam. Untuk itu, kita senantiasa berpatokan pada garis-garis 

besar Lamrim atau teks Instruksi-instruksi Guru yang Berharga, yang 

sudah merangkum poin-poin kunci pada setiap titik tahapan jalan.

Sebagian dari Anda sudah mempelajari Lamrim untuk waktu 

yang cukup lama. Sebagian lainnya benar-benar baru. Bagi pendatang 

baru, Anda bisa mempelajari Lamrim secara bertahap. Bagi murid-

murid yang lebih tua, yang sudah terbiasa dengan Lamrim dan 

memahaminya hingga tingkat tertentu, maka dengan perenungan 

dan kontemplasi, Anda akan mengatasi segala keraguan mengenai 

tahapan jalan. Saya yakin banyak di antara kalian sudah berhasil 

mengatasi keraguan terhadap Tahapan Jalan Menuju Pencerahan 

dan itu hanya bisa diraih melalui proses kontemplasi atau refleksi. 

Telah disebutkan sebelumnya juga bahwa di antara kalian 

pasti ada ahli-ahli meditasi atau meditator hebat. Artinya, Anda tahu 

bagaimana caranya bermeditasi sehingga tidak butuh penjelasan 
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Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi malam. Saya 

hanya mengulanginya sedikit. Prosesnya adalah belajar, merenung, 

dan meditasi. Dengan cara inilah barulah kita bisa mendapatkan 

realisasi yang dikehendaki.

Seharian ini saya sudah memberikan penjelasan selama lebih 

kurang 1,5 jam. Kita sudah melihat betapa peranan kondisi batin 

sangat penting sekali dalam menentukan apakah kita bahagia atau 

tidak dalam hidup ini. Dengan penjelasan panjang lebar, pada 

akhirnya kita sampai pada kesimpulan: yang harus kita lakukan 

dalam hidup ini adalah menjinakkan dan mengembangkan batin kita! 

[ di sini penjelasan terhenti karena putusnya koneksi internet ]

.... di tempat lain Buddha mengatakan bahwa ketiga dunia 

pada dasarnya bersifat batiniah. Murid-murid yang memiliki 

kecenderungan untuk menganut pandangan cittamatin kemudian 

mendengarkan ajaran ini dan memahaminya secara harfiah atau 

literal. Bahwasanya “segala sesuatu yang eksis memiliki sifat dasar 

mental atau batin” atau “sifat dasarnya batiniah”. 

Guru India besar Candrakirti menjelaskan bahwa bagian ini 

berasal dari sebuah sutra. Sebenarnya maknanya bukan bermaksud 

mengatakan bahwa semua fenomena pada dasarnya memiliki 

sifat dasar batin, apakah itu materi ataupun non-materi. Beliau 

mengatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Buddha dalam ajaran 

ini adalah tidak adanya pencipta lain kecuali batin itu sendiri. Jadi, 

tidak ada Tuhan, Brahma, atau pencipta dunia tempat tinggal kita 

sekarang ini, kecuali daripada batin itu sendiri. 
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Proses memeditasikan istadewata/ Buddha adalah membangkitkan 

sosok Buddha tersebut di dalam batin kita, kemudian menetapkan 

perhatian pada sosok tersebut. Ada dua kemungkinan dalam meditasi ini. 

Kita bisa mem-visualisasikan Buddha di hadapan kita, yaitu memunculkan 

sosok Buddha di dalam mata batin. Atau, mem-visualisasikan diri sendiri 

sebagai Buddha dan memusatkan perhatian padanya. Dasar pemikiran 

untuk kedua pilihan tersebut sama, yaitu kita membangkitkan sebuah 

sosok dan memusatkan perhatian pada sosok tersebut.

Hasil akhir dari meditasi berulang-ulang pada sosok istadewata 

(deity) yang divisualisasikan, apakah itu di angkasa di hadapan kita 

atau membangkitkan pada diri sendiri, adalah meditasi konsentrasi 

tanpa cela. Sebuah konsentrasi yang tidak kendur pun tidak terlalu 

tegang, hingga akhirnya mencapai konsentrasi satu titik atau samatha. 

Hasil akhir dari memeditasikan sosok istadewata atau Buddha 

ini adalah meditasi konsentrasi, tapi dalam prosesnya seseorang bisa 

menerapkan kedua kategori, yaitu meditasi konsentrasi maupun 

meditasi analitik. 

Kategori meditasi lainnya secara harfiah disebut 

“memeditasikan jalan,” yang artinya memeditasikan sebuah kualitas 

spiritual. Inilah yang kita lakukan dalam meditasi Lamrim. Sebagai 

contoh, memeditasikan keyakinan yang melihat guru spiritual 

sebagai Buddha yang sesungguhnya, merenungkan kematian dan 

ketidakkekalan, menyadari kemuliaan terlahir sebagai manusia yang 

bebas dan beruntung, menyadari nilai besarnya, betapa sulitnya 

kelahiran itu diperoleh, hingga membangkitkan welas asih agung. 
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panjang lebar. Tapi, sebagian dari Anda adalah pendatang baru. 

Bagi Anda barangkali meditasi bukan topik yang cukup jelas. Karena 

itu, saya akan mencoba menjelaskannya sekarang.

How to Really Meditate

Sebagaimana sudah dijelaskan kemarin, meditasi adalah 

proses membiasakan batin dengan objek tertentu. Meditasi membuat 

batin terbiasa pada cara berpikir atau sikap batin tertentu. Sebagian 

besar dari Anda tidak paham bahasa Tibet, tapi beberapa orang 

memahaminya. Jadi, saya akan ulangi penjelasannya. 

Dalam bahasa Tibet ada dua kata yang artinya sangat 

berdekatan. Gom  dan gom dengan nada sedikit lebih rendah. Gom 

yang pertama adalah proses membiasakan batin dengan sesuatu 

atau familiarisasi. Gom kedua, dengan nada lebih rendah, adalah 

kata yang dipakai untuk meditasi. Jadi, kata ‘meditasi’ mengandung 

makna membiasakan batin dengan objek yang telah ditentukan 

melalui proses familiarisasi. 

Secara umum, meditasi terbagi dua, yaitu meditasi analitik dan 

meditasi konsentrasi. Sedangkan, untuk jenis-jenis objek meditasi, 

ada banyak kemungkinan. Sederhananya, ada yang disebut 

“memeditasikan jalan” dan ada lagi yang disebut “memeditasikan 

sosok istadewata atau Buddha.” Ketika kita memeditasikan jalan, 

itu berarti kita sedang memeditasikan sebuah kualitas spiritual. Yang 

satunya lagi adalah kita memeditasikan sosok seorang istadewata 

atau Buddha.
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How Meditation Works

Bagaimana prosesnya? Pertama-tama kita membangkitkan 

sebuah kondisi batin yang menyerupai kualitas yang sesungguhnya. 

Misalnya, dalam topik membangkitkan keyakinan yang melihat guru 

spiritual sebagai Buddha yang sesungguhnya. Pada awalnya kita 

tidak bisa membangkitkan keyakinan yang murni. Barangkali ada 

beberapa di antara Anda yang sudah mampu membangkitkannya, 

tapi sebagian besar saya rasa belum.

Jadi, awalnya kita membangkitkan sesuatu yang mirip dengan 

kualitas sesungguhnya, artinya mirip atau menyerupai keyakinan 

yang murni. Kita membangkitkannya dengan menggunakan meditasi 

konsentrasi dan analitik, untuk mengembangkan dan memperkuat 

keyakinan tersebut. Pelan tapi pasti kita akan menghasilkan kualitas 

yang mirip dengan kualitas keyakinan murni yang sesungguhnya. 

Artinya, kita akan benar-benar mampu melihat guru spiritual kita 

sebagai Buddha yang sesungguhnya. 

Selama berada dalam proses latihan, kita berjuang untuk 

melatih kualitas ini hingga suatu hari nanti kita bisa membangkitkan 

kualitas batin yang melihat guru sebagai Buddha. Proses yang sama 

berlaku untuk latihan merealisasikan kesadaran akan ketidak-kekalan 

kita, dengan kata lain memeditasikan kematian. Sama juga untuk 

pengembangan welas asih. Awalnya kita membangkitkan sesuatu 

yang menyerupai welas asih, kemudian kita tingkatkan dan kuatkan 

dengan meditasi konsentrasi dan meditasi analitik. Demikianlah proses 

untuk menumbuhkan jalan (kualitas spiritual) di dalam batinmu.
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Sebenarnya ada 6 cara untuk bermeditasi, tapi untuk mudahnya 

sudah saya sederhanakan menjadi dua, yaitu memeditasikan 

istadewata dan memeditasikan jalan (kualitas spiritual). Dalam 

meditasi jalan, kita akan memeditasikan Tahapan Jalan Menuju 

Pencerahan atau Lamrim. Sebelum memeditasikannya, saya akan 

memberikann transmisi teks Instruksi-instruksi Guru yang Berharga 

atau outline Lamrim yang memuat keseluruhan tahapan Lamrim.

Banyak di antara Anda yang sudah pernah menerima 

transmisi ini, tapi bagi pendatang baru barangkali belum. Jadi saya 

akan membacakannya setengah, dan transmisinya akan dilanjutkan 

setengahnya lagi besok. 

[ Transmisi lisan teks Instruksi-instruksi Guru yang Berharga / Outline Lamrim ]

Saya sudah membacakan transmisi teks Instruksi-instruksi 

Guru yang Berharga sampai jalan yang dijalankan oleh makhluk 

yang memiliki motivasi agung. Tepatnya pada poin pertama dari tiga 

bagian utama motivasi agung, yakni mengenali manfaat-manfaat 

Bodhicitta.

The Way to Meditate

Berikutnya, bagaimana seharusnya kita bermeditasi? Untuk 

ini, ada sebuah nasihat luar biasa yang tepat untuk menjawab 

pertanyaan tersebut. Nasihat ini bisa ditemukan di dalam Lamrim 

Gomchen Ngaki Wangpo atau yang disebut Lamrim Gomchen. 

Baitnya adalah sebagai berikut:
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If you wish to make your mind susceptible to virtue, you must 

be sure of the order and the number of topics to be meditated and 

with neither surfeit nor lacks,  using remembrance and vigilance, be 

intent upon them otherwise the virtuous practices of a lifetime will be 

flawed. (Gomchen Lamrim, hal. 11)

(Kalau Anda berniat mengembangkan kebajikan dalam batinmu, 

pastikanlah urutan dan jumlah topik yang akan dimeditasikan. 

Dengan urutan dan jumlah topik yang tidak lebih dan tidak kurang, 

gunakan ingatan dan kewaspadaan, dan berjuanglah dalam meditasi 

karena kalau tidak praktek seumur hidup akan tercela.)

Dalam bermeditasi, kita harus memastikan urutan dan jumlah 

topik yang akan dimeditasikan. Jika kita gagal memperhatikan poin 

penting ini, maka praktek meditasi seumur hidup yang sudah kita 

jalani akan ternoda atau rusak, sehingga menyia-nyiakan upaya 

besar yang telah dikeluarkan dalam latihan kita. Itu bisa terjadi kalau 

kita tidak memiliki disiplin serta tidak mengetahui bagaimana cara 

bermeditasi yang sebenarnya. 

Ingatan & Perhatian

Di dalam meditasi ada dua alat yang sangat penting: (1) 

Ingatan/ memori, (2) Kewaspadaan/ perhatian. 

Bagaimana cara menggunakan kedua alat tersebut? Mengapa 

keduanya begitu penting? Meditasi adalah membiasakan batin kita 

pada objek tertentu. Objek meditasi ini harus dipertahankan di 

dalam batin. Di sinilah letak peranan memori atau ingatan. Fungsi 
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memori adalah mempertahankan objek tetap hadir di dalam batin, 

menjaganya tetap ada di sana. 

Ketika kita mulai bermeditasi dengan sebuah objek, namun di 

perjalanan kita akan mulai memikirkan hal-hal lain, sampai akhirnya 

objek itu hilang sama sekali, karena tidak dapat dipertahankan. 

Untuk itu, kita harus menggunakan memori untuk menjaga dan 

mempertahankan objek. Selain itu, kadang-kadang kita menerapkan 

kewaspadaan/ perhatian untuk memeriksa apa yang sedang terjadi 

di dalam meditasi kita. 

Contoh, ketika kita masih fokus pada objek meditasi, berikutnya 

kita bisa menggunakan salah satu fungsi kewaspadaan untuk 

memeriksa batin secara berkala. Fungsi kewaspadaan/ perhatian 

adalah memeriksa apakah batin masih fokus pada objeknya, tapi 

selain itu masih banyak fungsi-fungsi lain dari kewaspadaan. 

Ketika kita sudah menentukan objek meditasi dan memulai 

meditasi dengan membangkitkan objek di dalam batin, maka fungsi 

memori adalah mempertahankan objek di dalam batin. Inilah fungsi 

memori atau ingatan. Bertahannnya objek meditasi di dalam batin 

harus dipertahankan dengan intensitas yang seimbang, tidak terlalu 

tegang pun tidak terlalu kendur. Intensitasnya harus pas. 

Berikutnya, secara berkala, kadang-kadang saja, kita akan 

menggunakan kewaspadaan/ perhatian untuk memeriksa apakah batin 

masih memegang objeknya. Apakah batin masih mempertahankan 

objeknya. Apakah batin mempertahankan objek dengan intensitas 

yang pas, dan sebagainya. Ini adalah semacam proses verifikasi.
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Tadi disebutkan bahwa intensitas bertahannya objek di dalam 

batin harus berada pada kondisi yang pas atau seimbang, karena 

kalau terlalu tegang, maka itu akan memengaruhi stabilitas atau 

fokus pada objek itu sendiri. Jadi, kita harus bisa mempertahankan 

intensitas yang tidak terlalu berlebihan. Sebaliknya, kalau fokusnya 

terlalu kendur, artinya genggaman batin terlalu longgar, maka ada 

resiko kita mengalami kekenduran di dalam meditasi kita. 

Melodi yang Pas

Sebenarnya, salah satu aspek yang paling sulit di dalam meditasi 

adalah bagaimana cara mendapatkan intensitas mempertahankan 

objek yang pas/ seimbang. Tidak terlalu kuat pun tidak terlalu lemah. 

Tidak terlalu tegang, juga tidak terlalu kendur. Ini adalah poin yang 

sangat penting, karena kalau tidak, maka kita akan menemukan 

masalah-masalah lain yang muncul dalam meditasi kita.

Analogi yang bisa kita pakai untuk menjelaskan pentingnya 

intensitas yang pas adalah melalui instrumen musik. Contohnya, 

pi wang, sebuah alat musik yang dipetik. Senar alat ini tidak boleh 

disetel terlalu tegang pun tidak boleh terlalu kendur karena tidak akan 

menghasilkan suara yang merdu. Kalau disetel dengan intensitas 

yang pas dan seimbang, barulah alat ini bisa menghasilkan musik 

yang indah. Banyak di antara Anda semua yang merupakan musisi, 

jadi saya yakin Anda tahu persis apa yang saya maksudkan di sini. 

Jadi, di dalam meditasi, kita mulai dengan alat yang sangat 

penting, yaitu memori atau ingatan. Berikutnya, kita memanfaatkan 

kewaspadaan atau perhatian di dalam meditasi kita. Kesalahan 
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intensitas yang terlalu tegang bukan hanya bisa terjadi pada batin, 

tapi juga pada fisik. Fisik kita ketika bermeditasi tidak boleh terlalu 

tegang. Kalau terlalu tegang, ini akan memunculkan gangguan 

berupa ketegangan. Sebaliknya, kalau terlalu kendur, juga akan 

mengakibatkan gangguan. 

Saya sudah menjelaskan betapa pentingnya memori atau ingatan 

di dalam meditasi. Fungsinya adalah mempertahankan objek meditasi 

di dalam batin. Tapi barangkali ada di antara Anda yang bertanya-

tanya tentang seseorang yang memeditasikan kekosongan atau tidak 

ada objek meditasi tertentu. Apa gunanya memori pada meditasi ini? 

Kalau ada yang bertanya seperti itu, itu menunjukkan 

kurangnya perenungann atau refleksi. Karena ketika seseorang 

memeditasikan kekosongan atau ketiadaan objek maka ia harus 

mempertahankan batinnya dalam keadaan kosong atau tanpa objek. 

Kalau tidak, berarti tidak ada kekosongan. Dari itu, batin yang sedang 

memeditasikan ketiadaan objek harus dipertahankan, karena kalau 

tidak, berarti tidak ada meditasi sama sekali. Jadi, tentu saja memori 

masih berperan di sini. 

Jika Anda benar-benar ingin memeditasikan kekosongan atau 

ketiadaan objek sama sekali, maka Anda harus mempertahanakn 

kekosongan atau ketiadaan objek di dalam batin Anda. Batin Anda 

harus senantiasa berada dalam kondisi tanpa objek dan ini harus 

tetap dipertahankan. Jika tidak dijaga, pasti Anda akan memikirkan 

hal-hal lain. Artinya, kalau tidak dipertahankan, maka segala macam 

objek akan muncul di dalam batin Anda. 
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Kalau sudah demikian halnya, maka perhatian Anda sudah 

teralihkan. Dalam sebuah meditasi kekosoangan tanpa objek yang 

sesungguhnya, kita tidak boleh membiarkan munculnya pengalihan 

perhatian atau distraksi. Kita harus senantiasa menghindari kesalahan ini. 

Satu-satunya cara untuk mengatasi distraksi atau pengalihan 

perhatian adalah dengan bertumpu pada memori atau ingatan. 

Mustahil bagi kita untuk mengatasi distraksi tanpa bergantung pada 

kualitas memori atau ingatan. Jadi, kembali pada contoh meditasi 

kekosongan atau tanpa objek, apakah itu benar-benar merupakan 

meditasi yang kosong-melompong, tanpa menggunakan memori 

sama sekali? Coba Anda renungkan kembali. 

Gomchen Ngaki Wangpo juga memberikan penjelasan 

mengenai meditasi kekosongan atau tanpa objek ini di  dalam Lamrim 

Gomchen karyanya. Di sana dijelaskan bahwa bila seseorang ingin 

benar-benar meditasikan kekosongan, maka meditasinya haruslah 

bebas dari distraksi atau pengalihan perhatian. 

[ di sini ada kutipan dari Lamrim Gomchen ]

Sebenarnya tujuan dari memeditasikan kehampaan atau tanpa 

objek adalah mendapatkan sensasi menyenangkan atau perasaan 

nyaman. Jadi, dalam kasus ini, sebenarnya objek meditasi yang 

sesungguhnya adalah sensasi yang menyenangkan. Kesimpulannya, 

memori atau ingatan selalu memainkan peranan penting dalam 

sebuah meditasi yang sesungguhnya. 
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~d~SESI IV~d~  

Manusia-manusia Peragu dan Pemalas 
(Nantes, 30 Maret - 1 April 2012)

Catatan: Di awal sesi ini perangkum mengalami keterlambatan 

selama 15 menit pertama. Oleh sebab itu, bagian awal sesi ajaran 

yang biasanya berisi penjelasan motivasi tidak dapat diterima. 

Selebihnya, sesi ajaran bisa diterima baik dan dituangkan dalam 

rangkuman ini.

Pokok-pokok Instruksi yang Terstruktur

Lamrim terbagi menjadi empat bab besar, yaitu:

1. Penjelasan kualitas-kualitas agung Guru Spiritual untuk 

menunjukkan kemurnian sumber ajaran (Lamrim).

2. Penjelasan kualitas-kualitas agung ajaran Lamrim itu sendiri untuk 

membangkitkan rasa hormat terhadap instruksi-instruksi.

3. Bagaimana cara mengajar dan mendengarkan ajaran dengan 

kualitas-kualitas di atas.

4. Bagaimana kita para muird dibimbing dengan ajaran Lamrim 

yang sebenarnya.

Bab keempat terbagi menjadi dua poin:

1. Bagaimana cara bertumpu pada guru spiritual, akar dari sang jalan.
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2. Setelah bertumpu padanya, bagaimana secara bertahap 

mengembangkan batin kita.

Kita langsung masuk pada poin kedua, setelah bertumpu pada 

seorang guru spiritual, bagaimana secara bertahap mengembangkan 

batin kita, yang terbagi dua :

1. Mendorong diri kita untuk memanfaatkan eksistensi kita sebagai 

manusia dengan 8 kebebasannya.

2. Bagaimana cara memanfaatkannya.

Untuk poin pertama, saya telah memulainya dengan 

membahas kemuliaan terlahir sebagai manusia, yang terbagi 

menjadi sub-topik:

1. Mengidentifikasi eksistensi manusia dengan 8 kebebasan dan 10 

anugerah.

2. Merenungkan nilai besarnya.

3. Merenungkan betapa sulitnya kelahiran itu diperoleh.

Penawar lainnya untuk mengatasi kemelekatan pada kehidupan 

saat ini adalah memeditasikan kematian dan ketidak-kekalan. 

Mengatasi Keraguan dan Kemalasan

Alasan lain mengapa saya mulai dengan kedua topik 

ini dikarenakan mereka juga efektif mengatasi keragu-raguan 

sehubungan kemampuan untuk mencapai kesuksesan dalam 

praktek dharma. Kedua topik ini mengatasi kemalasan dalam bentuk 

rasa tidak mampu/ rasa putus asa yang kerap kita rasakan, bahkan 

sebelum mulai melakukan sebuah aktivitas tertentu. Merenungkan 
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kemuliaan terlahir sebagai manusia merupakan penawar yang 

sangat efektif untuk mengatasi kedua masalah tersebut. Jadi, sangat 

penting bagi kita semua untuk merenungkannya. 

Sekarang, mari kita lanjutkan pada penjelasan sesi meditasi. 

Untuk sesi meditasi topik ini, seperti biasa, ada tiga bagian:

(1) Pendahuluan

(2) Meditasi yang sesungguhnya

(3) Penutup

Sebenarnya, pembagian tiga tahap ini bukan hanya berlaku 

untuk meditasi, tapi berlaku untuk semua aktivitas yang kita lakukan, 

apa pun bentuknya.

Ad (1). Pendahuluan

Pendahuluan mencakup Enam Praktek Pendahuluan (6PP) 

yang kita lakukan tadi pagi. Pada 6PP tersebut, kita berhenti pada 

tahap (1) Memanjatkan permohonan kepada guru-guru silsilah, 

(2) Meditasi tinjauan menyeluruh pada keseluruhan Lamrim, (3) 

Mengundang ladang kebajikan untuk datang dan melebur ke dalam 

diri kita. Jadi, sekarang di atas kepala kita sudah ada guru spiritual 

yang merupakan gabungan ladang kebajikan ditambah guru spiritual 

yang bertranformasi atau mengambil wujud Buddha Sakyamuni. 

Membayangkan Guru di Atas Kepala

Demikianlah, di atas kepala kita sekarang ini duduklah guru 

spiritual dalam wujud Buddha Sakyamuni. Beliau pada dasarnya 
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adalah Lama Lobsang Thubwang Dorje Chang atau Guru Munendra 

Vajrahdara. Guru Munendra ini di dalam jantung hatinya adalah 

Buddha Vajradhara berwarna biru. Jangan lupa bahwa sosok guru 

spiritual ini, yang sudah mengambil wujud Buddha ini, merupakan 

gabungan dari semua objek perlindungan.

Bagi Anda para pendatang baru, barangkali penjelasan ini 

kedengarannya rumit dan sulit. Kalau Anda merasa demikian, itu 

adalah sesuatu yang sangat wajar dan dapat dimaklumi. 

Bagi pendatang baru, Anda bisa berpikir dengan cara 

sederhana seperti ini. Bayangkan sosok Buddha yang hidup yang 

ada di atas kepala Anda. Sosok Buddha ini duduk di atas teratai, 

cakram bulan, matahari, dan selanjutnya, yang merupakan deskripsi 

ladang kebajikan yang dilakukan pada bagian awal Jorchoe tadi 

pagi. (Ket: Lengkapnya baca Visualisasi Ladang Kebajikan, Kidung 

Manggala Bhakti—Nyanyian Putra Sudhana, Buku Doa Biara 

Indonesia Gaden Syedrub Nampar Gyelwei Ling dan Dharma 

Center Kadam Choeling Indonesia, hal. 36, terbitan 2011). 

Sosok Buddha ini adalah sama dengan sosok guru spiritual 

kita, yakni dari siapa kita menerima ajaran dharma. Di dalam sosok 

beliau, merangkum dan memadatkan semua objek perlindungan, 

yang mana gabungan semua sosok ini muncul dalam wujud Buddha 

Sakyamuni, pendiri ajaran Buddhisme.

Sosok Buddha Sakyamuni tersebut sesuai dengan thangka 

yang digantung di sini [Rinpoche menunjuk sebuah thangka Buddha 

Sakyamuni]. Itulah sosok guru spiritual yang harus kita bayangkan di 
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atas kepala kita. Tapi jangan lupa bahwa sosok tersebut adalah guru 

spiritual kita yang sekaligus merangkum seluruh objek perlindungan.

Bagi Anda yang bukan buddhis, tidak ada kewajiban bagi 

Anda untuk melakukan visualisasi ini. Kalau Anda bukan buddhis 

tapi merasa nyaman dan ingin melakukannya, silahkan. Bagi Anda 

yang merupakan pengikut agama lain, apabila Anda tidak nyaman 

melakukan meditasi atau visualisasi ini, tidak masalah kalau Anda 

tidak mau melakukannya. Jadi, Anda bebas untuk tidak melakukan 

meditasi ini. 

Mengapa Kita Harus Membayangkan Guru di Atas Kepala? 

Alasan mengapa kita mem-visualisasikan guru spiritual 

di atas kepala dalam bentuk seperti itu adalah karena kita akan 

mengajukan permohonan kepada Beliau. Mengapa? Karena kita 

ingin mendapatkan atau menghasilkan realisasi spiritual di dalam 

diri kita. Kita akan memulai proses mendapatkan realisasi sejati 

dan murni sejak sekarang, agar kita bisa meraih pencapaian yang 

sesungguhnya.

Tiga Sebab untuk Mendapatkan Realisasi Sejati

Untuk mendapatkan realisasi sejati, kita membutuhkan tiga 

hal penting. Sama seperti ketika kita hendak bercocok-tanam, yakni 

menghasilkan sebuah tanaman, kita butuh beragam sebab dan kondisi. 

Yang pertama dan utama, kita butuh benih yang akan 

ditumbuhkan. Benih inilah yang nantinya tumbuh menjadi tanaman, 

41

~d~Sesi Keempat~d~



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

sehingga benih merupakan sebab utama. Berikutnya, kita harus 

menambahkan kondisi-kondisi pendukung, yaitu faktor-faktor dan 

kondisi-kondisi yang memungkinkan benih tersebut untuk tumbuh.

Contoh faktor pendukung: tanah yang bebas dari 

ilalang, bebatuan, dan sebagainya. Di atas tanah inilah kita 

akan menumbuhkan tanaman tersebut. Berikutnya, kita butuh 

kelembaban, panas, cahaya matahari, barulah benih tersebut bisa 

berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman yang kita inginkan.

Analogi tersebut digunakan untuk menjelaskan upaya yang harus 

diperhatikan dalam rangka meraih pencapaian spiritual atau mendapatkan 

kualitas spiritual yang kita inginkan. Pertama, kita butuh benih, yaitu 

kualitas-kualitas spiritual yang kita inginkan. Misalnya, keyakinan, welas 

asih, atau apa pun jenis-jenis kualitas spiritual yang dikehendaki.

Walaupun ini bukan merupakan keyakinan atau welas asih 

yang murni, dengan kata lain, masih artifisial dan dibuat-buat, namun 

pada akhirnya kita akan menghasilkan kualitas yang sesungguhnya. 

Benih awal atau kualitas awal inilah yang akan kita meditasikan 

lebih lanjut. Benih ini sama dengan analogi benih tanaman yang 

akan dirawat dan ditumbuhkan.

Kualitas yang awalnya kita latih bukan merupakan kualitas 

yang sesungguhnya. Tapi, kita terus berlatih untuk pada akhirnya 

menghasilkan kualitas yang sesungguhnya. Caranya adalah pertama-

tama kita menumbuhkan kualitas yang mirip dengan kualitas yang 

sesungguhnya. Artinya, kualitas awal ini memiliki objek dan aspek 

yang sama dengan kualitas yang sesungguhnya. 
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Ambil contoh welas asih. Welas asih objeknya adalah semua 

makhluk yang sedang menderita. Aspek dari welas asih murni yang 

sesungguhnya adalah rasa tidak tahan memikirkan semua makhluk 

yang masih menderita. Sebuah perasaan yang tidak sanggup 

menoleransi kenyataan bahwa semua makhluk masih harus 

menjalani penderitaan. 

Pada awalnya kita membangkitkan perasaan yang mirip 

dengan kualitas yang sesungguhnya. Yaitu, ketika kita memikirkan 

semua makhluk yang menderita, kita merasa tidak sanggup menerima 

kenyataan kalau mereka harus menderita. Tentu saja perasaan ini 

adalah perasaan yang dibuat-buat, dibangkitkan dengan upaya, 

seperti salinan yang menyerupai sifat aslinya. Walaupun dibuat-

buat, namun perasaan yang dibangkitkan ini memiliki aspek yang 

sama dengan kualitas sesungguhnya. Yakni, aspek “tidak sanggup 

menahan”, “tidak sampai hati”, terhadap kenyataan bahwa 

makhluk hidup masih harus menderita, dan sebagainya. Benih 

inilah yang akan kita tumbuhkan hingga akhirnya menjadi kualitas 

yang sesungguhnya.

Contoh lain, kualitas keyakinan yang melihat guru spiritual 

sebagai Buddha yang sesungguhnya. Tapi akan memakan waktu yang 

panjang kalau saya menjelaskan kualitas ini sekarang. Barangkali 

kita punya waktu untuk menjelaskannya pada kesempatan lain.

Kembali lagi, benih adalah sebab utama yang akan kita 

tumbuh kembangkan, mulai dari kecambah hingga tumbuh menjadi 

tanaman yang diinginkan, dengan ditambah kondisi-kondisi yang 
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mendukung, seperti panas, kelembaban, cahaya matahari, yang 

mana ini semua merujuk pada kebajikan atau karma baik. 

Dalam rangka memastikan meditasi kita berhasil dan 

sukses menghasilkan kualitas spiritual yang kita inginkan, kita 

butuh kebajikan besar. Kalau ada kebajikan, akan lebih mudah 

bagi seseorang untuk mendapatkan kualitas spiritual yang 

dikehendakinya. Tanpa kebajikan, boleh dibilang mustahil untuk 

meraih kualitas spiritual apa pun. 

Jadi, alasan mengapa kita mengajukan permohonan kepada 

guru spiritual dalam wujud Buddha Sakyamuni di atas kepala kita 

adalah bagian dari praktek untuk meningkatkan kebajikan. 

Walaupun kita sudah memiliki benih, ditambah kondisi-kondisi 

yang mendukung berupa kebajikan dan sebagainya, kita masih 

harus memastikan bahwa kondisi-kondisi negatif yang menghalangi 

tidak muncul. Contohnya batu-batuan, ilalang, semak belukar, dan 

sebagainya. Jika ada kondisi-kondisi negatif yang menghalangi, kita 

harus menghapuskan dan menghilangkannya. 

Contohnya antara lain karma-karma buruk yang berat 

yang kita miliki. Atau penghalang mental berupa kilesa yang kuat 

yang muncul di dalam batin kita. Kalau ada kilesa yang kuat di 

dalam batin, bagaimana mungkin pada saat yang bersamaan kita 

membangkitkan kebajikan di dalam batin kita? Tidak mungkin. 

Oleh karena itu, pertama-tama kita harus menyingkirkan kilesa-nya 

terlebih dahulu, barulah kita bisa mengembangkan kebajikan. 
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Cara menyingkirkan kilesa dan karma buruk adalah melalui 

praktek-praktek pengakuan, dan sebagainya. Ini pula-lah yang 

menjadi alasan mengapa kita mengajukan permohonan kepada 

guru spiritual yang ada di atas kepala kita. Tujuannya adalah untuk 

membersihkan penghalang. Kita mengajukan permohonan kepada 

guru spiritual yang menyatu dalam wujud Buddha Sakyamuni yang 

duduk di atas kepala kita.

Ukurannya tergantung Anda, kadang-kadang bisa seukuran 

manusia, atau bisa juga sedikit lebih kecil dari itu. Yang penting di sini 

adalah kita benar-benar yakin bahwa ada guru di atas kepala kita, 

yang sudah muncul dalam wujud Buddha Sakyamuni. Sekarang, 

kita ambil waktu 1 menit untuk menghidupkan visualisasi guru yang 

ada di atas kepala Anda masing-masing.

Ingatlah selalu bahwa guru spiritual dalam wujud Buddha 

Sakyamuni itu merangkum dan memadatkan semua objek perlindungan. 

Bagi pendatang baru, barangkali ini tidak begitu bermakna bagi Anda. 

Jadi, kalau demikian halnya, Anda cukup membayangkan bahwa 

selaku Buddha Sakyamuni, beliau juga merupakan gabungan dari 

semua Buddha yang pernah muncul di dunia ini. 

Jangan membayangkan Buddha tersebut dalam bentuk 

seperti rupang atau objek mati. Tapi, bayangkanlah sosok Buddha 

yang benar-benar hidup dan sedang duduk di atas kepala Anda, 

bukan sebuah rupang atau objek mati yang statis.

Bayangkan tubuh Buddha berkilau dan memancarkan sinar yang 

terang ke seluruh penjuru. Cahaya-cahaya ini kemudian memenuhi 
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harapan semua makhluk dengan berbagai cara yang berbeda-beda. 

Kita harus membayangkan sosok Buddha yang bercahaya itu sedang 

bekerja untuk memenuhi kebahagiaan semua makhluk.

Memang tidak mudah untuk langsung mendapatkan gambaran 

visualisasi yang jelas. Barangkali beberapa orang di antara Anda 

sudah mampu melakukannya. Itu karena karma dan kebiasaan 

masa lampau yang sudah terbiasa memeditasikan Buddha di 

atas kepala, sehingga ada orang yang bisa melakukannya dengan 

mudah dan mendapatkan gambaran yang jelas. Tapi, bagi orang 

yang belum terbiasa dan baru mulai berlatih, tentu tidak mudah 

untuk mendapatkan gambaran Buddha yang jelas. 

Anda tidak perlu memaksakan diri untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas tersebut. Yang paling penting adalah, terlepas 

dari apakah visualisasi Buddha tersebut jelas atau tidak, Anda harus 

benar-benar yakin dan percaya akan kehadiran Beliau. Kemungkinan 

lain yang bisa terjadi adalah beberapa orang bisa melakukan 

visualisasi yang jelas namun tidak bisa mempertahankannya untuk 

waktu yang lama. 

Seperti misalnya ketika lampu menyala kita bisa melihat sosok 

dengan jelas, tapi kemudian lampu dimatikan dan sosok tersebut 

tinggal bayangan yang samar-samar hingga akhirnya hilang sama 

sekali. Ini adalah satu kemungkinan yang bisa terjadi juga. Kalau ini 

terjadi, tetap tidak usah khawatir. 

Kita akan mengambil waktu 5 menit untuk memeditasikan 

Buddha di atas kepala kita yang menyatu dengan guru spiritual. 
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Bayangkan bahwa Beliau benar-benar hadir di atas kepala kita. 

Rasakan kehadiran Beliau. 

[ meditasi 5 menit ]

Ad (2) Meditasi yang Sesungguhnya

Mengajukan Permohonan kepada Guru Spiritual

Berikutnya, kita akan mengajukan permohonan kepada 

guru spiritual dalam wujud Buddha Sakyamuni di atas kepala kita. 

Sebelumnya, kita akan memvisualisasikan semua makhluk hadir 

di sekeliling kita. Semua makhluk yang masih berada di dalam 

samsara, dimulai dari ayah dan ibu kita pada kehidupan saat ini. 

Selain itu, kita juga memasukkan semua makhluk, baik yang 

terlahir di alam tinggi maupun alam rendah. Bayangkan mereka 

semua dalam bentuk manusia dan masing-masing mengalami 

penderitaan sesuai dengan alam tempat mereka dilahirkan. Kalau 

terlahir di neraka, berarti mereka mengalami penderitaan alam 

neraka, dan seterusnya. Bayangkan seluruh angkasa di sekeliling 

kita dipenuhi oleh semua makhluk, dimulai dari ayah dan ibu kita 

pada kehidupan saat ini, ditambah dengan semua makhluk yang tak 

terhingga jumlahnya.

Bertanya kepada Diri Sendiri

Berikutnya, kita akan mengajukan pertanyaan kepada diri 

sendiri. Mengapa kita berikut semua makhluk yang sudah kita 

visualisasikan di sekeliling kita, masih belum bebas dari samsara 
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terlepas dari itu merupakan tujuan kita? Mengapa kita masih belum 

bebas padahal sudah lahir mati berulang-ulang kali dalam lingkaran 

keberadaan yang tak berujung ini? 

Maka kita harus bisa menunjuk langsung pada penyebabnya, 

yaitu kegagalan kita dalam mengidentifikasikan kemuliaan kelahiran 

sebagai manusia yang bebas dan beruntung yang sudah kita miliki. 

Kita juga gagal memahami potensi besar yang terkandung di dalam 

hidup ini, artinya gagal menyadari nilai besarnya. Berikutnya, kita 

juga gagal memahami betapa sulitnya kelahiran seperti ini diperoleh. 

Bahwasanya akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan kelahiran 

yang bebas dan beruntung seperti pada kelahiran yang akan datang. 

Penyebab dari semua kesalah-pahaman dan ketidak-sadaran 

ini adalah kurangnya pemahaman serta terus menerus terjebak dalam 

kemalasan, pengalihan perhatian, dan seterusnya. Kebiasaan-kebiasaan 

buruk inilah yang mencegah dan menghalangi kita untuk serius dalam 

praktek. Kalau saja kita sudah benar-benar praktek, maka kita tidak 

perlu lagi menderita sebagaimana yang masih kita alami sekarang. 

Kondisi ini berlaku bagi diri kita sendiri berikut semua 

makhluk yang ada di sekeliling kita. Kita harus mengidentifikasi letak 

permasalahan yang mencegah kita untuk mengatasi penderitaan 

yang terus-menerus mendera kita hingga saat ini. Kita harus 

mengatasi halangan ini secara bertahap dan mencapai tingkat batin 

yang sudah tidak lagi menderita. 

[ Mengidentifikasi penyebab mengapa kita masih berada di dalam 

samsara selama 3 menit ]
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Jadi, kita sudah berhasil mengidentifikasi penyebab mengapa 

kita masih berada di dalam samsara dan oleh karenanya harus 

mengalami penderitaan-penderitaan samsara.

Jika Anda buddhis, Anda haruslah membangkitkan niat untuk 

menghapuskan penderitaan semua makhluk dan menuntun mereka 

semua pada kebahagiaan. Untuk tujuan ini, Anda bertekad untuk 

mencapai Kebuddhaan yang lengkap sempurna. 

Dalam rangka mencapai Kebuddhaan yang lengkap sempurna 

demi semua makhluk, sekarang Anda akan memeditasikan kemuliaan 

terlahir sebagai manusia yang bebas dan beruntung; merenungkan potensi 

besar yang terkandung di dalamnya; serta betapa sulitnya kelahiran ini 

diperoleh. Anda bertekad untuk memanfaatkan hidup dengan sebaik-

baiknya, dimulai sejak saat ini. Itu sebabnya Anda sekarang akan 

memeditasikan potensi besar yang terkandung dalam hidup yang bebas 

dan beruntung serta betapa sulitnya kehidupan ini diperoleh. 

Mulailah meditasi ini dengan mengajukan permohonan 

kepada Guru Spiritual dalam wujud Buddha Sakyamuni di atas 

kepala Anda. Ajukan permohonan supaya guru memberkahi Anda 

dengan membersihkan semua penghalang dan menganugerahkan 

semua kondisi-kondisi yang menguntungkan.

[ Mengajukan permohonan selama 3 menit ]

Visualisasi Cahaya dan Nektar

Selanjutnya, kita memeditasikan jawaban dari permohonan 

kepada guru spiritual dalam wujud Buddha Sakyamuni. Buddha 
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mengabulkan permohonan dan sebagai jawabannya Beliau 

memancarkan cahaya dan nektar pancawarna. Bagi yang paham 

pancawarna tentu membayangkannya demikian, tapi bagi 

pendatang baru Anda bisa membayangkan cahaya putih, yang 

memancar keluar dari tubuh Buddha dan mengalir memasuki tubuh 

kita melalui ubun-ubun. 

Cahaya dan nektar pancawarna (atau putih) tersebut 

memenuhi sekujur tubuh kita, dan membersihkannya, baik pada 

bagian dalam maupun luar. Tubuh kita sepenuhnya dipenuhi oleh 

nektar pancawarna (atau putih), yang pada dasarnya merupakan 

kualitas-kualitas bajik Buddha, guru spiritual, berikut seluruh 

objek perlindungan, yang sudah dipadatkan ke dalam cahaya dan 

nektar tersebut. Cahaya dan nektar tersebut juga mengandung 

pengetahuan dan realisasi guru spiritual berikut semua objek 

perlindungan. Seiring cahaya dan nektar memasuki tubuh dan batin 

kita, ia juga melimpahkan pengetahuan dan realisasi guru dan objek 

perlindungan kepada kita. 

Bayangkan cahaya dan nektar ini mengalir membasahi kita, 

memenuhi sekujur tubuh kita, berikut semua makhluk di sekeliling 

kita. Memenuhi tubuh kita sampai luber ke luar. Sebagai akibat dari 

cahaya dan nektar yang berasal dari guru spiritual yang menyatu 

dengan istadewata ini adalah kita seketika mengalami purifikasi. 

Cara kerjanya kurang lebih seperti sebuah rumah atau ruangan 

mengalami kegelapan selama ribuan tahun. Ketika itu, ruang tersebut 

benar-benar terjerumus dalam kegelapan pekat untuk waktu yang 
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sangat lama. Tiba-tiba pada suatu hari, seseorang membuka pintu 

dan menyalakan lampu. Serta-merta cahaya menerangi ruangan 

tersebut dan kegelapan ribuan tahun pun serta-merta lenyap. 

Ruangan menjadi terang-benderang, disinari oleh cahaya. 

Hal yang sama juga berlaku pada meditasi purifikasi ini. 

Semua karma buruk, penghalang, rintangan, hal-hal yang negatif, 

dan sebagainya, yang sudah terkumpul selama kehidupan yang tak 

terhingga jumlahnya sejak kita berputar-putar di dalam samsara yang 

tak bermula, semua karma-karma negatif berikut jejak-jejaknya, semua 

kilesa yang sudah mengendap dan bersarang di dalam batin kita, berikut 

kilesa-kilesa yang masih akan kita munculkan, ibarat kegelapan yang 

musnah dalam sekejap, mereka semua pun lenyap dalam sekejap. 

Secara khusus kita bisa memusatkan perhatian, misalnya, 

pada sakit fisik. Misalnya, rasa sakit, nyeri, penyakit kronis, baik yang 

sifatnya jangka pendek maupun rasa sakit secara umum, kekurangan 

atau cacat fisik, bayangkan ini semua juga sudah dihapuskan. Semua 

kekurangan dan rasa sakit fisik dan mental lenyap dalam sekejap. 

Alhasil, tubuh kita menjadi muda kembali. Kita merasa segar 

bugar, muda, dan kuat. Semua kekurangan sudah dihilangkan. Semua 

kegelapan sudah dienyahkan. Segala halangan sudah dibersihkan.

Ketika membayangkan hal ini, jangan lupakan semua 

makhluk yang berada di sekeliling kita. Mereka semua duduk setara 

dengan kita, mengelilingi kita dan memenuhi angkasa. Boleh saja 

kita memusatkan perhatian pada orang-orang yang kita kenal, yang 

sedang menderita sakit fisik tertentu atau memiliki cacat fisik yang 
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mengakibatkan penderitaan. Tentu kita mengenal banyak orang 

yang sedang mengalami penderitaan fisik. Kita bisa membayangkan 

bahwa penderitaan fisik mereka juga dihapuskan. 

[ meditasi 3 menit pada aspek purifikasi/ menghilangkan karma 

buruk, penghalang, dan segala hal yang negatif ]

Berikutnya kita juga bisa memusatkan perhatian pada 

penghalang mental. Bayangkan cahaya dan nektar melenyapkan 

semua penghalang batin dan kilesa. Ada 3 kilesa akar dan 21 kilesa 

sekunder, berikut jejak-jejak kilesa di dalam batin kita. Inilah yang 

disebut penghalang kilesa, hingga yang terutama nantinya adalah 

penghalang bagi kemaha-tahuan. 

Bayangkan cahaya dan nektar melenyapkan semua kilesa 

kita, berikut kilesa semua makhluk. Hasilnya adalah bayangkan 

kita mencapai semua tahapan jalan spiritual yang berhasil dicapai 

oleh semua guru-guru, semua Bodhisattva, semua Buddha. Secara 

khusus, bayangkan kita mendapatkan realisasi topik kemuliaan 

terlahir sebagai manusia yang bebas dan beruntung, potensi besar 

yang terkandung di dalamnya, betapa sulitnya kelahiran seperti 

itu diperoleh, yang sama dengan realisasi semua guru, semua 

Bodhisattva, dan semua Buddha. 

Bayangkan cahaya dan nektar meningkatkan kebajikan, 

kebijaksanaan, dan umur kita. Pengetahuan skriptural berikut 

pencapaian spiritual kita meningkat, yang merupakan dua aspek ajaran. 

[istirahat sebentar]
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Meditasi Utama pada Kemuliaan Terlahir Sebagai Manusia

Demikianlah penjelasan lengkap pada meditasi yang 

sesungguhnya, yang diawali dengan visualisasi pendahuluan 

kemudian masuk pada meditasi utama. Dalam konteks ini, meditasi 

utama kita adalah pada topik:

- Kebebasan dan keberuntungan

- Potensi besar yang terkandung

- Betapa sulitnya ia diperoleh

Meditasi pada berbagai poin di atas fungsinya seperti 

benih yang akan ditumbuh-kembangkan menjadi tanaman yang 

sesungguhnya.

Mengidentifikasi Kebebasan dan Keberuntungan

Bagian pertama, mengidentifikasi kebebasan dan 

keberuntungan pada kehidupan saat ini, kita tidak punya banyak 

waktu untuk menjelaskannya secara rinci. Dalam meditasi utama 

pada poin ini, renungkanlah dengan cara sebagai berikut:

“Kehidupan yang sudah saya dapatkan sekarang ini adalah 

kehidupan yang memberikan kesempatan untuk mempraktekkan 

dharma. Karena saya sudah mendapatkan hidup yang bebas. 

Dengan hidup ini, saya bebas untuk mempraktekkan dharma karena 

saya sudah bebas dari penghalang. Kalau tidak, maka saya tidak 

akan bisa praktek dharma. Sebagai tambahan, dalam hidup ini pun 

saya sudah diberkahi dengan kondisi-kondisi yang beruntung untuk 

mendukung praktek dharma.”
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Ambil-lah sedikit waktu untuk merenungkan dan 

mengidentifikasi kualitas-kualitas yang sudah terkandung dalam 

hidup Anda. Kesempatan dan peluang yang sudah terbuka bagi 

Anda. Inilah yang dimaksud dengan mengidentifikasi kebebasan 

dan keberuntungan.

Nilai atau Potensi Besar yang Terkandung

Berikutnya, kita merenungkan nilai besar atau potensi besar 

yang terkandung dalam hidup yang bebas dan beruntung ini. Apa 

yang bisa kita capai dalam hidup ini. Kita semua tentu memahami 

konteks kehidupan lampau dan kehidupan yang akan datang. 

Hidup kita yang satu ini akan berlanjut pada kehidupan berikutnya.

Berdasarkan apa yang kita lakukan sekarang pada kehidupan 

ini, maka kita bisa mendapatkan kelahiran yang baik pada kehidupan 

berikutnya. Misalnya sebagai manusia atau dewa. Kesempatan ini 

terbuka bagi kita, dikarenakan bentuk kehidupan yang sudah kita 

dapatkan ini. Mengapa demikian? Semata-mata karena kita bisa 

menciptakan sebab-sebabnya!

Kita bisa menciptakan sebab-sebabnya dalam kehidupan 

saat ini, sekarang juga. Sebab utama untuk mendapatkan kelahiran 

manusia adalah menjaga sila dengan murni. Itulah yang akan 

menjamin seseorang mendapatkan kelahiran manusia. Selain itu, kita 

juga butuh kondisi-kondisi yang mendukung, yang bisa didapatkan 

dengan mempraktekkan keenam kualitas, yaitu kemurahan hati, 

dan seterusnya.
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Tentu saja kita memiliki kemampuan untuk mempraktekkan 

kemurahan hati, menjaga sila, melatih kesabaran, mempertahankan 

semangat, mempertahankan konsentrasi, belajar dan berlatih 

kebijaksanaan, dan seterusnya. Praktek-praktek inilah yang akan 

menjadi kondisi-kondisi yang baik dan mendukung, selain sebab 

utamanya, yaitu menjaga sila. 

Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mengikat erat 

semua kebajikan tersebut dan mendedikasikannya untuk pencapaian 

kelahiran yang baik. Dengan kata lain, kita menyalurkan kebajikan-

kebajikan yang sudah terikat kuat bagi pencapaian kelahiran seperti 

itu. Caranya adalah memanjatkan doa-doa dedikasi yang ditujukan 

untuk mencapai kelahiran di alam tinggi yang dikehendaki. 

Semua aspek tersebut dibutuhkan untuk menjamin dan 

menghasilkan kelahiran kembali di alam yang tinggi. Dari sinilah 

kita bisa memahami nilai besar atau potensi luar biasa yang 

terkandung dalam kehidupan ini. Selama kita sudah menciptakan 

sebab-sebabnya, itulah yang akan menjamin kita mendapatkan hasil 

berupa kelahiran kembali di alam yang tinggi, apakah itu sebagai 

manusia atau dewa.

Untuk benar-benar mencapai kelahiran kembali yang baik 

pada kehidupan berikutnya, sebenarnya kita tidak perlu meminta 

bantuan orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan kita 

menciptakan sebab-sebabnya dalam kehidupan saat ini juga.

Mengapa demikian? Tadi sudah disebutkan bahwa salah 

satu sudut pandang untuk memahami nilai besar atau potensi 
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luar biasa yang terkandung dalam kebebasan dan keberuntungan 

dalam hidup ini adalah dari kemampuan kita untuk menciptakan 

sebab-sebabnya. Mengapa kita bisa meraih kelahiran yang baik baik 

sebagai manusia atau dewa? Karena kita memiliki kapasitas untuk 

menciptakan sebab-sebabnya, di sini, sekarang juga!

[ Perenungan beberapa menit terhadap penjelasan yang baru saja 

diberikan ]

Karena itu, kehidupan yang sudah kita dapatkan sekarang ini 

memberikan peluang untuk memastikan kelahirann kembali yang baik 

pada kehidupan berikutnya. Pencapaian ini adalah sesuatu yang mungkin 

kita dapatkan. Kondisi-kondisi untuk mendapatkannya sudah tersedia, 

bahkan sudah tersedia di atas telapak tangan kita. Jadi, sekarang tergantung 

pada diri masing-masing untuk benar-benar menciptakan sebab-sebab 

tersebut. Atau, bisa jadi, Anda sekalian sudah menciptakannya selama 

ini. Itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. 

Berikutnya, kita bisa memahami nilai besar yang terkandung 

dalam hidup ini untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yakni 

pembebasan dari samsara, atau dengan kata lain, nirwana. Yang 

perlu kita lakukan adalah menetapkan tujuan untuk mencapai hasil 

tersebut. Prinsipnya sama, yaitu kita bisa menciptakan sebab-sebab 

untuk meraih pembebasan dari samsara.

Sebabnya adalah praktek tiga latihan tingkat tinggi: Sila, 

Samadhi, dan Prajna. Dengan kehidupan yang sudah kita dapatkan 

sekarang ini, kita bisa melatihnya hingga meraih keberhasilan. Dari 

itu, kita juga bisa merenungkan nilai besar atau potensi luar biasa 
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yang terkandung dalam kehidupan saat ini untuk meraih hasil 

berupa pembebasan samsara pula. 

Tadi sudah disebutkan bahwa sebab untuk mencapai 

pembebasan samsara adalah praktek tiga latihan tingkat tinggi, 

yaitu Sila, Samadhi, dan Prajna. Sebab-sebab ini sudah ada pada 

level sebelumnya, ketika kita berusaha menciptakan sebab-sebab 

untuk mendapatkan kelahiran yang baik di dalam samsara. Sebab 

utamanya adalah menjaga sila. Menjaga sila untuk mencapai 

kelahiran kembali yang baik dengan menjaga sila untuk mencapai 

pembebasan samsara pada dasarnya sama.

Latihan konsentrasi sebagai salah satu sebab untuk mencapai 

pembebasan samsara membutuhkan latihan hingga mencapai 

samatha atau ketenangan batin. Pada level sebelumnya, ketika 

seseorang bertujuan untuk mendapatkan kelahiran yang baik di 

dalam samsara, latihan konsentrasinya tidak perlu hingga mencapai 

samatha. Latihannya cukup sebagai salah satu bagian dari enam 

jenis kualitas, tapi tidak perlu hingga mencapai samatha. 

Berikutnya, pada latihan kebijaksanaan untuk mencapai 

kelahiran kembali yang lebih tinggi, takarannya lebih rendah 

dibandingkan latihan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk 

mencapai pembebasan samsara. 

Perbedaan antara menjaga sila untuk mendapatkan kelahiran 

yang baik pada motivasi awal dengan menjaga sila untuk meraih 

pembebasan samsara pada motivasi menengah  terletak pada 

motivasi. Yaitu, motivasi ketika melakukan praktek menjaga sila. 
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Merenungkan nilai besar atau potensi luar biasa yang 

terkandung dalam kehidupan saat ini dari sudut pandang 

menciptakan sebab-sebab untuk mencapai pembebasan samsara 

belum termasuk pada meditasi yang tadi dilakukan.

Dari sudut pandang ketiga, yaitu kemungkinan untuk 

mencapai pencerahan lengkap sempurna, dengan kata lain, meraih 

kemahatahuan seorang Buddha. Ini dimungkinkan karena sebab 

utamanya, yaitu realisasi batin pencerahan yang spontan, sebuah 

aspirasi untuk mencapai pencerahan lengkap sempurna atau 

Bodhicitta, yang digabungkan dengan penembusan kesunyataan 

secara langsung, yang juga merupakan latihan dalam konteks 

pembebasan samsara, adalah hal yang bisa dicapai.

Latihan tingkat tinggi Prajna atau kebijaksanaan merupakan 

salah satu dari dua sebab utama pencapaian Kebuddhaan, dan ini 

bisa dicapai melalui kehidupan yang bebas dan beruntung yang 

sudah kita dapatkan sekarang ini. 

Jadi, kita bisa melihat betapa luar biasa nilai besar/potensi 

yang terkandung dalam kehidupan saat ini:

1) Nilai besarnya dalam hal mencapai kelahiran kembali yang 

baik di dalam samsara, sebagai manusia/ dewa, karena kita bisa 

menciptakan ketiga sebab yang dibutuhkan untuk mendapatkannya.

2) Nilai besarnya dalam hal mencapai pembebasan dari samsara, yang 

bisa diraih dengan menciptakan sebabnya, tiga latihan tingkat tinggi.

3) Nilai besarnya dalam hal mencapai tujuan tertinggi, Kebuddhaan 

yang lengkap sempurna, karena dalam kehidupan saat ini kita bisa 
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merealisasikan batin pencerahan yang berharga, yang digabungkan 

dengan penembusan kesunyataan secara langsung. 

Kalau kita renungkan itu semua, maka kita akan benar-benar 

teryakinkan bahwa kehidupan saat ini memang mengandung nilai 

yang luar biasa besar. Yakni, kelahiran sebagai manusia yang bebas 

beruntung yang sudah kita dapatkan ini dan merasakan betapa ia 

sungguh sungguh amat berharga! 

Demikianlah kita sudah merampungkan penjelasan 

merenungkan nilai besar kemuliaan terlahir sebagai manusia dari 

sudut pandang mencapai pembebasan samsara dan Kebuddhaan.

Merenungkan Nilai Besarnya pada Setiap Momen Eksistensi

Yang terakhir, kita akan merenungkan nilai besar/ potensi 

luar biasa yang terkandung dalam kehidupan ini pada setiap 

momen eksistensi kita sebagai manusia yang bebas dan beruntung. 

Sebagai contoh, dalam sebuah momen waktu yang singkat, kalau 

kita melakukan sebuah tindakan sederhana, seperti memberikan 

persembahan, mempraktekkan kemurahan hati, atau sekadar 

memberikan hadiah kecil, selama itu dilakukan dengan motivasi yang 

benar dan cara berpikir yang tepat, maka tindakan yang sederhana 

itu bisa mempurifikasi halangan yang tak terhingga jumlahnya, 

sekaligus mengumpulkan kebajikan yang luar biasa besarnya.

Poin terakhir ini harus kita masukkan ke dalam meditasi 

merenungkan nilai besar kemuliaan terlahir sebagai manusia 

yang bebas dan beruntung. Hasilnya adalah kesimpulan berikut: 
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Dikarenakan betapa sungguh bernilai dan berharganya kehidupan ini, 

dengan segala hasil yang bisa kita capai, maka saya akan benar-benar 

melakukannya, yaitu benar-benar menarik manfaat sepenuhnya.

Jika Anda hanya mengincar kelahiran kembali yang baik, 

sebenarnya ini hanyalah  pencapaian sementara. Selama Anda 

masih berada di dalam samsara, walaupun mendapatkan status 

kelahiran yang tinggi, namun kebahagiaan yang diraih bukanlah 

kebahagiaan yang pasti dan definitif. Oleh sebab itu, kebahagiaan 

ini belum cukup. Bahkan pembebasan dari samsara pun, walaupun 

kita sudah berhasil menghentikan penderitaan pribadi, namun kita 

belum sepenuhnya mencapai tujuan pribadi. Lebih lanjut, kita juga 

tidak bisa sepenuhnya memberikan manfaat kepada semua makhluk 
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Merenungkan Betapa Sulitnya Kelahiran ini Diperoleh

Berikutnya, ketika kita merenungkan nilai besar yang 

terkandung dalam kemuliaan terlahir sebagai manusia yang bebas 

dan beruntung, dengan mengenali semua pencapaian yang bisa 

kita dapatkan dengan hidup ini, tapi kita mungkin merasa tidak 

ada keharusan untuk melakukannya sekarang juga. Kita mungkin 

berpikir bahwa kita bisa melakukannya kapan-kapan, di lain waktu 

dan di lain kesempatan, ketika kita sudah mendapatkan kelahiran 

seperti ini lagi nantinya.

Tentu saja itu adalah pemikiran yang sangat keliru, yang 

menuntun kita pada aspek ketiga. Aspek ketiga adalah merenungkan 

betapa sulit kelahiran seperti ini diperoleh, dengan kata lain, sangat 

jarang sekali. 

Pertama-tama, kita lihat kembali sebab-sebab yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan kemuliaan terlahir sebagai manusia yang bebas 

dan beruntung. Ingat kembali apa saja sebab-sebabnya dan apakah 

kita sedang menciptakannya atau tidak? Apakah kita sudah atau 

sedang mempraktekkan menjaga sila? Apakah praktek menjaga sila 

itu dibarengi dengan melatih enam kualitas? 

Kalau pun kita sudah mampu mendapatkan kelahiran sebagai 

manusia atau dewa, apakah kita memiliki situasi dan kondisi 

yang mendukung untuk melakukan praktek spiritual?  Apakah 

kita mendedikasikan kebajikan yang sudah dikumpulkan dengan 

memanjatkan doa-doa dedikasi untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan? 
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Kesimpulan perenungan yang harus kita dapatkan: “Saya 

akan menarik manfaat sepenuh-penuhnya dari kehidupan sebagai 

manusia yang bebas dan beruntung yang sudah saya dapatkan ini, 

sekarang juga, tanpa menunda-nunda lagi.”

Kita akan mengajukan permohonan sekali lagi kepada guru 

spiritual dalam wujud Buddha Sakyamuni untuk memberkahi kita. 

Sebagai jawaban dari permohonan kita, guru spiritual mengabulkan 

dengan cara memancarkan cahaya dan nektar pancawarna yang 

mengalir membasahi kita dan semua makhluk lain, makhluk-

makhluk di sekeliling kita yang masih berada di dalam samsara. 

Seiring dengan cahaya dan nektar mengalir membasahi kita, 

ia memenuhi tubuh dan batin kita. Pertama, cahaya dan nektar 

membersihkan semua penghalang yang merintangi kita untuk 

mendapatkan realisasi topik kemuliaan terlahir sebagai manusia 

yang bebas dan beruntung. Bayangkan semua karma buruk, 

halangan, penderitaan fisik, penderitaan mental, yang dikumpulkan 

sejak waktu tak bermula, semuanya hilang dan lenyap. 

Kedua, bayangkan semua kondisi-kondisi yang 

menguntungkan, seperti umur panjang, kebajikan, dan kebijaksanaan 

kita meningkat. Kita juga mendapatkan realisasi yang setara dengan 

guru spiritual kita. Kita mendapatkan realisasi kemuliaan terlahir 

sebagai manusia yang bebas dan beruntung, realisasi akan nilai 

besar yang terkandung olehnya, serta realisasi betapa sulitnya 

kelahiran ini diperoleh. 
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Kita bukan hanya perlu menciptakan sebab-sebabnya 

sekarang, tapi juga harus bisa mempertahankannya dengan baik, 

sampai waktu kematian. Kita harus memastikan kebajikan itu tidak 

musnah atau lenyap, apakah dikarenakan kemarahan atau kilesa 

kuat lainnya yang muncul di dalam batin. Kita harus pertahankan 

terus hingga menjelang kematian. Artinya, mempertahankan sebab-

sebab yang sudah kita ciptakan.

Pada saat menjelang kematian, kita harus mengetahui cara 

mematangkan karma bajik, yaitu mengaktifkan pikiran-pikiran bajik. Kita 

harus tahu cara mengaktifkan karma-karma yang akan melemparkan 

kita pada kelahiran yang baik pada kehidupan berikutnya. Semua aspek-

aspek tersebut sudah barang pasti bukan hal yang mudah dan tidak 

boleh dianggap sepele, karena itu semua sungguh sulit untuk dicapai.

Merenungkan betapa sulitnya kelahiran ini diperoleh bisa 

ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, dari sudut pandang sebab-

sebab yang dibutuhkan untuk mendapatkan kelahiran kembali yang 

baik, seperti yang sudah kita dapatkan sekarang ini, pada kehidupan 

kita yang berikutnya. Kedua, merenungkan dengan analogi. Ketiga, 

merenungkan dari sudut pandang jumlah makhluk yang terlahir 

kembali sebagai manusia yang bebas dan beruntung dibandingkan 

dengan bentuk kehidupan lainnya.

Kesimpulan akhir yang kita tarik adalah betapa sulitnya untuk 

mendapatkan kelahiran seperti yang sudah kita dapatkan sekarang 

ini. Kesimpulan berikutnya, kita harus memanfaatkan kehidupan 

sekarang ini, mumpung masih ada, dengan sepenuh-penuhnya!
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Ad (3). Penutup

Kita sudah sampai pada tahap akhir, yaitu tindakan penutup 

berupa dedikasi kebajikan yang sudah kita bangkitkan melalui 

meditasi dan juga kebajikan yang sudah dilakukan secara umum. 

Sekarang, kita akan melakukan pelimpahan kebajikan dengan 

membaca doa dedikasi Lamrim.
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~d~SESI V~d~  

The Secret of The Mind 
(Nantes, 30 Maret - 1 April 2012)

Penting sekali Anda semua yang ada di sini untuk menggunakan 

kehidupan sebagai manusia dengan sepenuh-penuhnya, 

tanpa menyia-nyiakannya dengan pengalihan perhatian, 

kemalasan, dan sebagainya. Karena kalau Anda menyia-nyiakannya 

dengan cara seperti itu, maka kehidupan ini akan terbuang sia-sia. 

 Walaupun sesi ini kelihatannya singkat, namun kita harus 

memahami bahwa kehidupan nyata, sesi yang singkat ini merupakan 

satu bagian daripadanya. 

[ di sini koneksi sempat putus sekilas ]

 Karena itu, jika kita memastikan setiap periode-periode 

singkat waktu kita digunakan dengan baik dan bermakna, maka kita 

bisa memanfaatkan keseluruhan hidup kita dengan baik. Jika setiap 

momen singkat digunakan dengan cermat dan bermanfaat, maka 

keseluruhan hidup kita pun akan bermanfaat.

 Kita harus menggunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. 

Penting sekali kita menggunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. 

Mengapa demikian? Karena kalau tidak maka kita tidak bisa kembali 
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ke masa lalu dan mengubah apa yang telah terjadi. Segala sesuatu 

yang telah berlalu akan hilang untuk selama-lamanya. 

 Termasuk periode waktu yang kita miliki sekarang ini. Kita 

tidak bisa berpikir, “Kalau saya tidak memanfaatkan waktu ini dengan 

baik, maka nanti saya akan kembali ke masa lalu untuk mengubahnya 

menjadi lebih baik.” Sama sekali tidak ada kemungkinan dan tidak 
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[ koneksi kembali putus selama beberapa saat ]

 “Saya bertekad untuk memanfaatkan waktu dengan 

baik, dimulai dari sesi ini. Saya melakukannya bukan hanya demi 
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dengan sebisa-bisanya supaya mereka lebih bahagia. Saya akan 

berjuang melakukannya dengan terlebih dahulu meningkatkan 
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[ Perenungan 3 menit untuk membangkitkan motivasi ]
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 Selanjutnya, saya akan menyelesaikan transmisi lisan garis-

garis besar Lamrim. 

[ Transmisi Lisan outline Lamrim / Instruksi-instruksi Guru yang 

Berharga ]

 Saya sudah menyelesaikan transmisi lisan teks ini. Sebagai 

pertanda baik supaya kita semua bisa kembali mengajarkan dan 

mendengarkan ajarann Lamrim, maka saya akan membacakan 

ulang beberapa baris dari awal. Ini adalah sebuah tradisi. 

[ Transmisi Lisan dari awal hingga poin bagaimana Guru Atisha 

berkarya di Tibet ]

 Dalam penjelasan outline Lamrim, kita sudah menyelesaikan 

poin pertama, yaitu mendorong diri kita untuk memanfaatkan 

eksistensi kita sebagai manusia dengan 8 kebebasannya. Sekarang, 

kita masuk pada poin kedua, bagaimana cara memanfaatkannya. 

Bagaimana Cara Memanfaatkan Kelahiran sebagai Manusia

 Poin kedua, bagaimana cara memanfaatkannya, mempunyai 

tiga bagian, yaitu melatih batin pada tahap-tahap jalan yang 

dijalankan bersama-sama dengan makhluk-makhluk dengan tingkat:

1. Motivasi awal

2. Motivasi menengah

3. Motivasi tertinggi

 Poin pertama, melatih batin pada tahap-tahap jalan yang 

dipraktekkan bersama dengan makhluk-makhluk yang memiliki 
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Dua Cara Transformasi Batin

 Untuk meraih kedua tujuan tersebut, kita harus 

mentransformasikan batin, dengan cara :

1. Mengembangkan pikiran-pikiran bajik, yang merupakan sebab-

sebab kebahagiaan

2. Mengurangi pikiran-pikiran buruk, yang merupakan sebab-sebab 

penderitaan

Tiga Sebab Realisasi

 Dengan kedua cara itulah, kita bisa mencapai kemajuan 

untuk kemudian meraih realisasi. Untuk mendapatkan realisasi, 

kita membutuhkan tiga sebab utama sebagaimana yang sudah 

disebutkan kemarin. Tiga sebab utama tersebut adalah:

1. Benih realisasi

2. Menyingkirkan kondisi-kondisi berlawanan yang bisa menghalangi 

tercapainya realisasi

3. Mengumpulkan kondisi-kondisi positif yang mendukung 

tercapainya realisasi

 Untuk mengumpulkan ketiga sebab di atas, kita perlu 

mengajukan permohonan kepada guru spiritual. Mengajukan 

permohonan guru intinya adalah kita memohon bantuan Beliau 

untuk mengatasi halangan dan mengumpulkan kondisi-kondisi yang 

mendukung bagi tercapainya realisasi.

Topik-topik untuk motivasi awal mencakup:

- Bagaimana bertumpu kepada guru spiritual
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tingkat motivasi awal, mempunyai dua bagian:

1. Mengembangkan sikap yang merupakan ketertarikan terhadap 

kelahiran-kelahiran kembali kita di masa yang akan datang.

2. Bertumpu pada metode untuk merealisasikan kebahagiaan dalam 

kelahiran-kelahiran kembali yang akan datang.

 Kita tidak punya banyak waktu untuk menguraikan penjelasan 

pada motivasi awal ini, maka kita akan melakukannya dengan cara 

yang sudah diringkas dan dipadatkan. 

[ koneksi kembali terputus untuk sesaat ]

 Sekarang di atas kepala kita masing-masing sudah ada 

guru spiritual dalam wujud Buddha Sakyamuni yang di dalam 

jantung hatinya terdapat Buddha Vajradhara. Berikutnya kita 

akan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri dan kemudian 

mengajukan permohonan kepada guru yang ada di atas kepala kita. 

Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 

[ koneksi terputus lagi ]

 ... sebagaimana yang telah dijelaskan. Murid-murid yang 

lebih senior harusnya sudah terbiasa dengan latihan ini sehingga 

tidak perlu lagi diingatkan. Tapi bagi sebagian pendatang baru di 

antara Anda semua, mengapa kita mengajukan permohonan kepada 

guru spiritual di atas kepala? Karena tak seorang pun di antara kita 

yang ingin menderita. Kita semua ingin bahagia. 
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tingkat motivasi awal, mempunyai dua bagian:
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Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 

[ koneksi terputus lagi ]

 ... sebagaimana yang telah dijelaskan. Murid-murid yang 

lebih senior harusnya sudah terbiasa dengan latihan ini sehingga 

tidak perlu lagi diingatkan. Tapi bagi sebagian pendatang baru di 
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- Kemuliaan terlahir sebagai manusia (mengidentifikasi kebebasan 

dan keberuntungan, merenungkan nilai besarnya, dan merenungkan 

betapa sulitnya kelahiran seperti itu diperoleh.)

- Kematian dan ketidak-kekalan

- Merenungkan penderitaan di alam-alam rendah.

- Mengambil perlindungan

- Karma dan akibat-akibatnya

 Kita akan berpikir bahwa kali ini kita akan mengajukan 

permohonan untuk mendapatkan realisasi pada keseluruhan tahapan 

jalan yang dijalankan bersama-sama dengan makhluk motivasi awal.

 Sebelum kita mengajukan permohonan, kita akan 

mengajukan pertanyaan terlebih dulu. Mengapa kita berikut semua 

makhluk yang berada di sekeliling kita masih terus berputar-putar di 

dalam samsara dan belum bisa membebaskan diri darinya? Sekarang 

kita bertekad untuk mencapai Kebuddhaan yang lengkap sempurna 

dengan kebaikan semua makhluk, ibu-ibu kita.

 Renungkanlah bahwa “Untuk mencapai Kebuddhaan, 

semoga saya merealisasikan tahapan jalan yang dijalankan bersama 

makhluk motivasi awal. Berkahilah saya, hilangkanlah semua 

penghalang. Berkahilah saya dan semua makhluk agar kami bisa 

mendapatkan realisasi.” Sekarang kita akan mencoba meditasi, mulai 

dari mengajukan permohonan, tapi belum sampai pada jawaban 

atas permohonan tersebut. 

[ Meditasi mengajukan pertanyaan dan permohonan ]
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 Sekarang, kita akan merenungkan jawaban atas permohonan 

yang telah kita ajukan. Guru Munendra Vajradhara yang ada di 

atas kepala kita mengabulkan permohonan yang sudah kita ajukan 

dan Beliau memancarkan cahaya dan nektar pancawarna (atau 

putih) yang mengalir membasahi kita berikut semua makhluk 

samsara di sekeliling kita. Cahaya dan nektar ini membersihkan 

semua penghalang yang mungkin merintangi pencapaian realisasi. 

Setelah itu, cahaya dan nektar ini menganugerahkan berkah yang 

memungkinkan kita mendapatkan berbagai realisasi topik-topik 

motivasi awal. Dua menit untuk meditasi ini. 

[ Meditasi 2 menit untuk visualisasi purifikasi dan visualisasi berkah ]

 Dalam sesi yang singkat seperti ini, tentu saja tidak mungkin 

kita mendapatkan realisasi yang sesungguhnya. Tapi, apa yang bisa 

kita upayakan dalam sesi yang singkat ini adalah meletakkan jejak 

karma yang kuat untuk mendapatkan realisasi yang sesungguhnya di 

waktu yang akan datang.

Meditasi Utama

Sekarang, renungkanlah dengan cara seperti ini: 

“Sekarang saya sudah mendapatkan kehidupan yang bebas dan 

beruntung, yang memiliki kondisi-kondisi yang mendukung praktek 

dharma. Akan tetapi, hidup yang saya dapatkan ini tidak akan 

berlangsung selama-lamanya. Saya pasti akan mati. Adalah kenyataan 

tak terelakkan bahwa saya pasti akan mati dan tidak ada sesuatu apa pun 

yang bisa saya lakukan untuk mencegahnya. Tapi yang tidak diketahui 
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adalah kapan saya akan mati. Bisa jadi beberapa tahun dari sekarang, 

beberapa bulan, beberapa hari, bahkan beberapa jam dari sekarang. 

 Tidak ada yang bisa menyatakan dengan pasti kapan saya 

akan mati. Ketika saya mati nanti, semua hal akan sia-sia. Saya tidak 

akan bisa membawa serta kekayaanku, walaupun hanya secuil. 

Sahabat, keluarga, seberapapun sayangnya mereka kepadaku, 

juga tidak bisa kubawa. Bahkan tubuh jasmaniku ini, yang sudah 

menemaniku selama ini, juga harus ditinggalkan. 

 Jadi, apa yang bisa saya bawa ketika saya mati nanti? Tak lain 

tak bukan adalah praktek spiritual dan kebajikan-kebajikan yang telah 

kulakukan, yang tersimpan di dalam arus kesadaranku. Karena inilah 

satu-satunya yang bermanfaat dan bisa kubawa, maka penting sekali 

untuk memusatkan perhatian pada praktek spiritual dengan baik dan 

menyeluruh. Oleh karena itu, dengan segala cara dan daya upaya, saya 

akan berusaha sebaik-baiknya untuk melakukan praktek spiritual.”

Praktek Spiritual yang Murni

 Praktek spiritual yang baik dan menyeluruh adalah praktek 

spiritual yang tidak terjebak pada kehidupan saat ini, yang merujuk 

pada kemelekatan pada kehidupan saat ini. Selama ada pengaruh 

kemelekatan pada kehidupan saat ini, maka praktek spiritual kita 

tidak murni. Barangkali beberapa di antara Anda sudah bisa memiliki 

praktek spiritual yang murni, tapi saya merujuk sebagian besar orang 

pada umumnya yang belum. 
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 Bagi Anda yang belum, kini adalah saatnya untuk berubah. Anda 

harus mengatasi keterlibatan dengan kehidupan saat ini dan berputar 

haluan pada praktek spiritual. Kita perlu mengambil sedikit waktu untuk 

merenungkan hal ini, untuk benar-benar memusatkan perhatian dan 

memperkuat tekad untuk memanfaatkan sisa waktu seberapa pun yang 

kita miliki untuk praktek dharma dengan sebaik-baiknya. 

Kematian adalah Pasti

 Kita semua pasti akan mati. Ini adalah kepastian absolut. 

Selanjutnya, kita juga pasti akan mengambil bentuk kelahiran yang 

lain setelah yang satu ini. Kelahiran tersebut juga akan dilanjutkan 

dengan kelahiran berikutnya, demikian seterusnya. Berbeda dengan 

non-buddhis, kita meyakini reinkarnasi atau kelahiran kembali. Kita 

harus menerapkan keyakinan ini dan menyadarinya. 

 Ada dua jenis kelahiran kembali, yaitu kelahiran kembali 

yang bahagia dan yang menderita. Kelahiran kembali yang bahagia 

adalah seperti yang sudah Anda dapat sekarang ini, sebagai seorang 

manusia. Namun, kebahagiaan yang tersedia dalam kelahiran seperti 

ini bukanlah kebahagiaan yang benar-benar stabil.

Resiko Mengalami Penderitaan Alam Rendah

 Alasan mengapa ia tidak stabil karena masih berada di dalam 

samsara. Selama masih berada di dalam samsara, kita pasti akan 

mengalami rasa sakit dan penderitaan. Contohnya, penderitaan 

karena kebodohan atau ketidak-tahuan, panas, dingin, dan 

sebagainya.
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adalah kapan saya akan mati. Bisa jadi beberapa tahun dari sekarang, 

beberapa bulan, beberapa hari, bahkan beberapa jam dari sekarang. 

 Tidak ada yang bisa menyatakan dengan pasti kapan saya 

akan mati. Ketika saya mati nanti, semua hal akan sia-sia. Saya tidak 

akan bisa membawa serta kekayaanku, walaupun hanya secuil. 

Sahabat, keluarga, seberapapun sayangnya mereka kepadaku, 

juga tidak bisa kubawa. Bahkan tubuh jasmaniku ini, yang sudah 

menemaniku selama ini, juga harus ditinggalkan. 

 Jadi, apa yang bisa saya bawa ketika saya mati nanti? Tak lain 

tak bukan adalah praktek spiritual dan kebajikan-kebajikan yang telah 

kulakukan, yang tersimpan di dalam arus kesadaranku. Karena inilah 

satu-satunya yang bermanfaat dan bisa kubawa, maka penting sekali 

untuk memusatkan perhatian pada praktek spiritual dengan baik dan 

menyeluruh. Oleh karena itu, dengan segala cara dan daya upaya, saya 

akan berusaha sebaik-baiknya untuk melakukan praktek spiritual.”

Praktek Spiritual yang Murni

 Praktek spiritual yang baik dan menyeluruh adalah praktek 

spiritual yang tidak terjebak pada kehidupan saat ini, yang merujuk 

pada kemelekatan pada kehidupan saat ini. Selama ada pengaruh 

kemelekatan pada kehidupan saat ini, maka praktek spiritual kita 

tidak murni. Barangkali beberapa di antara Anda sudah bisa memiliki 

praktek spiritual yang murni, tapi saya merujuk sebagian besar orang 

pada umumnya yang belum. 
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 Dengan demikian kita meletakkan kepercayaan sepenuhnya 

pada Triratna, sehingga kita mendapatkan perlindungan yang 

sesungguhnya. Apakah dengan meletakkan kepercayaan pada 

Triratna berarti kita sudah secara efektif terlindungi? Belum tentu! 

 Kalau kita menganggap Buddha selaku pembimbing yang 

menunjukkan perlindungan, maka agar perlindungan itu efektif, 

kita harus mengikuti ajarannya. Kita harus melakukan apa yang 

dinasihatinya dan menghindari apa yang tidak dianjurkannya. Yaitu, 

menghindari sepuluh perbuatan tak bajik dan melaksanakan sepuluh 

perbuatan bajik. 

 Kalau kita melakukannya dengan baik dan sepenuhnya, artinya 

menjaga sila dengan murni, ditambah dengan tekad kuat bahwa, 

“Ya, saya berlindung kepada Triratna,” dan benar-benar meletakkan 

kepercayaan pada mereka, dan melaksanakan sila-sila berlindung yang 

sesuai dengan praktek mengambil perlindungan, yang mana esensinya 

adalah menjalani hidup sesuai hukum karma dan akibat-akibatnya, 

serta menghindari sepuluh perbuatan tak bajik dan mempraktekkan 

kebajikan, baru perlindungan tersebut akan efektif. 

 Sekarang kita akan membangkitkan tekad untuk benar-benar 

mengambil perlindungan yang sesungguhnya dan mengajukan 

permohonan kepada guru spiritual dalam wujud Buddha Sakyamuni 

yang ada di atas kepala kita. Kita mohon supaya Beliau memberkahi 

kita untuk meraih kesuksesan ini. 

[ Meditasi 3 menit ]
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kebajikan, baru perlindungan tersebut akan efektif. 
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 Kita harus menyadari resiko adanya penderitaan ini. 

Menyadari betapa mengerikan dan tidak menyenangkannya kalau 

kita harus mengalami berbagai jenis penderitaan samsara. Terutama 

kalau kita harus menjalani penderitaan di alam-alam rendah. Kalau 

terlahir di alam rendah, kita akan mengalami penderitaan yang luar 

biasa. Ini adalah kondisi yang harus kita renungkan.

Mengambil Perlindungan

 Karena kita memiliki resiko terjatuh ke alam rendah 

dan mengalami penderitaan di sana, maka kita harus mencari 

perlindungan. Kita berlindung kepada sosok yang bisa benar-benar 

melindungi kita dari penderitaan. Mereka adalah Triratna, yakni 

Buddha, Dharma, dan Sangha. 

 Buddha adalah sosok yang menunjukkan dan mengajarkan 

perlindungan. Kita meletakkan kepercayaan kepada Beliau selaku 

guru atau pembimbing yang memiliki kemampuan sempurna untuk 

menolong kita. Beliau sendiri sudah bebas dari penderitaannya 

sendiri dan memiliki kemampuan untuk mengajarkannya kepada 

makhluk lain dalam rangka melakukan hal yang sama.

 Kita juga berlindung kepada Dharma karena Dharma adalah 

perlindungan yang sesungguhnya. Dharma-lah yang pada akhirnya 

benar-benar melindungi kita. Terakhir, kita juga berlindung kepada 

Sangha selaku pendamping yang membantu praktek spiritual kita. 

Mereka adalah komunitas praktek spiritual yang menjadi sahabat 

kita. 
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 Berikutnya, kita membayangkan jawaban atas permohonan 

kepada Guru Munendra Vajradhara adalah Beliau memancarkan 

cahaya dan nektar yang mengalir membasahi kita berikut semua 

makhluk. Hasilnya, kita menerima berkah dan realisasi unggul dan 

tahapan jalan untuk motivasi awal sudah tumbuh di dalam batin kita. 

[ Meditasi 2 menit ]

Skhanda yang Tercemar

 Jika kita berlatih dengan cara seperti ini dan mendapatkan 

kelahiran yang baik di dalam samsara, tapi kelahiran itu masih 

berbentuk skhanda didapatkan yang tercemar. Tercemar karena 

didapatkan melalui karma dan kilesa yang tercemar. Dengan 

demikian, kebahagiaan pada kehidupan seperti itu juga merupakan 

kebahagiaan yang tercemar. Kelahiran seperti itu tetap tidak 

memuaskan dan tidak bisa diandalkan.

 Dengan melihat kekurangan ini, kita membangkitkan niat 

untuk bebas dari samsara. Dengan terbebas dari samsara, kita sudah 

tidak terkondisikan oleh karma dan kilesa. Tujuan ini bisa dicapai 

dengan mempraktekkan tiga latihan tingkat tinggi, yaitu tujuan 

mencapai pembebasan dari samsara. Jadi, kita bertekad, dengan 

segala cara dan daya upaya, untuk mempraktekkan tiga latihan 

tingkat tinggi demi meraih pembebasan samsara. Kita mengajukan 

permohonan agar guru spiritual melimpahkan berkahnya supaya 

kita mampu melakukannya.

[ Meditasi beberapa menit ]
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 Berikutnya, kita membayangkan jawaban atas permohonan 

kepada Guru Munendra Vajradhara adalah Beliau memancarkan 

cahaya dan nektar yang mengalir membasahi kita berikut semua 
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berbentuk skhanda didapatkan yang tercemar. Tercemar karena 

didapatkan melalui karma dan kilesa yang tercemar. Dengan 

demikian, kebahagiaan pada kehidupan seperti itu juga merupakan 

kebahagiaan yang tercemar. Kelahiran seperti itu tetap tidak 

memuaskan dan tidak bisa diandalkan.
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kita mampu melakukannya.
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 Terdorong oleh perasaan takut akan penderitaan pribadi 

akibat menjalani kehidupan di dalam samsara, kita bertekad 

untuk mencapai pembebasan dari samsara. Caranya dengan 

mempraktekkan tiga latihan tingkat tinggi. Dengan praktek tiga 

latihan tingkat tinggi ini kita bisa bebas dari samsara. Kalau sudah 

bebas, kita tidak perlu lagi mengalami penderitaan. 

 Akan tetapi, bukan berarti kita sudah sepenuhnya merampungkan 
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 Ketika mendengar penjelasan seperti ini, barangkali ada yang 

berpikir, “Tidak, saya tidak berhutang pada orang lain. Saya bekerja 

untuk mencari nafkah dan membayar makanan saya sendiri.” Tapi, 

bagaimana caranya sehingga Anda bisa bekerja? Tentu saja untuk 

bekerja Anda bergantung pada orang lain. Kalau tidak ada yang 

mempekerjakan Anda, maka Anda tidak bisa bekerja untuk mencari 

nafkah, misalnya.

 Banyak hal hanya bisa dicapai dengan semata-mata 

bergantung pada makhluk lain. Bahkan untuk mempraktekkan 

menghindari sepuluh jalan karma hitam. Itu hanya bisa dilakukan 

dalam kaitannya dengan makhluk lain. Berkat makhluk lain barulah 

kita bisa mencapai kelahiran yang baik di dalam samsara. 

 Segala pencapaian kita bergantung pada makhluk lain. 

Terlebih lagi kalau meraih pencapaian tinggi, itu juga berkat makhluk 

lain. Segala yang kita capai itu adalah berkat kebaikan semua 

makhluk sehingga kita berhutang kepada mereka semua.

 Ketika kita benar-benar merasa berhutang dan berniat 

membalas kebaikan semua makhluk, bagaimana caranya? Kita tahu 

bahwa semua makhluk ingin bahagia tidak ingin menderita. Cara 

terbaik untuk membalas kebaikan mereka tentu dengan memastikan 

mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan tersebut. Kita harus 

berupaya sebaik-baiknya dan sebisa mungkin untuk menuntun 

mereka keluar dari penderitaan dan menghadiahkan kebahagiaan 

sejati yang stabil kepada semua makhluk.
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 Hutang atas kebaikan semua makhluk haruslah dianggap 

sebagai hutang pribadi kita. Karena kebaikan luar biasa ini, kita 

merasa harus mengemban tanggung-jawab pribadi utuk memastikan 

berakhirnya penderitaan setiap makhluk dan menuntun mereka 

semua pada kebahagiaan. Kita bertekad memikul tanggung-jawab 

pribadi di atas pundak kita sendiri untuk memastikan hal tersebut 

terwujudkan pada semua makhluk.

 Sekarang, marilah kita merenungkan kebaikan luar biasa 

semua makhluk kepada kita, berikut semua uraiannya, sampai pada 

poin kita hendak memikul tanggung-jawab pribadi untuk membalas 

kebaikan mereka. 

[ Meditasi 3 menit ]

Cara Melunasi Hutang kepada Semua Makhluk

 Kita semua sudah membangkitkan niat unggul, niat yang 

bajik. Tapi apakah niat itu realistis? Jawabannya tidak, selama kita 

masih seperti apa adanya sekarang ini. Dalam kondisi sekarang, kita 

tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi tujuan semua makhluk. 

 Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki kemampuan 

tersebut? Kalau kita sudah menghilangkan semua kesalahan dan 

menyempurnakan semua kualitas bajik. Barulah ketika itu kita bisa 

bertindak untuk semua makhluk sebagaimana yang kita inginkan.

 Jadi, kita harus berpikir bahwa dalam rangka menuntun 

semua makhluk keluar dari penderitaan dan mendapatkan 

kebahagiaan tertinggi, maka tidak ada pilihan lain kecuali bagi 
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kita untuk mencapai Kebuddhaan yang lengkap sempurna. Anda 

berpikir, “Demi kebaikan semua makhluk, ibu-ibuku, maka saya 

akan berjuang untuk mencapai Kebuddhaan.” Dengan demikian, 

Anda telah membangkitkan Bodhicitta dengan cara seperti ini.

 Pada titik ini, kita mengingat kualitas-kualitas unggul seorang 

Buddha, baik dari fisik, ucapan, batin, maupun aktivitasnya. Kita 

harus meningkatkan pemahaman tentang kualitas-kualitas seperti 

apa yang bisa kita dapatkan kalau menjadi seorang Buddha. 

Ketika kita sudah memiliki kualitas seperti itu, barulah kita memiliki 

kapasitas penuh untuk bekerja demi semua makhluk. Berdasarkan 

perenungan ini, kita membangkitkan aspirasi yang kuat untuk 

mencapai Kebuddhaan.

 Tapi, walaupun kita sudah membangkitkan aspirasi yang 

kuat, itu belum cukup. Kita harus berperan aktif dalam mencapai 

pencerahan. Untuk mencapainya, kita harus menciptakan sebab-

sebabnya, yaitu Enam Paramita, dimulai dari kemurahan hati, dan 

seterusnya. Berikutnya, kita juga harus mempraktekkan Empat Cara 

untuk mengumpulkan pengikut. Mengapa demikian? Karena Buddha 

memiliki dua jenis tubuh.

 Seorang Buddha memiliki dua tubuh: Tubuh Kebenaran dan 

Tubuh Bentuk. Sebabnya ada dua: Metode dan Kebijaksanaan, yaitu 

praktek Enam Paramita dan Empat Cara. Sekarang, kita berpikir 

bahwa dalam rangka mencapai Kebuddhaan, kita membangkitkan 

tekad untuk mempraktekkan Enam Paramita dan Empat Cara 

mengumpulkan pengikut. 
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 Berikutnya, kalau Anda memiliki aspirasi untuk mempraktekkan 

Kendaraan Intan atau Vajrayana, apabila Anda memang tertarik pada 

praktek ini, maka Anda membangkitkan tekad untuk mempraktekkan 

Enam Paramita melalui praktek Tantra/ Vajrayana. 

 Ada empat kelas Tantra dan masing-masing memiliki cara 

prakteknya sendiri. Tapi, di sini kita merujuk pada kelas tertinggi, yaitu 

Anuttara Yoga Tantra, yang terbagi menjadi tahap pembangkitan dan 

tahap perampungan. Dengan sistem Tantra ini, kita bisa mencapai 

Kebuddhaan dengan lebih cepat, yaitu mempraktekkan Enam 

Paramita menggunakan sistem kendaraan Tantra.

 Sekarang, sekali lagi kita akan mengajukan permohonan 

kepada guru spiritual yang duduk di atas kepala kita. Guru spiritual 

yang menyatu dengan Buddha Sakyamuni di atas kepala kita. Kita 

memohon berkah kepada beliau supaya perenungan kita bisa berhasil. 

Beliau akan membantu kita untuk membersihkan penghalang dan 

mengumpulkan kondisi-kondisi menguntungkan. Realisasi yang kita 

dapatkan mencakup realisasi tahapan jalan motivasi menengah dan 

motivasi tertinggi, termasuk Vajrayana.

 Bayangkan cahaya dan nektar membersihkan karma buruk 

dan mengumpulkan semua kondisi-kondisi menguntungkan untuk 

mendukung kita mendapatkan realisasi tersebut. Cahaya dan nektar 

tersebut juga meletakkan jejak karma yang kuat di dalam arus 

kesadaran kita, berikut arus kesadaran semua makhluk, supaya kita 

mencapai realisasi yang dikehendaki. 

[ Meditasi beberapa menit ]
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waktu di sela-sela kesibukan untuk mendengarkan dharma, dan saya 

berterima kasih atas upaya semua orang.

Terima kasih saya sampaikan juga kepada teknisi yang mempersiapkan 

alat sehingga sesi ini bisa didengar oleh banyak orang di berbagai 

penjuru dunia. Tanpa mereka, tentu hal ini tidak bisa terlaksana. 

Saya juga mengamati bahwa Kadam Choeling Nantes banyak 

mengalami kemajuan. Banyak orang yang berkembang dalam studi 

dan prakteknya. Saya mohon Anda semua untuk meneruskan kerja 

bagus ini. 

Secara khusus saya minta Gilbert Bueso, orang yang bertanggung 

jawab menyelenggarkan acara ini, berikut kedua sekretaris dan 

kedua bendahara untuk maju ke depan menerima khatta. Saya tidak 

punya cukup khatta jadi bayangkan ketika saya memberikan khatta 

kepada orang-orang ini, itu sama dengan saya mempersembahkan 

khatta kepada Anda semua. 
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83

Proyek Utama Hidup Ini

 Demikianlah kita sudah merampungkan penjelasan meditasi 

tinjauan menyeluruh pada keseluruhan tahapan jalan Lamrim. 

Walaupun tidak secara rinci, tapi kita sudah berhasil melakukan 

meditasi yang menyeluruh dalam sesi-sesi meditasi singkat. Kita 

bertekad untuk membangkitkan kualitas-kualitas spiritual pada 

Lamrim sebagaimana yang sudah dijelaskan hingga saat ini. Kita 

jadikan itu sebagai rencana hidup kita, program hidup kita, proyek 

utama kita dalam hidup ini. 

 Walaupun kita belum bisa mencapai seluruh kualitas tersebut 

dalam kehidupan saat ini, tapi kalau bisa mencapai sejumlah besar, 

maka kita akan merasakan hidup yang lebih bahagia. Kita pun semakin 

bisa bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan makhluk lain.

Ucapan Terima Kasih

Selama tiga hari terakhir ini kita sudah bisa menikmati sesi ajaran 

dharma, khususnya ajaran Mahayana dari Sang Buddha. Ini semua 

berkat upaya dan kerja keras banyak orang, terutama anggota-

anggota Kadam Choeling Nantes. Mereka sudah bersusah payah 

mempersiapkan kegiatan ini dan saya berterima kasih kepada 

mereka semua.

Saya juga berterima kasih kepada semua peserta yang datang 

mengikuti sesi ini. Banyak yang sudah datang dari tempat-tempat 

yang jauh. Barangkali banyak pula yang merelakan waktu liburan 

mereka untuk datang ke sini. Jadi, mereka benar-benar meluangkan 
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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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