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Pengantar

T

ujuan kami adalah untuk membantu Anda saat Anda
berjalan di jalan Buddha menuju lenyapnya nafsu
keinginan dan menghapus ketidaktahuan. Panduan ini akan
memberikan instruksi dasar meditasi untuk mempraktikan
Brahmavihāra
menggunakan
Meditasi
Ketenangan
Kebijaksanaan dan Pandangan Terang (Tranquil Wisdom
Insight Meditation atau TWIM) sebagaimana diajarkan
oleh Bhante Vimalaramsi. Brahmavihāra meliputi Cintakasih (Mettā), Welas-asih (Karuṇā), Kebahagiaan (Muditā)
dan Ketenang-seimbangan (Upekkhā).
Brahmavihāra telah dijelaskan oleh Sang Buddha dalam
ceramah-ceramah awal sebagaimana tercatat dalam suttasutta dalam Majjhima Nikāya.1 Instruksi dalam panduan ini
didasarkan pada sutta-sutta dan pada penjelasan-penjelasan
yang sejalan (konsisten) dengan sutta tersebut. Instruksi
akan menjelaskan Upaya Benar atau yang kita sebut 6R
(6M). Kita akan menjelaskan 6R (6M) secara lebih detail
nanti.
Saat ini, sebagian besar praktik Kewaspadaan Buddhis
cenderung untuk memusatkan perhatian pada pernafasan
sebagai obyek meditasi. Mereka hanya akan menggunakan
cinta-kasih (mettā) dan Brahmavihāra sebagai meditasi
sampingan untuk membantu dalam proses relaksasi dan

1

The Middle Length Discourses of the Buddha, diterjemahkan oleh
Bhikkhu Bodhi dan Bhikkhu Ñāṇamoli, Wisdom Publications 1995.
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sebagai suatu jalan untuk “melembutkan” praktik
pernafasan dan “melembutkan” kehidupan secara umum.
Sang Buddha mendiskusikan praktik Kewaspadaan tentang
Cinta Kasih lebih banyak di dalam sutta-sutta dibandingkan
Kewaspadaan pada Pernafasan: hanya delapan kali untuk
Ānāpānasati Sutta atau Sutta Kewaspadaan pada
Pernafasan, dan lebih dari seratus kali membahas
Kewaspadaan pada Cinta-kasih.
Selain itu, walaupun banyak guru-guru saat ini tidak
mengajarkan maupun mendukung pandangan ini, Sang
Buddha telah menyatakan bahwa praktik ajaran Cinta Kasih
(Mettā) dan Brahmavihāra, dengan sendirinya, akan
mengantarkan menuju ke pencapaian tertinggi Nibbāna.
Sutta “Didampingi oleh Cinta-kasih” dalam Samyutta
Nikaya (46:54 (4)) menerangkan tentang hal ini secara jelas.
Disimpulkan bahwa lebih mudah dan lebih cepat
membuahkan hasil saat meditasi Ketenangan Kebijaksanaan
dan Pandangan Terang (Tranquil Wisdom Insight
Meditation/ TWIM) yang menggunakan cinta-kasih (mettā)
sebagai objek daripada menggunakan nafas sebagai
obyeknya. Dalam meditasi mettā ada perasaan hangat yang
kuat dan bersinar yang membantu Anda untuk berlatih
karena Anda menikmatinya. Anda memancarkan cinta
kasih dan memberikan perasaan ini kepada pihak lain. Ini
akan membangun rasa murah hati Anda yang secara
bersamaan juga akan mengembangkan rasa nyaman dan
puas. Anda juga melakukan hal ini tidak hanya pada saat
Anda melakukan meditasi duduk secara formal namun juga
mempraktikkannya dalam kegiatan hidup sehari-hari. Ini
2

memberikan Anda waktu berlatih dari bangun tidur hingga
pergi tidur, yang sangat kondusif untuk mendapatkan
kemajuan yang sangat cepat.
Akhirnya, TWIM meliputi semua tahapan penting yang
dijelaskan di dalam sutta-sutta, namun hal itu telah
disalahpahami atau ditinggalkan oleh sebagian besar
praktik Kewaspadaan Buddhis akhir-akhir ini. Langkah ini
adalah kunci untuk mencapai Nibbāna! Anda akan belajar
lebih banyak tentang hal ini nanti.
Buku tipis ini adalah panduan untuk memulai latihan
meditasi Anda. Buku ini tidak membahas cara kerja latihan
ini secara mendalam, tidak membahas deskripsi
pengalaman pandangan-pandangan terang yang muncul,
dan tidak membahas sutta-sutta referensi yang mendukung
meditasi ini. Pembahasan mendalam dan detil itu ada di
dalam buku Bhante Vimalaramsi lainnya, yaitu “Meditasi
adalah Hidup, Hidup adalah Meditasi (Meditation is Life, Life
is Meditation)2”. Buku-buku lain seperti Breath of Love3 dan
Moving Dhamma 4 juga memberikan panduan yang baik
begitu Anda lebih mendalami latihan Anda. Buku berjudul
Buddha’s Map oleh murid senior, Doug Kraft, juga adalah

2
3
4

Meditation is Life, Life is Meditation, BhanteVimalaramsi, Dhamma
Sukha Publishing, 2014.
Breath of Love, Bhante Vimalaramsi, Ehipassiko Foundation, Indon
esia, 2012.
Moving Dhamma Vol. 1 BhanteVimalaramsi, Dhamma Sukha Publ
ishing, 2012.
3

referensi yang bagus tentang konsep dan pengalaman
TWIM.5

5

Buddha’s Map, Doug Kraft, Blue Dolphin Publishing, 2013
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Apa itu Kewaspadaan?

K

ata ‘Kewaspadaan’ akhir-akhir ini umum digunakan,
dan sering kali diartikan dengan makna berbeda dari
apa yang kami percaya merupakan formulasi awal Sang
Buddha. Anda mungkin pernah mendengar atau membaca
penjelasan bahwa Kewaspadaan adalah memperhatikan
yang muncul, memfokuskan diri pada hal tersebut,
menyelaminya dan memfokuskan diri lebih dalam, dengan
tujuan untuk dapat mengerti apapun yang muncul. Idenya
adalah dengan berkonsentrasi lebih dalam dan lebih keras
terhadap apa yang muncul, pada objek meditasi, akhirnya
akan membawa pada pemahaman yang dalam.
Namun, itu bukanlah Kewaspadaan yang diajarkan oleh
Sang Buddha. Jenis kewaspadaan itu adalah yang disebut
sebagai konsentrasi satu titik: mengarahkan seluruh
perhatian Anda pada satu objek.
Seperti yang telah Sang Buddha pelajari dari pengalaman
pribadinya—yang dijelaskan dalam Majjhima Nikāya sutta
nomor 36 “Mahāsaccaka Sutta”, konsentrasi satu titik akan
menenangkan pikiran secara sementara, namun konsentrasi
ini tidak akan mengantarkan pada memahami pikiran dan
akhirnya ke Nibbāna.
Karena alasan itulah, Buddha menolak praktik-praktik
pemusatan (absorpsi) dan konsentrasi satu-titik, dan hal
yang sangat penting ini yang luput dari perhatian sebagian
besar guru-guru saat ini. Padahal Sutta nomor 36 telah
5

menyebutkan hal itu. Sang Buddha menolak ajaran Ālāra
Kalama dan Uddaka Rāmaputta—guru-guru paling hebat
yang mengajarkan kondisi-kondisi konsentrasi tingkat
lanjut di zaman itu. Sang Buddha meninggalkan ajaranajaran mereka untuk meneruskan pencariaannya selama
enam tahun lagi!
Inilah definisi singkat, jelas dan tepat dari Kewaspadaan
berdasarkan ajaran Sang Buddha:

Kewaspadaan berarti untuk mengingat
dan mengamati bagaimana perhatian
pikiran berpindah dari satu hal ke hal
yang lainnya.
Bagian pertama dari Kewaspadaan adalah untuk mengingat
untuk memperhatikan (mengamati) pikiran. Bagian kedua
dari Kewaspadaan adalah untuk mengamati bagaimana
perhatian pikiran berpindah dari satu hal ke hal lainnya.
Pemahaman sejati sebenarnya didapat dengan mengamati
bagaimana pikiran Anda berinteraksi dengan hal-hal lain ketika
hal-hal itu muncul—bukan hanya dengan mengobservasi
hal-hal itu. Kewaspadaan sesungguhnya adalah untuk
mengingat dan memperhatikan (mengamati) bagaimana pikiran
Anda berpindah dan bereaksi atas apa yang muncul di saat
ini. Dengan kewaspadaan, kita dapat mengerti bagaimana
suatu hal muncul dan hilang, dari awal sampai akhir. Kita
tidak peduli tentang mengapa hal tersebut muncul—itu
urusan psikolog. Kita hanya peduli tentang bagaimana
6

mereka muncul dan bagaimana mereka berakhir; bagaimana
perpindahan perhatian pikiran terjadi selama seluruh proses
tersebut.
Ketika Kewaspadaan menjadi kuat, Anda akan mulai
mengerti apa nafsu keinginan itu sesungguhnya. Nafsu
keinginan adalah apa yang menarik pikiran Anda dari objek
meditasi Anda. Ketegangan dan keketatan akan timbul
bersama dengan timbulnya sensasi atau bentuk pikiran.
Nafsu keinginan adalah apa yang memulai proses
identifikasi dimana Anda mengambil sesuatu secara
personal dengan pikiran “saya suka itu” atau “saya tidak
suka itu”.
Meditasi kewaspadaan adalah suatu proses untuk
mengamati bagaimana perhatian pikiran berpindah dari
satu momen ke momen lainnya. Kewaspadaan
memungkinkan kita mampu melihat secara jelas dan tepat
bagaimana proses pikiran dan sensasi muncul dan lenyap. 6
Kita mulai beridentifikasi dengan proses [pikiran dan
sensasi] ini sebagai diri kita sendiri; kita mengambilnya
secara personal.
Salah satu pemahaman paling penting dalam meditasi ini
adalah melihat dan mengerti bagaimana perhatian pikiran
berubah dari satu hal ke hal lainnnya, lihat dan mengerti
bagaimana pikiran memperlakukannya secara personal dan
menciptakan “saya” dalam proses tersebut. Proses
pemahaman tersebut akan mengembangkan pandangan
6

Buddha menyebut ini sebagai proses Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan atau Paticcasamuppāda.
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objektif terhadap semua fenomena yang muncul dan akan
menuntun meditator untuk melihat sendiri sifat hakiki dari
keberadaan. Pada akhirnya Anda akan menjawab
pertanyaan, “Siapa (atau apakah) saya?
Faktor lain yang penting dari kewaspadaan, pada saat kita
telah ingat dan mengamati, adalah untuk menangkap diri
kita pada saat kita tersesat—untuk mengingat bahwa kita
seharusnya sedang bermeditasi tetapi sudah teralihkan, dan
untuk menyadari bahwa kita harus “pulang”, kembali ke
pusat.
Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan hal ini akan
dijabarkan dalam penjelasan proses “6R (6M)” di bab 6R
(6M).

8

Mengapa Kita Mempraktikkan
Mettā (Cinta-kasih)?

S

eperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Sang Buddha
lebih sering membahas meditasi cinta-kasih daripada
membicarakan meditasi pernafasan, dan beliau juga dengan
jelas menyatakan bahwa meditasi cinta-kasih akan menuntun menuju Nibbāna. Manfaat-manfaat ini sebenarnya sudah cukup kuat untuk meyakinkan kita terhadap meditasi
cinta kasih. Namun demikian, masih ada beberapa alasan
lainnya.
Alasan pertama, dengan berdasarkan panduan sutta-sutta,
Dhamma Sukha mengajarkan teknik Meditasi Pernafasan
(Ānāpānasati)
yang
berbeda
dengan
teknik-teknik
konsentrasi satu-titik. Meditasi Vipassanā atau meditasi
pandangan terang, termasuk di dalamnya berbagai praktikpraktik yang umum diajarkan saat ini, juga termasuk
sebagai salah satu jenis teknik konsentrasi satu-titik.7
Kami menyarankan kepada meditator-meditator yang
sudah pernah berlatih Meditasi Pernafasan untuk
menggunakan obyek meditasi yang sangat berbeda
[dibandingkan nafas]. Jika tidak, mereka mungkin akan
kembali ke cara lama mereka, yang menggunakan teknik

7

Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana Meditasi Kewaspadaan Pernafasan kami ajarkan, silakan kunjungi website
kami dan dengarkan ceramah untuk topik Satipaṭṭhāna Sutta dimana hal ini dibahas secara mendalam.
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yang kami simpulkan sebagai “kebiasaan buruk”. Ini akan
menyebabkan kebingungan dan menghambat kemajuan
mereka. Saran kami adalah hindari latihan yang mungkin
membutuhkan seseorang untuk berjuang melawan praktik
meditasi mereka sebelumnya.
Alasan kedua, kami temukan bahwa lebih mudah untuk
melakukan meditasi Kewaspadaan Cinta-kasih dan latihan
Brahmavihāra karena perasaaan nyaman yang ditimbulkan
oleh cinta-kasih. Hal ini khususnya sangat penting untuk
para pemula, karena Meditasi Pernafasan mungkin sulit
untuk diterapkan karena meditasi tersebut lebih ke latihan
mental. Dengan Kewaspadaan pada Cinta-kasih, karena
sifat nyamannya, Anda juga dapat tetap bersama dengan
objek meditasi Anda lebih lama dan hal itu lebih
menyenangkan untuk dilakukan. Mungkin terdengar aneh
bahwa meditasi juga bisa menyenangkan!
Alasan ketiga, kami telah mengamati dan sampai pada
kesimpulan bahwa kemajuan meditasi dengan obyek mettā
(cinta-kasih) lebih cepat karena rasa mettā itu
menyenangkan. Ingatlah bahwa meditasi ini adalah
meditasi perasaan, dan itu adalah perasaan menyenangkan
dan bahagia.
Alasan terakhir, meditasi mettā yang merupakan meditasi
perasaan, menjauhkan Anda dari jenis meditasi “fisik”
lainnya yang pernah Anda lakukan. Ini untuk menghindar
dari “kebiasaan buruk” yang mungkin telah Anda punya.

Ayo, kita mulai!
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Postur Awal

S

ebelum mulai bermeditasi, carilah tempat yang cukup
sepi dan untuk duduk secara nyaman. Ini akan sangat
bermanfaat. Duduklah dengan tegap.
Tidak perlu duduk dengan bersilang kaki dan tidak perlu
duduk posisi teratai penuh. Duduk dengan postur yang
biasa Anda lakukan akan mengurangi gangguan dan lebih
bermanfaat daripada ketika Anda duduk dengan tidak
nyaman atau merasa kesakitan. Di dunia barat, ada
meditator yang kesulitan duduk di lantai. Dalam situasi
seperti itu, duduklah di kursi daripada menyebabkan rasa
sakit dan tidak nyaman. Tidak ada “keajaiban” di lantai.
Hindari bersandar pada sandaran kursi. Duduk dengan
ruas-ruas tulang belakang yang tersusun satu di atas yang
lain. Postur ini seharusnya sudah nyaman. Tujuannya
adalah untuk mengurangi hal-hal yang dapat menimbulkan
ketegangan fisik dan rasa sakit nyata, dan untuk
meningkatkan kesadaran. Rintangan mental saja sudah
cukup menyibukkan kita!

11

Tetap Diam

K

etika Anda duduk, jangan bergerak sama sekali. Jangan
gerakkan jari kaki Anda; jangan menyentak; jangan
menggosok, jangan menggaruk, jangan bergoyang maju
mundur. Jangan mengubah postur Anda sama sekali.
Duduk diamlah seperti patung Buddha yang digambarkan
di bawah ini.

12

Instruksi Awal Meditasi Cinta
Kasih

K

etika Anda melakukan meditasi Kewaspadaan Cintakasih, mulailah dengan memancarkan perasaan cinta
dan baik-hati ke diri Anda sendiri.
Ingatlah waktu Anda dulu bahagia. Ketika perasaan
bahagia itu muncul, Anda akan merasakan perasaan hangat
dan bersinar di tengah dada.
Beberapa dari Anda mungkin akan mengeluh—dan kami
cukup sering mendengar keluhan ini—bahwa Anda tidak
ingat memori indah apapun. Lalu, kami tanya: bisakah
Anda membayangkan sedang menggendong bayi dan
memandang ke matanya? Apakah Anda merasakaan
perasaan cinta? Saat bayi itu senyum, apakah Anda juga
tersenyum?
Ide lain adalah dengan membayangkan menggendong anak
anjing yang sangat lucu. Ketika Anda melihat anak anjing
itu, Anda secara alami ingin tersenyum dan ingin bermain
dengannya. Perasaaan yang Anda ciptakan adalah perasaan
hangat, bersinar dan tulus yang memancar dari mata Anda,
pikiran Anda, dan hati Anda.
Setelah Anda mendapatkan perasaan tersebut, gunakanlah
perasaan tersebut untuk mengharapkan (mendoakan)
kebahagiaan untuk diri Anda sendiri. “Seperti betapa
bahagianya saya waktu itu, semoga saya saat ini
13

berbahagia.” Lanjutkan dengan kalimat seperti “Semoga
saya damai; semoga saya bahagia; semoga saya tenang.”
Anda tahu kan bagaimana rasa damai dan tenang? Lalu
letakkan perasaan itu dan diri Anda sendiri di tengah dada
Anda, dan lingkupi diri Anda dengan perasaan bahagia itu.
Ketika perasaan itu memudar, gunakan kalimat lain untuk
mengingatkan diri Anda akan perasaan tersebut. “Semoga
saya damai; semoga saya puas; semoga saya gembira.” Lalu
beri diri Anda “pelukan hati” yang besar. Berharaplah
sungguh-sungguh dan secara tulus agar diri Anda menjadi
bahagia! Benar-benar cintai diri Anda. Perasaan ini adalah
obyek meditasi Anda.
Setiap kali perasaan tersebut memudar, ulangi harapan
tersebut secara lisan (verbal) beberapa kali. Ulangi kalimat
itu secukupnya untuk menimbulkan perasaan bahagia—
jangan membuatnya menjadi mantra!
Beberapa orang mudah membayangkan (visualisasi)
sesuatu; tapi ada juga yang tidak bisa. Tidaklah penting
untuk dapat melihat obyek meditasi Anda dengan jelas.
Cukup mengetahui bahwa obyek itu ada di sana. Letakkan
perasaan yang Anda rasakan di tengah dada Anda, selimuti
dia dengan perasaan bahagia dan puas.
Dan yang saya maksud adalah perasaan benar-benar bahagia!
Perasaan damai, atau tenang, atau cinta, atau kelembutan,
atau kasih, atau berbagi, atau gembira, atau merasakan
jernih, atau damai atau penerimaan. Tidak apa untuk duduk
dan merasakan kebahagiaan ini. Tidak apa untuk mengalami
perasaan nyaman, jadi biarkan diri Anda di sana pada saat
14

ini, hanya rasakan perasaan bahagia ini. Anda layak
bahagia.
Anda tidak perlu pergi ke mana-mana; saat ini Anda sedang
berlibur kecil dari kehidupan Anda sehari-hari. Tidak ada
hal lain yang perlu dilakukan selain menjadi bahagia dan
memancarkan rasa bahagia itu ke diri Anda sendiri. Bisakah
Anda melakukan hal itu?
Jangan mencoba untuk menjadi bahagia. Bahagialah! Puaslah.
Rasakan kedamaian—di sini, saat ini. Anda dapat ijin saya
untuk menjadi bahagia paling tidak selama 30 menit ke
depan!
Ini adalah meditasi perasaan, tapi jangan mengamati bagian
tengah dada Anda dengan berlebihan untuk membangkitkan
rasa cinta-kasih. Jangan paksa perasaan saat perasaan itu
memang tidak ada. Seperti kita tidak memasang gerobak di
depan kuda penariknya. Cukup tersenyumlah dan rasakan
senyuman itu di seluruh tubuh Anda. Melembutlah, ketika
Anda mengucapkan kata-kata harapan itu dan bawa
perasaan ini; itu akan dengan sendirinya menciptakan
perasaan bahagia di hati Anda. Dengan tulus mengharapkan
kebahagiaan Anda sendiri. Percayalah dengan ucapan
Anda, dan tahu bahwa Anda benar-benar mengharapkan diri
Anda berbahagia. Hanya bersama dengan perasaan ini,
ketahui bahwa itu ada, dan tersenyumlah dengannya.
Mungkin akan ada tantangan-tantangan yang akan muncul,
misalnya Anda berkata pada diri Anda sendiri: “Tidak, aku
tidak pantas untuk sebahagia ini!”

15

Penolakan untuk merasakan kebahagiaan Anda sendiri ini
adalah gangguan. Gangguan-gangguan akan dijelaskan
sebentar lagi. Saya juga akan memberikan penjelasan cara
untuk menangani gangguan sehingga Anda dapat
mengizinkan diri Anda untuk merasakan cinta-kasih yang
sesungguhnya.
Nantinya, apabila Anda mulai mendoakan (membagikan)
perasaan ini kepada orang lain, sadarilah tantangantantangan serupa juga mungkin muncul, tetapi lagi-lagi
mereka juga hanyalah gangguan. Tidak ada alasan apapun
mengapa orang lain tidak boleh berbahagia juga. Tujuannya
adalah untuk menerima dan mengijinkan diri Anda dan
orang lain untuk berbahagia dan damai. It’s okay. Tak apa.
Bahkan lebih dari tidak apa-apa; sebenarnya sangatlah
menyenangkan untuk dapat membagikan perasaan bahagia
ini kepada semua makhluk.

Ketika perasaan bahagia muncul, Anda
merasakan perasaan hangat dan bersinar.

16

Tersenyum 

I

ni adalah meditasi tersenyum. Alasan mengapa Anda
harus tersenyum adalah karena telah dibuktikan
sebelumnya bahwa ketika ujung mulut Anda naik, maka
suasana hati Anda juga akan naik. Ketika ujung mulut Anda
turun, maka suasana hati Anda juga akan turun.
Letakkan senyuman kecil di bibir Anda. Letakkan juga di
mata Anda walaupun mata Anda tertutup. Anda akan
menemukan bahwa di mata pun bisa terjadi banyak
ketegangan. Letakkan senyuman di pikiran Anda dan,
terutama, letakkan senyuman di hati Anda.
Mungkin awalnya senyuman itu adalah senyuman terpaksa,
namun akhirnya itu akan menjadi senyuman bahagia yang
tulus. Senyuman itu seharusnya menjadi senyuman yang
memberikan rasa cinta-kasih. Sangatlah penting untuk
percaya akan hal itu! Tersenyumlah dengan bibir Anda,
tersenyumlah dari pikiran Anda, dan tersenyumlah dari
hati Anda!
Jika pikiran Anda melayang 25 kali dalam satu kali duduk,
dan 25 kali pula Anda menyadarinya, melepaskannya,
merilekskan, kembali tersenyum dan kembali ke obyek
meditasi Anda, maka Anda telah melakukan meditasi yang
baik. Ini pastinya bukan meditasi yang diam tetapi meditasi
yang aktif, dan ini tetap adalah meditasi yang bagus!
Setiap kali pikiran Anda melayang dan kembali, dan setiap
kali Anda merilekskan dan tersenyum, Anda sedang
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mengembangkan kemampuan Anda untuk melihat
gangguan dan melepaskannya. Anda meningkatkan
kewaspadaan Anda, kemampuan observasi Anda. Semakin
Anda berlatih, Anda akan menjadi lebih baik dan
kemampuan observasi Anda akan menjadi lebih kuat.

 Senyum di bibir, di mata, di pikiran, di hati.
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Gangguan-gangguan

K

etika Anda melakukan meditasi cinta kasih dengan
cara ini, pikiran Anda akan mulai mengembara. Apa
yang saya maksud dengan mengembara? Awalnya Anda
bersama dengan objek meditasi Anda yaitu perasaan hangat
dan bersinar di tengah-tengah dada Anda. Anda sedang
mengalami perasaan ini, lalu perhatian Anda teralihkan
oleh suatu bentuk-pikiran atau suatu sensasi. Mungkin saja
gangguan tersebut berwujud sensasi gatal, ingin batuk,
sensasi terbakar, atau perasaan sakit di kaki Anda. Mungkin
saja gangguan itu berupa ingatan tentang obrolan dengan
teman atau memori tentang waktu Anda berlibur ke danau.
Atau mungkin juga berupa pikiran tentang apa yang perlu
Anda beli dari toko.
Tiba-tiba Anda malah bersama dengan gangguan itu,
bukannya dengan objek meditasi Anda. Dengan kata lain,
perhatian Anda berada di tempat yang lain. Anda tidak
yakin bagaimana Anda bisa berada di sana atau apa yang
seharusnya Anda lakukan. Lalu Anda ingat bahwa Anda
sedang bermeditasi dan Anda seharusnya bersama obyek
meditasi Anda. Mengingat adalah bagian pertama dari
definisi kewaspadaan.
Jika Anda melepaskan pikiran Anda tentang perasaan ini,
dan rileks sedikit, Anda dapat mengamati bahwa ada suatu
genggaman mental yang kuat yang melingkupi
(menyelimuti) sensasi atau pikiran itu. Anda dapat juga
mengamati bahwa Anda tidak ingin bentuk-pikiran atau
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sensasi itu ada. Anda ingin bentuk-pikiran atau sensasi itu
pergi; tetapi semakin Anda menginginkan ia pergi, semakin
besar dan semakin kuat pula ia jadinya.
Jadi pikiran Anda berada pada rasa gatal ini, rasa sakit ini,
pikiran ini. Bagaimana hal itu terjadi? Pikiran tidak
langsung berada di sana. Ada suatu proses yang terjadi dan
Anda mulai melihat bagaimana pikiran Anda berpindah
dari satu hal ke hal lainnya. Jangan berpikir tentang hal itu,
tetapi perhatikanlah (amatilah) secara seksama bagaimana
proses itu terjadi.
Kita tidak menganalisa mengapa sesuatu terjadi—hanya
amati apa yang terjadi. Amati bagaimana pikiran berpindah
dan bereaksi pada saat ini—itu adalah bagian kedua dari
kewaspadaan.
Sebenarnya ketika sensasi itu ada, maka itu ada! Tidak apaapa jika sensasi itu ada. Anda akan memiliki pikiran dan
sensasi yang mengganggu dan itu tidak apa-apa. Bentukpikiran bukanlah musuh Anda. Bahkan, mereka sebenarnya
adalah guru Anda, suatu kesempatan belajar.
Setiap bentuk-pikiran, setiap perasaan, setiap sensasi yang
muncul dan mengganggu pikiran akan menyebabkan
keketatan.
Kebenaran Mulia yang Pertama adalah ada penderitaan.
Kebenaran Mulia yang Kedua adalah penderitaan
disebabkan oleh nafsu keinginan. Kebenaran Mulia yang
Ketiga adalah berhentinya penderitaan. Kebenaran Mulia
yang Keempat adalah adanya jalan untuk menghentikan
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penderitaan. Jalan itu yang disebut dengan Jalan Mulia
Berunsur Delapan.
Ketegangan ini adalah cara Anda mengenali saat paling
awal munculnya nafsu keinginan dan, sebagaimana Anda
tahu, Kebenaran Mulia yang Kedua menyatakan bahwa
nafsu keinginan adalah penyebab penderitaan!
Gangguan-gangguan akan memberitahu Anda apa yang
Anda inginkan—hal-hal yang Anda lekati. Melihat dan
mengerti apa yang Anda sukai dan tidak sukai adalah
langkah pertama untuk melepaskan seluruh ikatan-ikatan
(kemelekatan-kemelekatan) itu.
Otak Anda memiliki dua bagian yang dilapisi membran
tipis yang disebut meningis (meninges). Membran (lapisan)
ini seperti sebuah kantong yang membungkus otak dan
tulang belakang Anda. Setiap saat ada gangguan, akan ada
gerakan yang terasa di dalam otak dan otak akan mulai
mengembang ke membran tersebut. Ini akan menyebabkan
timbulnya keketatan atau tekanan, yang sebenarnya dapat
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Gambar 1: Waxman 3G "Clinical
Neuroanatomy", 26th ed. 2009

kita amati sendiri.
Kapanpun Anda merasakan ketegangan dan keketatan,
Anda ingin untuk secara aktif mengendurkannya. Dengan
merilekskan, Anda akan mampu untuk melepaskan nafsu
keinginan. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian 6R
(6M).
Ketika nafsu keinginan telah dilepaskan, akan ada sedikit
perasaan mengembang di kepala Anda. Segera setelah Anda
menjadi rileks, Anda akan merasakan bahwa pikiran Anda
terasa damai dan tenang. Pikiran Anda tetap waspada dan
tidak ada bentuk-pikiran (pemikiran) apapun. Pada saat itu,
Anda memiliki pikiran yang murni. Sekarang bawalah
pikiran murni itu kembali ke objek meditasi Anda—yaitu
perasaan cinta-kasih dan senyuman-perasaan yang hangat,
memancar, dan bahagia. Sekarang buatlah harapan untuk
kebahagiaan Anda sendiri, taruh perasaan itu di dalam hati
Anda, dan pancarkan perasaan bahagia itu ke diri Anda
sendiri.
Tidak menjadi masalah berapa kali pikiran Anda terusik
oleh gangguan. Bentuk-pikiran dan sensasi tidak akan
langsung pergi saat pertama kali Anda menyadarinya, dan
itu tidak apa-apa. Ketika gangguan itu muncul berulang
kali, Anda akan menjadi makin terbiasa dan paham dengan
bagaimana mereka muncul. Dengan latihan, intensitas dan
frekuensi mereka akan makin berkurang.
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Rintangan-rintangan

S

ang Buddha pernah membahas tentang lima rintangan
meditasi. Rintangan adalah gangguan yang akan
menarik Anda menjauh dari objek meditasi Anda—lima
pembuat onar yang pasti akan datang mengganggu!
Setiap gangguan pasti akan didasarkan oleh paling tidak
satu dari lima rintangan. Sering kali mereka datang berdua
atau bertiga, dan para pembuat onar suka bekerja bersama.
Lima Rintangan tersebut adalah:
1. Nafsu Keinginan: “Saya suka itu,” atau yang dikenal
juga dengan istilah hawa nafsu atau pikiran serakah.
Anda akan melekati hal-hal yang menyenangkan dan
menginginkan lebih. Ini akan menimbulkan
keterikatan (kemelekatan) terhadap
perasaan
menyenangkan yang telah timbul di masa lalu dan
keinginan agar kondisi-kondisi menyenangkan itu
muncul di kemudian hari.
2. Kemarahan, Kebencian, Ketakutan: “Saya tidak suka
itu.” Anda akan mencoba untuk menolak kondisikondisi pikiran yang Anda tidak suka. Atau, Anda
mungkin
akan
mengalami
ketakutan
atau
kemarahan atas suatu perasaan yang tidak
menyenangkan atau menyakitkan yang telah terjadi.
Anda akan mencoba mendorongnya atau mengontrol
apapun yang menyebabkan Anda sakit. Anda
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bahkan akan mencoba untuk memaksa pikiran Anda
untuk mengalami hal-hal dengan cara tertentu yang
Anda pikir benar. Nah, itu artinya Anda terlalu
mengontrol. Yang sebenarnya harus Anda lakukan
adalah hanya mengamati apa yang ada.
3. Kebosanan dan Kelambanan—Ketumpulan dan
Mengantuk. Ini akan menimbulkan kurang upaya
dan kesungguhan karena Anda sudah tidak tertarik
pada obyek meditasi Anda. Anda akan mengalami
kabut mental. Ketika Anda mengamatinya dengan
cermat, sebenarnya Anda dapat melihat bahwa itu
adalah keketatan dan tekanan di dalamnya. Bahkan
ada nafsu keinginan di dalam rasa mengantuk.
4. Kegelisahan: dengan kegelisahaan Anda terus
menerus ingin bergerak dan berubah, ingin
melakukan sesuatu selain apa yang sedang Anda
lakukan, untuk berada di tempat lain selain di
tempat Anda sekarang. Kegelisahaan dapat
menjelma menjadi perasaan yang sangat kuat dan
tidak menyenangkan di badan dan pikiran.
5. Keraguan: Anda tidak yakin apakah Anda telah
mengikuti instruksi secara benar, atau jika latihan ini
merupakan latihan yang benar. Ini membuat Anda
tidak yakin pada diri Anda sendiri dan mungkin
dapat menjelma menjadi ketidakyakinan terhadap
Sang Buddha atau guru Anda atau keduanya.
Ketika rintangan timbul, tugas Anda adalah bukan untuk
menyukai mereka ataupun memerangi mereka. Tugas Anda
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adalah menerima mereka, mengundang mereka masuk dan
untuk “menyuguhkan mereka teh!”
Jangan menyuapi mereka dengan perhatian Anda.
Mengusir paksa mereka hanyalah memberi mereka
perhatian yang mereka dambakan dan itu membuat mereka
menjadi lebih kuat.

Marah,
Benci, Takut

Keserakahan,
Hawa Nafsu

Bosan,
Lamban,
Tumpul,
Mengantuk
Kegelisahan

5
Rintangan

Keraguraguan

Itulah yang terjadi dengan meditasi konsentrasi satu-titik.
Anda memaksa rintangan pergi dengan melatih konsentrasi
Anda secara intensif, namun segera setelah Anda berhenti
bermeditasi, mereka akan kembali, bahkan kadang lebih
kuat.
Jika Anda mengizinkan rintangan itu ada, namun mengalihkan perhatian Anda ke hal lain yang baik, maka secara
bertahap tenaga yang ada di rintangan tersebut akan berkurang. Mereka akan menghilang seperti api yang kehabisan
minyak. Itulah cara untuk mengatasi rintangan untuk
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selamanya. Api telah padam. Dalam bahasa Pāli, Nibbāna
diterjemahkan sebagai “Ni” atau tidak, dan “bāna” atau api.
Tidak ada api! Tidak ada nafsu keinginan. Tidak ada
rintangan.
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6R (6M)

S

ekarang saatnya instruksi spesifik tentang bagaimana
melakukan semua hal ini!

Coba ambil waktu sesaat dan bayangkan, Bodhisatta muda
beristirahat di bawah pohon jambu saat masih kecil. Beliau
tidak serius ataupun tegang; beliau hanya bergembira,
menyaksikan festival ayahnya. Saat itu beliau “mencapai
kediaman menyenangkan” (jhāna) seperti yang ditulis
dalam sutta-sutta. Dengan pikiran yang ringan, beliau
mampu mencapai kondisi yang sangat damai dan penuh
kewaspadaan.
Di kemudian hari, di malam sebelum pencerahan beliau,
setelah beliau telah mencoba semua metode-metode
meditasi dan latihan fisik yang ada di India pada saat itu,
beliau teringat pada kondisi ini 8 dan beliau menyadari
bahwa kondisi sederhana ini—kondisi yang tenang,
waspada dan gembira ini—adalah kunci untuk mencapai
pencerahan. Tapi bagaimana cara menjelaskan hal ini?
Ketika beliau mengajar, Sang Buddha banyak berurusan
dengan petani dan pedagang yang tidak berpendidikan.
Beliau harus memiliki cara latihan yang simpel dan efektif,
yang mudah dan dapat bekerja secara cepat. Sang Buddha
telah memiliki metode dimana setiap orang dapat
mengalami sendiri pengalaman jalan itu dan merasakan
sendiri manfaatnya secara cepat dan mudah. Inilah
8

MN36:30
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sebabnya beliau mampu mempengaruhi lebih dari 60 juta
orang sepanjang masa hidup beliau.
Anda ingin melihat secara jelas? Itu mudah! Gembiralah,
jelajahi dengan asyik, rileks dan tersenyumlah! Rileks dan
senyuman akan membawa Anda menuju ke latihan yang
lebih menyenangkan dan lebih menarik.
Ini kedengarannya saran yang bagus sekali, tapi bagaimana
cara melakukannya? Ketika Anda telah terbawa oleh
gangguan dan Anda kehilangan senyuman Anda, ikutilah
langkah-langkah berikut ini:

1. Recognize (Mengenali)
•Kenali bahwa perhatian pikiran Anda telah teralihkan
dan Anda telah tersesat dalam pikiran Anda. Anda
telah lupa apa yang sedang Anda kerjakan.

2. Release (Melepaskan)
•Lepaskan ikatan pada bentuk-pikiran itu dengan
membiarkan semua gangguan itu ada dengan cara tidak
memberi perhatian lagi ke gangguan itu. Berhenti
memberikan perhatian. Jauhi gangguan itu.

3. Relax (Merilekskan)
•Merilekskan semua ketegangan atau keketatan yang
disebabkan oleh gangguan itu.
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4. Re-smile (Manis tersenyum kembali)
•Letakkan lagi senyuman itu di bibir Anda dan di hati
Anda. Rasakan lagi perasaan bahagia dari cinta-kasih.

5. Return (Mengembalikan)
•Dengan lembut kembalikanlah perhatian pikiran Anda
ke objek meditasi, yaitu ke cinta-kasih. Lanjutkan dengan
pikiran yang lembut dan menyatu ini untuk tetap
bersama dengan objek meditasi Anda.

6. Repeat (Mengulang)
•Ulangi proses siklus ini secara keseluruhan. Ulangi
proses ini kapan saja ketika perhatian Anda terganggu
dari objek meditasi Anda.
Kita menamai langkah-langkah ini “6M”, atau dalam
Bahasa Inggris “6R”. Mereka diambil langsung dari ajaran
Sang Buddha di sutta-sutta sebagai bagian dari Upaya
Benar.
Perhatikan bahwa Anda tidak mendorong sesuatu untuk
menjauh. Anda tidak berupaya mengontrol apapun juga
(upaya untuk mengontrol sebenarnya merupakan upaya
untuk menggunakan nafsu keinginan untuk menghilangkan
nafsu keinginan!). Selain itu, jangan gunakan proses 6R (6M)
untuk gangguan suara kecil di sekitar Anda atau perasaan
sakit sedikit di tubuh Anda. Selama Anda masih bersama
dengan perasaan cinta-kasih Anda, maka bersamalah
dengan perasaan itu dan biarkan perasaan itu makin dalam.
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Jangan pedulikan gangguan kecil di sekitar Anda. Lakukan
6R (6M) hanya apabila perhatian Anda benar-benar telah
teralih dari objek.
Dalam penjelasan tentang Jalan Utama Berunsur Delapan di
dalam sutta-sutta, salah satu unsurnya adalah Upaya Benar.
Upaya Benar dan 6R (6M) adalah hal yang sama.
Apa yang dimaksud dengan Upaya Benar?
1. Anda menyadari bahwa keadaan yang tidak baik telah
muncul.
2. Anda berhenti memberikan perhatian pada perasaan
yang tidak baik tersebut, membiarkan perasaan tersebut
di sana tanpa berusaha mendorong atau melekatinya.
3. Anda membangkitkan perasaan yang baik.
4. Anda tetap bersama dengan perasaan yang baik itu.
Langkah 6R (6M) hanya menambahkan tahapan
Mengembalikan (Return) dan Mengulangi (Repeat) untuk
melengkapi proses tersebut. Kita berlatih Upaya Benar
dengan mengulangi proses 6R (6M) secara terus menerus.
Kita dapat melihat dan mengalaminya untuk diri sendiri
apa yang dimaksud dengan penderitaan dan bagaimana
melepaskannya.
Kita tahu apa yang menyebabkan ketegangan dan keketatan
dan kita tahu cara mengakhirinya yaitu dengan melepaskan
dan merilekskan. Lalu kita telah menemukan cara berlatih
jalan langsung untuk mengakhiri penderitaan. Ini terjadi
setiap kali Anda Mengenali dan Melepaskan setiap perasaan
yang muncul, Merilekskan dan Manis Tersenyum lagi.
Perhatikan kelegaan yang timbul.
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Ketika Anda menelaah deskripsi kualitas-kualitas bagus
dari Dhamma, ada suatu ungkapan bahwa Dhamma akan
segera efektif. Dengan menjalankan 6R (6M), Anda akan
mengerti ungkapan tersebut! Dengan merelaksasikan
ketegangan atau keketatan yang disebabkan oleh gangguan,
Anda seketika akan mengalami Kebenaran Mulia Ketiga,
berhentinya penderitaan.
Dengan kata lain, Anda memurnikan pikiran Anda dengan
merilekskan dan melepaskan penderitaan. Anda dapat
membuktikannya sendiri.
Kemudian Anda dapat membangkitkan objek yang
menyenangkan dengan senyuman dan mengembalikan
perhatian pikiran Anda kepada Mettā (cinta-kasih), yang
merupakan perasaan yang baik. Anda tidak perlu berlatih
berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk dapat
merasakan kelegaan. Anda dapat merasakannya segera
setelah tahapan merilekskan di proses 6R (6M).
Dengan terus-menerus mengulangi proses 6R (6M), dengan
tidak memberikan perhatian pada rintangan-rintangan—
yang merupakan bahan bakar mereka—pada akhirnya
Anda dapat secara bertahap mengganti seluruh kebiasaan
mental lama Anda yang tidak baik, yang menjadi sumber
penderitaan Anda, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.
Dengan cara ini, Anda dapat mencapai berhentinya
penderitaan secara menyeluruh.
Untuk bisa berhasil dalam meditasi, Anda perlu kewaspadaan yang telah sangat berkembang. Selain itu, sangatlah
penting untuk memiliki rasa humor, rasa gembira dan
keinginan untuk bereksplorasi. Hal ini membantu untuk
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meningkatkan kewaspadaan Anda. Latihan 6R (6M)
mengembangkan kemampuan-kemampuan yang di-

butuhkan ini.
Kadang kala, orang berkata bahwa latihan ini lebih
sederhana dari apa yang mereka bayangkan dan mereka
mengeluh kepada gurunya karena mereka mau meditasi
yang lebih rumit!
Mari kita bahas setiap tahapan secara lebih mendalam.

1. Mengenali (Recognize)
Kewaspadaan
mengingat
untuk
mengamati
(memperhatikan) dan mengenali pergerakan dari perhatian
pikiran Anda dari satu hal ke hal lain—yaitu, dari objek
meditasi ke gangguan. Perhatian ini mengenali setiap
perubahan perhatian pikiran dari objek meditasi. Seseorang
dapat menyadari keketatan samar atau ketegangan samar
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pada saat perhatian pikiran Anda mulai bergerak ke
fenomena yang muncul.
Perasaan yang menyenangkan atau menyakitkan dapat
terjadi pada salah satu dari enam pintu indera. Setiap
pandangan, suara, bau, rasa, rabaan, atau bentuk-pikiran
dapat menyebabkan munculnya gangguan. Dengan
pengamatan secara cermat tanpa-menghakimi, Anda dapat
mengenali sensasi keketatan kecil yang muncul, baik di
pikiran maupun di sekitar otak.
Mengenali pergerakan awal ini sangatlah penting untuk
keberhasilan meditasi. Anda lalu melanjutkan ke…

2. Melepaskan (Release)
Ketika satu bentuk-pikiran (pemikiran) timbul, lepaskanlah.
Biarkan ia di sana tanpa memberikan perhatian kepadanya.
Isi dari gangguan itu tidak penting sama sekali, tetapi
proses bagaimana gangguan itu muncul sangatlah penting!
Jangan menganalisa gangguan itu atau mencoba mencari
tahu mengapa gangguan itu ada; biarkan saja itu ada tanpa
diberi perhatian. Tanpa perhatian dari pikiran Anda,
gangguan akan menghilang. Jika Anda tidak memberikan
perhatian padanya, gangguan dan pembicaraan mental
berkaitan dengan hal itu akan berakhir. Kewaspadaan
kemudian akan mengingatkan meditator untuk….

3. Merilekskan (Relax)
Setelah melepaskan bentuk-pikiran dan membiarkan itu ada
dengan sendirinya tanpa mencoba untuk memperhatikan
atau terlibat di dalamnya, ada suatu keketatan atau
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ketegangan halus, yang hampir tidak terasa yang tertinggal
di pikiran dan tubuh.
Untuk menghilangkan ketegangan yang tersisa, Sang
Buddha memperkenalkan tahapan merilekskan. Sutta-sutta9
menyebut tahapan ini sebagai “menenangkan bentukan
(formasi) jasmani”. Hal ini benar terutama untuk kepala
Anda, yang merupakan bagian dari tubuh Anda.
Itu artinya untuk “melepaskan genggaman” perhatian Anda
dari bentuk-pikiran dan di sekelilingnya. Ini lebih dari
sekedar melepaskan: ini secara aktif juga melembutkan dan
merilekskan, dan membiarkan gangguan di sana yang akan
melemahkan kekuatannya. Secara bertahap, seluruh
gangguan itu akan menghilang dengan sendirinya.
Mohon, jangan lompati tahapan ini! Ini adalah bagian yang
paling penting dari meditasi. Ini adalah langkah yang sering
terlupakan, seperti yang sudah kita bahas di bagian
pengantar. Merilekskan adalah kunci untuk kemajuan!
Tanpa melakukan tahapan merilekskan setiap kali Anda
teralih dari objek meditasi, Anda tidak akan mengalami
pengamatan cermat terhadap berhentinya keketatan yang
diakibatkan oleh Nafsu Keinginan. Anda tidak akan merasakan kelegaan pada saat ketegangan itu mengendur.

9

Langkah “merilekskan” ini ada di dalam sutta-sutta yang disampaikan Sang Buddha tentang instruksi meditasi. Kata Pali untuk
menenangkan adalah pas’sambaya. Contohnya ada di MN10:5,
MN118
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Ingatlah bahwa wujud awal Nafsu Keinginan selalu muncul
dalam bentuk keketatan atau ketegangan—baik di pikiran
maupun di tubuh Anda. Tahap merilekskan memberikan
Anda sejenis “Nibbāna Duniawi (Mundane Nibbāna).” Saat
melakukan langkah-langkah melepaskan dan merilekskan,
Anda mendapat kesempatan singkat untuk melihat dan
mengalami sifat asli dan kelegaan saat terbebas dari
keketatan dan penderitaan. Kewaspadaan kemudian
mengingat untuk…

4. Manis Tersenyum Kembali (Re-Smile)
Jika Anda telah mendengarkan ceramah Dhamma di situs
kami, Anda mungkin sudah tahu betapa pentingnya
senyum bagi meditasi. Belajar untuk tersenyum dan
menaikkan sedikit ujung mulut Anda membantu pikiran
untuk melakukan observasi, waspada, tanggap, dan terang.
Menjadi serius, tegang, atau cemberut menyebabkan pikiran
Anda menjadi berat dan kewaspadaan Anda menjadi
tumpul dan lamban. Dengan pikiran berat dan tumpul,
semakin sulit untuk memahami dan itu akan
memperlambat pemahaman Anda terhadap Dhamma.

5. Mengembalikan (Return)
Arahkan pikiran Anda kembali ke obyek meditasi Anda.

6. Mengulangi (Repeat)
Ulangi proses ini secara keseluruhan sesering yang
dibutuhkan. Tinggallah bersama obyek Anda sampai Anda
teralihkan, dan lakukan proses 6R (6M) lagi.
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Teman Spiritual

S

elama sepuluh menit pertama meditasi duduk Anda,
pancarkan cinta-kasih pada diri sendiri. Selimuti diri
Anda dalam perasaan tenang bahagia itu dengan mengikuti
arahan instruksi sebelumnya. Untuk sisa waktu dari
meditasi duduk, pancarkan cinta kasih dan pikiran baik
kepada seorang teman spiritual.
Saat ini, sangat penting untuk diingat bahwa teman spiritual
Anda adalah seorang manusia yang masih hidup, jenis
kelaminnya sama dengan Anda, dan bahwa mereka
bukanlah anggota keluarga Anda. Mohon ikuti panduan
sederhana ini.
Menggunakan teman spiritual yang berjenis kelamin
berbeda mungkin akan mengarah pada perasaan penuh
nafsu dan hal ini akan merumitkan pengalaman meditasi
Anda. Ini adalah cara tradisional untuk mengajarkan Mettā
(cinta-kasih).
Teman spiritual haruslah seseorang yang sangat Anda
hormati dan Anda tulus mengharapkan ia bahagia. Ia
adalah seseorang yang membuat Anda tersenyum ketika
Anda mengingat mereka. Teman spiritual ini bisa saja
adalah guru favorit Anda yang selalu mementingkan
tujuan-tujuan mulia Anda. Ia bisa juga seorang teman yang
selalu menyokong dan mendukung apapun yang Anda
lakukan.
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Mohon jangan gunakan anggota keluarga Anda sebagai
teman spiritual karena anggota keluarga terlalu dekat
dengan Anda. Anggota keluarga akan digunakan dalam
latihan Anda di lain waktu, tetapi untuk saat ini mereka
mungkin akan menguak isu-isu terselubung yang akan
mengganggu latihan. Di awal latihan, kami ingin membuat
latihan ini mudah dan tidak rumit.

Manusia yang sangat Anda hormati
Masih hidup
Jenis kelamin sama dengan Anda
Bukan anggota keluarga Anda
Lalu buatlah harapan bagi teman spiritual Anda dengan
cara ini: “Sebagaimana saya merasakan kebahagiaan dalam
diri, semoga engkau juga bahagia dan damai!” Selimuti
mereka dalam perasaan Cinta-kasih dan letakkan mereka di
tengah dada Anda dan tersenyumlah pada mereka ketika
Anda melakukan hal ini. Lakukan dengan benar-benar tulus.
Benar-benar percayai itu. Semakin Anda mempercayainya,
semakin kuat perasaan itu.
Terus harapkan (doakan) mereka bahagia dan lihat mereka
dalam mata batin Anda, namun jangan terlalu menitikberatkan pada kesan mental aktual (visualisasi) mereka.
Sekali lagi, ada orang yang mampu melakukan visualisasi
(membayangkan gambar) dengan sangat baik, ada juga
orang yang tidak bisa. Anda cukup tahu siapakah teman
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spiritual Anda itu dan bahwa Anda berharap mereka
bahagia.
Kalimat-kalimat ini adalah cara untuk membangkitkan
perasaan itu. Ketika Anda membuat harapan itu, pindahkan
perhatian Anda ke perasaan itu sendiri. Ingat bahwa obyek
meditasi Anda adalah perasaan. Tinggal dengan perasaan itu
dan biarkan perasaan itu tumbuh sesuai kehendaknya.
Jangan memaksanya; hanya semangati dia dengan lembut
saja.
Cepat atau lambat perasaan itu akan memudar. Ketika itu
terjadi, ulangi kalimat itu lagi. Mengulanginya dengan cepat
tidaklah bermanfaat. Itu membuat kalimat itu terasa
mekanis. Lebih baik katakanlah dengan tulus lalu diam
selama beberapa saat merasakan perasaan yang
ditimbulkannya. Ulangi kalimat itu kembali hanya jika
kalimat itu belum membangkitkan perasaan tersebut.
Beberapa orang bertanya: “Apakah kita ‘mengirim’
perasaan ini keluar kepada teman spiritual kita?” Tidak, kita
tidak mengirim apapun. Kita hanya melihat Teman kita ada
di tengah hati (dada) kita dan berharap agar ia bahagia. Kita
tidak mengirimkan, mengantarkan atau “menginapkan”
jenis perasaan apapun. Ketika lilin menyala memancarkan
kehangatan dan sinar, apakah lilin itu memancarkan
perasaan keluar? Tidak, lilin itu memancar keluar karena
itulah sifat alami dari kehangatan dan sinar. Dengan cara
yang sama, kita melingkupi dan menyelimuti teman kita
dengan perasaan ini, berharap kebahagiaan padanya, dan
melihat ia tersenyum dan bahagia.
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Proses ini adalah kombinasi dari tiga hal yang timbul: (1)
perasaan yang memancar dalam hati Anda, (2) kalimat yang
diucapkan dalam hati, dan (3) gambaran Anda tentang diri
sendiri atau teman spiritual Anda. Gunakan sekitar 75
persen dari perhatian Anda untuk perasaan yang
memancar, 20 persen perhatian pada merasakan harapan
dan, hanya sedikit, sekitar lima persen pada visualisasi
teman spiritual Anda.
Beberapa orang mengira visualisasi adalah bagian lebih besar dalam latihan mereka, kemudian mereka mengeluhkan
keketatan di kepala. Ini karena mereka terlalu mendorong
pikiran untuk melihat teman spiritual mereka. Guru mereka
akan memberitahu mereka untuk berhenti mencoba terlalu
keras karena bagian terbesar dari meditasi mettā (cinta
kasih) adalah merasakan perasaan itu memancar, membuat
harapan tulus bagi kebahagiaan teman spiritual mereka dan
kemudian merasaan kebahagiaan itu—bukannya memvisualisasikan teman mereka.
Jika Anda sakit kepala atau merasakan tekanan, berarti
Anda berupaya terlalu keras. Tersenyum lagi dan mundur
sedikit.
Ketika Anda membayangkan teman spiritual Anda, lihat
mereka tersenyum dan bahagia. Ingat untuk terus
tersenyum simpul di bibir sepanjang sesi meditasi. Jika
Anda mendapati diri Anda tidak tersenyum, maka jadikan
itu pengingat untuk tersenyum lagi, ucapkan harapan yang
lain, dan kirimkan perasaan bahagia pada teman Anda. Jika
wajah Anda tidak terbiasa tersenyum, bersabarlah! Awalnya
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pipi Anda bahkan mungkin terasa agak sakit tapi Anda
akan terbiasa dan ketidaknyamanan itu akan berlalu.
Tolong jangan mengkritik diri Anda sendiri saat lupa
senyum; pikiran kritis terhadap apapun itu tidak
bermanfaat dan mengarah pada lebih banyak penderitaan.
Jika Anda melihat bahwa Anda menyalahkan diri sendiri
karena lupa tersenyum, maka tertawai diri sendiri karena
memiliki pikiran gila seperti itu!
Pahamilah bahwa setiap orang memiliki pikiran yang gila
dan tidak apa-apa memiliki kegilaan ini. Tertawai diri
sendiri tentang hal ini. Meditasi itu harusnya
menyenangkan, ingat? Tersenyum dan tertawalah karena
terperangkap lagi, kemudian mulai dari awal lagi dengan
obyek meditasi Anda.
Hidup adalah permainan untuk dijalani, jadi teruskan segala sesuatu itu dengan ringan dan bersenang-senanglah
sepanjang waktu. Memang butuh latihan, tapi inilah sebab
Anda sekarang sedang melakukan praktik ini. Bermainlah
dengan berbagai hal dan jangan anggap mereka terlalu serius.
Ini adalah meditasi yang serius, tapi kita tidak ingin Anda
serius! Pikiran Anda harusnya tidak terlalu serius; malah
pikiran harusnya ringan dan tidak terbebani. Tersenyumlah.
Jika senyum pun tidak berhasil, maka tertawa kecil dapat
membantu Anda kembali ke keadaan pikiran yang waspada
dan lebih bahagia.
Anda akan menggunakan teman spiritual yang sama (yang
sudah Anda pilih itu) sepanjang waktu sampai guru
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mengatakan Anda dapat mengubahnya. Ini mungkin perlu
beberapa hari atau minggu. Semakin Anda dapat berada di
saat ini—bahagia dan berpuas diri, merasakan bahagia
dengan teman spiritual Anda—semakin cepat Anda akan
dapat maju ke tahap meditasi selanjutnya. Anda selalu bisa
menghubungi kami melalui situs kami untuk panduan.
Begitu Anda telah memilih seorang teman spiritual yang
baik, terus gunakan orang itu. Jika Anda berganti dari satu
orang ke orang lainnya, praktik itu tidak bisa matang atau
mendalam. Kadangkala para meditator ingin mengirimkan
Mettā ke orang lain atau ke semua mahluk. Ini hanyalah
cara halus pikiran mengganggu Anda. Di awal latihan ini,
Anda harus tetap tinggal dengan teman yang sama sehingga
Anda dapat membangun penyatuan-pikiran Anda.
Kita mengganti kata konsentrasi 10 dengan kata penyatuanpikiran (collectedness) untuk membantu menjelaskan bahwa
kita tidak memaksa pikiran kita untuk tinggal pada satusatunya obyek meditasi dengan cara paksa dan tetap.
Malahan kita ingin pikiran tinggal dengan ringan pada
obyek itu. Jika pikiran Anda mengembara, gunakan 6R
(6M).
Ketika tidak ada gangguan, tidak perlu mengontrol
perhatian Anda. Perhatian akan tinggal di sana saja dengan
sendirinya.
Itu sebenarnya suatu hal yang mengagumkan yang terjadi!

10

Kata konsentrasi digunakan di semua teks-teks sutta.
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Lalu, ada beberapa saat dimana beberapa bentuk-pikiran
dan sensasi secara acak muncul ketika Anda sedang
bersama dengan obyek meditasi Anda, tapi ia tidaklah
cukup kuat untuk menarik perhatian Anda keluar secara
penuh dari obyek meditasi Anda. Ketika hal ini terjadi,
abaikan itu dan tinggallah bersama dengan obyek meditasi
Anda. Pikiran dan gangguan ini akan pergi dengan
sendirinya; tidak perlu untuk meng-6R/6M-kan mereka.
Jadi, mari kita tinjau kembali (untuk meditasi duduk selama
tiga puluh menit):
1. Mulai dengan memancarkan pikiran baik dan
bahagia serta harapan bagi diri sendiri selama
sepuluh menit.
2. Lalu beralih ke satu Teman Spiritual yang Anda pilih
selama sisa meditasi duduk Anda—20 menit—dan
pancarkan pikiran baik dan bahagia kepadanya
selama sisa sesi itu. Tetaplah hanya dengan teman
yang sama dan jangan berganti ke apapun atau
siapapun lainnya, bahkan jika Anda berpikir mereka
“layak” mendapat perhatian Anda. Pikiran seperti
ini hanyalah suatu bentuk gangguan yang lain.
Pikiran bisa penuh trik.
3. Gunakan 6R (6M) untuk mengatasi gangguan.
4. Ketika perasaan mettā (cinta-kasih) mulai menjadi
semakin kuat, sadari itu dan masuklah ke dalamnya.
Tersenyum ke dalamnya dan biarkan ia berkembang
dengan sendirinya. Jika Anda temukan bahwa Anda
melakukan
verbalisasi
dengan
halus
dan
pengucapan mulai menyebabkan keketatan, lepaskan
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verbalisasi dan cukup rasakan harapan itu. Ini akan
mengizinkan perasaan itu tumbuh membesar.
Tetaplah bersama perasaan itu dan cukup berada di
masa kini tanpa mendorong atau “bersandar”
padanya.
Latihan ini perlu waktu untuk dikuasai dengan baik. Ini
adalah suatu jenis “tidak-beraksi”—Anda tidak mengontrol
atau menolak perasaan ini, Anda hanya dengan lembut
mengarahkannya.
Jika ada ketegangan di tubuh Anda akibat upaya
mengirimkannya keluar, maka Anda sedang berupaya
terlalu keras. Cukup harapkan (doakan) kebahagiaan itu
seperti Anda sedang mengucapkan “semoga perjalananmu
lancar” ke orang yang akan bepergian. Anda berdiri di
pintu dan melambai ketika ia pergi—Anda tidak terus
berdiri dan mencoba untuk mendorong suatu perasaan
keluar menuju dia! Sama halnya, dengan meditasi mettā,
cukup tersenyum dan mendoakan dengan perasaan cintakasih yang lembut ini.
Ketika praktik Anda makin maju, Anda akan menemukan
bahwa kebahagiaan mulai muncul. Itu bisa berwujud
seperti merinding, rasa bergetar, atau hanya rasa girang. Itu
kemudian
diikuti
oleh
perasaan
tenang
yang
menyenangkan.
Setelah melakukan 6R (6M) dan mengerti langkah-langkah
ini, akan ada suatu gangguan yang muncul. Akhirnya,
Anda meng-6R (6M) ketegangan kecil terakhir darinya, dan
gangguan itu hilang total! Nafsu keinginan dihilangkan
untuk pertama kalinya. Ia pergi, tidak pernah timbul lagi.
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Kebahagiaan akan muncul, dan Anda akan mengalami Jhāna
Sadar Tenang pertama. Akan ada lebih banyak untuk dilalui
seiring Anda maju di jalan ini.
Ketika Anda berjalan lebih dalam lagi, kepercayaan diri
Anda akan semakin kuat, dan Anda memahami bahwa apa
yang sedang Anda lakukan itu benar. Juga, Anda akan
menyadari bahwa ada kondisi pikiran tenang yang lebih
dalam daripada apapun yang pernah Anda alami
sebelumnya. Ini bagaikan seseorang mematikan kulkas yang
sebelumnya bahkan tidak pernah Anda sadari menyala.
Anda mungkin menyadari bahwa Anda tidak merasakan
beberapa bagian dari tubuh Anda kecuali jika Anda
mengarahkan perhatian Anda pada mereka. Ini adalah
perkembangan yang normal ketika tubuh Anda mulai
kehilangan ketegangan dan keketatan, dan ini menandakan
kemajuan.
Akhirnya, ketika Anda melaju makin dalam, perasaan cintakasih akan naik ke kepala Anda. Jangan mengontrol
perasaan itu—jika ia ingin pindah ke sana, maka biarkan ia
pindah. Sekarang Anda telah menjadi meditator tingkat
lanjutan.
Ketika ini terjadi, maka Anda akan siap untuk langkah
praktik meditasi selanjutnya. Hubungi kami melalui situs
kami. Kami tidak akan membahasnya di buku ini karena
praktik tingkat lanjutan ini membutuhkan lebih banyak
instruksi. Namun, Anda sekarang sudah berjalan melewati
jhāna-jhāna menuju ke pengalaman pencerahan.
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Recognize – Mengenali
Release – Melepaskan
Relax – Merilekskan
Re-smile – Manis Tersenyum Kembali
Return – Mengembalikan
Repeat – Mengulang
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Meditasi Berjalan

B

agian penting dari latihan mettā (cinta-kasih) adalah
Meditasi berjalan. Jangan mengabaikannya. Anda perlu
berjalan untuk mempertahankan energi tinggi, terutama
setelah meditasi duduk yang lebih panjang.
Jika Anda merasa mengantuk atau memiliki energi yang
rendah, Anda bisa menggunakan Meditasi Berjalan untuk
membangun energi dan mengembangkan pikiran Anda
sebelum meditasi duduk.
Kadangkala, pikiran Anda akan teralihkan, dan berjalan
akan membuat lebih mudah untuk menenangkan pikiran
yang gelisah sehingga Anda dapat kembali untuk meditasi
duduk. Meditasi berjalan menambah energi bagi meditasi
duduk Anda dan akan memperdalamnya.
Meditasi berjalan sendiri adalah meditasi yang hebat, tapi
saat dipadukan dengan meditasi mettā, meditasi berjalan
membantu Anda memasukkan mettā (cinta-kasih) ke dalam
aktifitas dan kehidupan sehari-hari. Mohon benar-benar
ingat bahwa ini adalah latihan sepanjang-waktu.
Cari tempat untuk berjalan yang panjangnya minimal 30
langkah, jalurnya lurus dan rata. Berjalanlah dengan
langkah kecepatan normal seperti ketika Anda berjalanjalan di taman di Minggu sore. Jangan berjalan lambat
seperti kura-kura, tapi juga tidak terlalu cepat. Mata Anda
harus diarahkan ke bawah ke sekitar 1,5 hingga 3 meter ke
depan.
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Jangan letakkan perhatian Anda pada kaki, namun tetaplah
bersama dengan teman spiritual. Jangan melihat ke
sekeliling karena itu akan menarik Anda dari meditasi. Ini
bukanlah berjalan alami, tapi bagian dari praktik aktual di
mana Anda sedang memancarkan pikiran baik dan bahagia
ke Teman Spiritual Anda. Sesering mungkin, tetaplah
lakukan latihan ini sepanjang waktu Anda berjalan. Ini
serupa dengan saat Anda meditasi duduk, dengan hanya
satu perbedaan yaitu Anda sedang berjalan dan bukan
sedang duduk.
Anda bisa melakukan ini di dalam atau di luar ruangan,
sesuai dengan kondisi cuaca. Yang paling baik adalah di
luar di udara terbuka tapi hindari panas dari sinar matahari
langsung. Anda dapat juga berjalan di dalam ruangan,
berkeliling di dalam ruangan atau menyusuri lorong.
Beberapa meditator mengalami kemajuan pesat ketika
berjalan, jadi meditasi ini benar-benar bisa mendalam.
Jangan anggap remeh, karena ini adalah bagian penting dari
latihan. Meditasi berjalan juga membantu kita belajar
bagaimana mempraktikkan Mettā dalam kehidupan seharihari saat kita beraktifitas aktif.
Berjalanlah selama kira-kira 15 hingga 30 menit. Jangan
berjalan lebih dari satu jam karena ini akan melelahkan
tubuh Anda. Namun, berjalanlah dengan kecepatan yang
pas sehingga di akhir sesi, Anda merasa jantung Anda
memompa dan Anda mungkin sedikit terengah-engah.
Kemudian Anda bisa duduk dan waspada sepenuhnya.
Berjalan dapat membawa ketenangan, kejernihan atau
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energi, tergantung pada apa yang Anda butuhkan pada saat
itu.
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Lakukan Terus

B

ermeditasi selama 30 menit setiap hari adalah durasi
minimum di awal. Dari pengalaman kami, diperlukan
15 hingga 20 menit untuk mengizinkan pikiran menenang.
Kemudian Anda memberikan diri sendiri sepuluh menit
produktif dimana Anda dapat benar-benar memperhatikan
dan mengamati. Durasi 45 menit bahkan lebih baik.
Faktanya adalah saat Anda duduk dan tidak bergerak pun
telah mengizinkan pikiran untuk menenang. Semakin lama
Anda duduk, semakin pikiran menenang dengan
sendirinya, tanpa perlu Anda lakukan apapun. Jadi duduk
lebih lama dan tidak bergerak itu sangat penting bagi
kemajuan meditasi.
Dalam retret, Anda akan duduk 30 menit, berjalan 15 menit,
kemudian duduk lagi, bergantian seperti ini sepanjang hari.
Meditasi duduk Anda akan secara alami menjadi lebih lama
dan lama.
Dalam keseharian Anda, meditasi duduk dua kali sehari itu
sangat membantu. Begitu Anda nyaman, cobalah untuk
tetap diam sepenuhnya selama periode meditasi duduk
Anda. Jika pikiran bersikeras untuk bergerak, 6R-kan
keinginan untuk bergerak. 6R (6M) sangat membantu dalam
menghadapi ketegangan dan menemukan ketenangan yang
lebih dalam.
Jika rasa sakit muncul, tolong perhatikan bagaimana ia
muncul. Anda dapat membedakan apakah sakit itu
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sungguhan (sakit fisik) dengan memperhatikan apa yang
terjadi setelah Anda bangun dari meditasi duduk. Jika sakit
itu pergi dengan sangat cepat, itu adalah “sakit meditasi”
yang sebenarnya merupakan sakit mental dan itu tidak
disebabkan oleh apapun yang berbahaya. Itu hanya suatu
gangguan. Jika itu kembali ketika Anda duduk, coba untuk
tetap diam dan lakukan 6R (6M).
Jika ketika Anda bangun, sakit itu masih ada dan tetap ada,
sebaiknya jangan duduk dengan cara itu lagi karena ini
merupakan manifestasi sakit fisik yang sebenarnya.
Jika kita mencoba untuk menghilangkan rasa sakit atau
perasaan tidak-menyenangkan dengan paksa, baik sakit
secara mental atau fisik, kita hanya menambahkan lebih
banyak keserakahan dan kebencian ke pikiran. Ini
menciptakan lingkaran buruk dari Saṃsāra.
Namun,
jika
kita
menghadapi
perasaan
tidakmenyenangkan itu secara terbuka dan tanpa mengambilnya
secara pribadi, kita melihat kualitas-kualitas tidak
bermanfaat ini dengan kesadaran bermanfaat. Kesadaran
murni, jernih ini secara bertahap akan melepaskan perasaan
mengganggu ini. Lebih jauh lagi, Anda akan melihat
perasaan itu tetap ada, tapi sikap Anda terhadapnya telah
berubah.
Jika Anda mengantuk, cobalah untuk duduk di luar, tapi
tidak di bawah paparan sinar matahari langsung. Duduk di
luar cenderung membangunkan Anda. Anda bahkan bisa
mencoba melakukan meditasi jalan mundur setelah Anda
berjalan maju tiga puluh langkah. Daripada membalik
badan, jalan mundur sajalah ke titik awal.
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Meditasi dan manfaatnya akan meningkat jika Anda dapat
terus mengembangkan kesadaran sepanjang hari.
Tersenyum dan kirimkan mettā (cinta-kasih) setiap saat
Anda ingat. Ketika Anda melihat perasaan sulit muncul, 6Rkan mereka. Lakukan ini dengan rasa gembira dan humor
tentang betapa gilanya tingkah pikiran ini.
Jika Anda serius dan mencoba untuk mengontrol pikiran,
itu hanyalah nafsu keinginan lainnya. Anda membuat diri
sendiri kelelahan dan menjadi frustasi. Jadi lakukan ini
dengan ringan, tapi dengan kesinambungan terus-menerus.

Lakukan meditasi ini dengan ringan,
namun tekun terus-menerus.

52

Bawalah Mettā dalam Semua
Aktivitas

A

nda dapat membawa mettā (cinta-kasih) dalam segala
sesuatu yang Anda lakukan. Biasanya, Anda
melakukan meditasi duduk di rumah, tapi Anda juga dapat
tersenyum
dan
memancarkan
kesejahteraan
dan
kebahagiaan bagi semua makhluk ketika Anda sedang
beraktifitas. Saat Anda berjalan-jalan atau berbelanja, Anda
tidak perlu tinggal bersama teman spiritual. Tinggallah
dengan perasaan umum mettā.
Lebih banyak tersenyumlah. Perhatikan dan 6R/6M-kan
kekecewaan emosional yang muncul. Ketika keadaan
pikiran yang tidak bermanfaat muncul, pandang itu sebagai
suatu kesempatan belajar. Izinkan mereka ada dan
munculkan kondisi pikiran yang bermanfaat. Inilah arti dari
Upaya Benar dalam Jalan Mulia Berunsur Delapan.

Smile More 
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Kemajuan dan Jhāna

S

eiring perkembangan meditasi Anda, Anda akan melihat
berbagai jenis fenomena baru. Kegembiraan dan
pengalaman menyenangkan menarik lainnya akan muncul.
Beberapa di antaranya akan benar-benar luar biasa.
Pertama kali Anda benar-benar dan sepenuhnya
melepaskan gangguan, Anda akan mengalami pengalaman
pertama dari kondisi jhāna dan sedang dalam perjalanan
untuk masuk lebih dalam. Anda akan mulai berteman
dengan hal-hal menyenangkan seperti Suka Cita, Rasa Puas
Diri, Ketenang-seimbangan dan lebih banyak lagi. Waktu
menyenangkan sedang menghampiri!

Good times are on the way!
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Brahmavihāra dan Nibbāna

B

uddha membahas mengenai empat kualitas agung dari
pikiran yang bermanfaat. Mereka disebut Brahmavihāra
dan terdiri dari Cinta-kasih (mettā), Welas-asih (karuṇā),
Kegembiraan
Simpatik
(muditā)—kita
lebih
suka
menggunakan istilah Kegembiraan saja—dan Ketenangseimbangan (upekkhā). Ini adalah praktik yang sedang Anda
mulai sekarang.
Anda akan secara bertahap melewati semua keadaankeadaan ini dengan sangat alami; mettā menjadi lebih
tenang dan berubah menjadi welas-asih, dan seterusnya
melalui kegembiraan menuju ketenang-seimbangan. Anda
tidak
dapat
mengubah
praktik
ketika
Anda
melakukannya—keadaan-keadaan ini berubah sendiri.
Begitu Anda menjadi seorang meditator tingkat lanjut,
Anda hanya harus terus bermeditasi. Itu akan berkembang
dengan sendirinya satu demi satu, tanpa Anda harus
memunculkan kondisi-kondisi ini dengan sengaja.
Inilah perbedaan penting lainnya dibandingkan dengan
bagaimana latihan-latihan lainnya melatih Anda mengembangkan mettā. Buddha mengajarkan bahwa ketika dipraktikkan secara benar, empat kondisi luhur ini akan berkembang dengan sendirinya satu setelah yang lain.11 Anda akan
belajar bagaimana memancarkan mereka ke enam penjuru
MN 43:31 ini adalah memancarkan ke semua penjuru dengan
memulai dengan Cinta-kasih.
11

55

(arah) dan kemudian ke semua arah pada saat yang bersamaan.
Ketika hal ini terjadi, jhāna-jhāna akan terjadi secara alami
dengan sendirinya. Kata jhāna adalah kata yang sarat akan
muatan. Kata jhāna telah diterjemahkan dalam berbagai
cara yang berbeda, tapi kita menerjemahkan kata jhāna
sebagai tingkat-tingkat pemahaman. Kita tidak ingin
mencampurkan artinya dengan jhāna dalam pengertian
meditasi konsentrasi satu-titik. Kedua definisi ini
berhubungan, tapi jhāna yang satu ini masih ada kesadaran
terhadap tubuh, sedangkan jhāna yang lain tidak. Buddha
mengajarkan bahwa kunci untuk memahami nafsu
keinginan dan gangguan-gangguan adalah menyadari
bahwa pikiran dan tubuh adalah satu proses yang tidak
dapat dipisahkan. Tekanan dan keketatan adalah proses
tubuh dan kita harus dapat melihat mereka serta tidak
mengusir atau menekan mereka.
Kita menyebut keadaan-keadaan jhāna yang kita alami
dengan meditasi ini sebagai Jhāna-jhāna Tenang Sadar. Ada
delapan jhāna ini (yaitu empat jhāna rūpa atau jhāna
berbentuk, dan empat jhāna arūpa atau jhāna tanpa-bentuk).
Melampaui kedelapan jhāna ini adalah pengalaman Nibbāna
itu sendiri. Pikiran Anda akan menjadi begitu sunyi
sehingga itu akan berhenti. Ketika pikiran Anda kembali
dari pengalaman berhenti (cessation), pikiran menjadi luar
biasa terang dan jernih, tanpa gangguan apapun—bagaikan
papan tulis yang bersih tanpa tulisan.
Saat itu, ketika proses mental berikutnya muncul, Anda
akan melihat setiap rangkaian dan bagian dari proses ini—
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yang kita sebut sebagai kehidupan—ketika itu muncul dan
lenyap, dengan kejernihan yang mencengangkan. Proses ini
adalah apa yang Buddha sebut sebagai Sebab Musabab
yang Saling Bergantungan (Paticca Samuppada). Ada dua
belas rangkaian dalam setiap momen pengalaman dan
Anda akan melihat bagaimana setiap rangkaian muncul dan
lenyap. Anda melihat bagaimana setiap rangkaian muncul
secara bergantung pada rangkaian lainnya.
Ketika Anda melihat dengan sangat dalam ke proses ini,
Anda akan memahami secara mendalam di level pribadi,
bahwa semua “agregat” yang membentuk ”Anda”
sebenarnya bersifat impersonal (tanpa-diri) dan tanpa diri
atau jiwa yang kekal. Pengalaman ini begitu mendalam
sehingga Nibbāna akan muncul dan Anda akan memahami
sifat alami dari semua keberadaan. Anda akan mencapai
pencerahan (penyadaran) dalam kehidupan ini juga. Akan
ada kelegaan besar!
Pengalaman pembebasan (Nibbāna) terjadi pada banyak
orang yang mengikuti arahan sederhana ini. Itu tidak
memakan waktu bertahun-tahun atau puluhan tahun.
Buddha mengatakan bahwa praktik ini bersifat “langsung
efektif”. Dalam Satipaṭṭhāna sutta dari Majjhima Nikāya,
beliau mengatakan bahwa pengalaman ini dapat terjadi
dalam waktu singkat seperti misalnya tujuh tahun, bahkan
tujuh hari. Itu sebenarnya terjadi begitu cepat; kita telah
melihat itu terjadi dalam satu retret selama delapan hari.
Jadi mulailah sekarang dan Anda juga dapat mengalami
pengalaman penyadaran. Ikuti saja instruksinya dengan
tepat!
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Manfaat Cinta-kasih

A

da banyak manfaat yang didapat dari mempraktikkan
meditasi cinta kasih.

Dalam sutta-sutta dikatakan bahwa ketika Anda
mempraktikkan meditasi mettā, Anda akan mudah tidur
dan tidur Anda nyenyak. Anda tidak bermimpi buruk.
Orang-orang benar-benar menyukai Anda! Binatang pun
menyukai Anda. Wajah Anda menjadi bersinar dan cantik.
Anda sehat. Senjata dan racun tak melukai Anda (tak perlu
dites, oke?). Ini hanyalah sebagian manfaat dari meditasi ini.
Ketika Anda mempraktikkan cinta-kasih (mettā), pikiran
Anda juga menjadi jernih dan tenang, dan kemajuan Anda
dalam meditasi akan sangat cepat.

Sehat dan bahagia secara alami.
Bonus: lebih cantik dan tampan 
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Mettā dalam Kehidupan Sehari-hari

L

anjutkan meditasi duduk dan berlatih. Dengarkan
ceramah-ceramah, baca buku-buku kami dan pelajari
lebih banyak mengenai konsep di seputar praktik ini. Ada
banyak sumber-sumber informasi di situs kami.
Ketika memulai praktik baru apapun, biasanya yang paling
baik adalah menyelami diri sepenuhnya ke dalam praktik
tersebut, sisihkan (sampingkan) dulu praktik-praktik
lainnya yang mungkin telah Anda lakukan di masa lalu,
sampai Anda memahami latihan baru itu secara mendalam
dan menyeluruh. Kalau tidak, Anda mungkin bingung
dengan berbagai opini-opini dan praktik-praktik beragam
yang juga ada di luar sana.
Ingat bahwa kita tidak mendasarkan ajaran kita pada
pandangan-pandangan, tapi lebih pada studi terhadap
sutta-sutta itu sendiri serta pada pengalaman langsung
melalui praktik meditasi itu sendiri. Kami mengundang
agar Anda juga mengikuti jalan ini.
Cara yang paling baik untuk mendalami Meditasi
Ketenangan Kebijaksanaan dan Pandangan Terang adalah
dengan mengikuti retret, atau jika Anda tak bisa datang ke
retret maka mengikuti retret online dengan kami. Silakan
cek website kami untuk informasi dan jadwal.
Begitu Anda telah menguasai untuk tetap bersama teman
spiritual, akan ada lebih banyak instruksi untuk
mematahkan rintangan dan memancarkan perasaan mettā
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(cinta-kasih) ke semua penjuru. Guru akan memberikan
arahan dan petunjuk pada Anda ketika Anda telah siap.
Saat itulah latihan Brahmavihāra benar-benar lepas landas.
Lebih banyak fenomena akan muncul dan guru dapat
membimbing Anda berdasarkan kemajuan Anda. Ada lebih
banyak langkah-langkah dalam latihan tetapi karena
langkah-langkah ini adalah tingkat lanjutan, mereka
dibahas di buku lain.
Sekarang, kuasai kemampuan untuk tinggal bersama
dengan teman spiritual Anda secara sempurna dan
kemudian hubungi kami atau datang ke retret.
Sekali lagi, ketika Anda beraktifitas dalam kegiatan seharihari, ingatlah untuk tersenyum dan terus memancarkan
mettā (cinta-kasih) kepada semua makhluk. Gunakan Upaya
Benar
untuk mengkondisi-kembali
pikiran
Anda.
Munculkan kualitas bermanfaat dari cinta-kasih ini
daripada membiarkan pikiran bersenandung tanpa arah.
Saat menanti di antrian panjang di kasir: pancarkan mettā.
Kasir di toko adalah pekerjaan yang berat, jadi
tersenyumlah pada kasir itu dan ramahlah.
Saat lalu lintas padat dan Anda tidak dapat bergerak?
Daripada merasa kesal, pancarkan mettā (cinta-kasih)
kepada para pengemudi lain. 6R/6M-kan pikiran kesal Anda
dan gantikan itu dengan pikiran ringan yang bermanfaat.
Putar ceramah Dhamma dan dengar untuk belajar tentang
Jalan Mulia Berunsur Delapan daripada menghamburkan
waktu membiarkan pikiran berkeliaran tanpa arah melewati
kehidupan.
61

Bagikan apa yang telah Anda pelajari kepada orang lain,
dan buat mereka memetik manfaat dari latihan Anda.
Begitu Anda telah memahaminya, bagikan manfaat praktik
ini pada orang lain. Jangan berdakwah! Hanya bicarakan
apa yang Anda tahu dan apa yang Anda alami sendiri.
Jadilah seorang Buddha dan bukan seorang Buddhis!
Tidak bisa menemukan kelompok meditasi di area Anda?
Mulailah sendiri. Begitu Anda menemukan satu orang lagi,
Anda sudah punya satu kelompok! Bermeditasi minimal
tiga puluh menit, dengarkan ceramah, berdiskusi sambil
minum teh tentang apa yang telah Anda pelajari. Saat itu,
Anda telah saja menciptakan kelompok meditasi Anda
sendiri!
Sedikit demi sedikit, seperti tetesan air mengisi cangkir,
Anda dengan segera akan tiba pada penyadaran
(pencerahan) agung. Mungkin untuk melakukan hal ini
sekarang juga. Buddha sudah menunjukkan jalannya pada
kita. Kita tinggal mengikuti instruksi-instruksinya dengan
tepat!

Sekarang pergilah meditasi!
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Sumber Informasi
Buku Bhante Vimalaramsi:





Meditation is Life, Life is Meditation (Bahasa Inggris)
Breath of Love (Bahasa Inggris & Bahasa Indonesia)
Moving Dhamma, Volume 1 (Bahasa Inggris &
Bahasa Indonesia)
A Guide to Forgiveness Meditation (Bahasa Inggris &
Bahasa Indonesia)

Buku Doug Kraft (murid Bhante Vimalaramsi):


Buddha’s Map: His Original Teachings on
Awakening, Ease, and Insight in the Heart of
Meditation (Blue Dolphin Publishing, 2013).

Dhamma Sukha Meditation Center
8218 County Road 204
Annapolis, MO 63620, Amerika Serikat
www.dhammasukha.org
info@dhammasukha.org
Yayasan Dhammasukha Indonesia
www.dhammasukha-indonesia.org
dhammasukhaindonesia@gmail.com
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Ucapan Terima Kasih

B

uku ini ditulis dan disunting oleh David Johnson yang
menambahkan isi yang telah dikumpulkan dan
dikompilasi dari banyak pengalaman siswa meditasi kami.
Tambahan suntingan oleh Teri Pohl dan Jens Tröger,
direktur Bookalope.
Kami juga ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih
sebesar-besarnya kepada Bhikkhu Bodhi atas terjemahan
Majjhima Nikāya dan Samyutta Nikāya hasil terjemahan
beliau yang luar biasa serta semua dukungan beliau. Kami
ingin berterima kasih pada Wisdom Publications untuk
kutipan-kutipan sutta MN-111 yang digunakan.
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Membagi jasa
Semoga yang menderita,
Bebas dari derita
Semoga yang merasa takut
Bebas dari rasa takut
Semoga yang berduka
Menghapus semua dukanya
Dan semoga semua makhluk membagi jasa
Yang telah kami peroleh
Untuk memperoleh
Semua jenis kebahagiaan
Semoga semua mahluk
Di angkasa dan bumi
Para dewa dan naga yang perkasa
Berbagi jasa-jasa kami ini.
Semoga mereka terus melindungi
Ajaran Buddha.
Sadhu…Sadhu…Sadhu
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Berbagi Pengalaman
Banyak murid TWIM yang telah merasakan manfaat nyata
dalam meditasi dan kehidupan sehari-hari mereka setelah
mengikuti instruksi meditasi TWIM. Kuncinya adalah
mengikuti instruksi dengan seksama, dan berkonsultasi
dengan guru dan para mentor untuk memantau
perkembangan meditasinya.
Berikut beberapa pengalaman mereka:
“Saya mulai meditasi TWIM sejak 2013. Meditasi dengan
objek metta memberikan manfaat yang besar ketika saya
pertama kali menerapkannya. Saya bisa merasakan kebahagiaan yang melimpah ruah. Meditasi ini juga membawa perubahan dalam kepribadian, sebab batin kita
menjadi semakin 'dewasa'. Secara otomatis, relasi kita
dengan orang lain juga akan menjadi semakin baik.”
-- Efendi, dosen
“Metode meditasi ini sangat mudah dipelajari dimana
kita disarankan untuk rileks. Hasil yang dicapai juga
sangat mengagumkan karena kita akan bisa mengenal
diri kita sendiri ke arah yang lebih baik. Intinya meditasi
ini membuat kita lebih menikmati hidup dan belajar tentang ajaran Buddha untuk kualitas hidup kita.”
-- Se Tjhie, INGO
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“Saya mengenal Meditasi TWIM sejak beberapa tahun
yang lalu, yaitu semenjak Bhante Vimalaramsi memperkenalkan jenis Meditasi ini di Vihara Siripada Tangerang. Dan saya baru mulai aktif melatih Meditasi TWIM
ini setahun lalu [2014]. Manfaat yang saya dapatkan dari
Meditasi TWIM:
- Lebih sabar (tidak cepat emosi), awalnya saya
sangat mudah marah.
- Batin menjadi tenang dalam menghadapi kesulitan hidup.
- Rileks, hidup lebih nyaman karena optimis
menghadapi hidup dengan senyum yang lebar
walau sewaktu menghadapi kesusahan.
- Bisa berbagi rasa simpati kepada orang-orang
yang sedang kesusahan dan juga meringankan
mereka yang sedang kesusahan (efek dari Meditasi TWIM menyebabkan kita ringan tangan untuk menolong bagi yang memerlukan).
- Dengan berlatih Meditasi TWIM juga menyebabkan kita selalu berbuat bajik dgn selalu memancarkan Cinta kasih, Welas asih dan gembira
atas keberhasilan orang lain.”
_-- si Dharta, upasaka
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“Saya merasakan manfaat yang luar biasa setelah
mengenal meditasi TWIM dengan objek metta. Saya merasakan hidup saya lebih tenang, baik dalam menjalani
hidup maupun dalam menyelesaikan masalah-masalah
yang timbul.
Selain itu, saya juga merasakan welas asih yang timbul,
dan dengan mengembangkan welas asih membuat saya
menjadi lebih bahagia lagi.”
-- Jovita Leenardi, ibu rumah tangga

“TWIM: It's an amazing meditation method. Useful for
your daily life. Practice it.... You will find there is a "sensor" that filter the thoughts before become an action or
speech. Like a "Tuit...tuit...tuit..." warning sign when you
are about to do something not good.”
-- Yeyen, ibu rumah tangga

"Berdamai dengan masa lalu, berbahagia untuk saat ini,
dan berbagi kebahagiaan dengan semua makhluk. Rileks
dan tersenyum. Bahagia ternyata begitu sederhana dan
nyata."
-- Willy S, wiraswasta, meditasi TWIM sejak 2014.
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“Retret pertama saya 2013 dan sebelumnya saya belum
pernah mengikuti meditasi. Sebelumnya saya hanya
mengetahui bahwa meditasi itu adalah pemusatan
pikiran ke satu titik. Namun ternyata tidak seperti yang
saya sangka. Ternyata teknik meditasi yang diajarkan di
TWIM sunguh ajaib dan mungkin sedikit gila.
Pengalaman yang saya rasakan dan sangat bermanfaat
adalah pada saat meditasi tentu akan ada banyak
gangguan, malah saat ini saya anggap itu sebagai teman
yang datang. Saya tidak mengusirnya dan tetap
tersenyum bahagia.
Dan yang
paling
menakjubkan lagi dari praktek
ini adalah dapat saya bawa dalam kehidupan sehari-hari
sehingga membuat saya jadi lebih sabar dalam
menghadapi masalah.
Dan tak lupa selalu berdana senyuman. Keep Smiling.”

-- Joni Chen, karyawan swasta
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The TWIM Meditation (Tranquil Wisdom Insight) as
taught by Bhante Vimalaramsi is a very effective technique to hone one's capacity for attention (sati) and loving-kindness (metta). If practiced regularly, one will benefit from a highly serviceable mind that will improve the
quality of one's life and affect virtually all human endeavors.
This book is the best kind of practical manual: a
combination of simple and clear instructions,
substantiated by quotations from the early Suttas, and
experiential sharing. Bhante's deep insights, born of
many years mediation practice, shine throughout the
entire book.
I highly recommend this book, not only to Buddhists, but
to anyone who wishes to flourish and grow as human
beings. This book shows you how to cultivate the
powerful combination of a good heart and an attentive
mind, which are key factors to realize one's true potential
and eudaimonic happiness. This will in turn affect the
well-being of many others.
-- Guido Schwarze, Entrepreneur in the field of
Market Research and Due Diligence Services
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Ternyata Metta (dan keseluruhan Brahma Vihara:
metta/cinta kasih, karuna/welas asih, mudita/suka cita
dan upekkha/ketenang-seimbangan) mampu membuat
saya yang dulunya 'spit-fire/api yang meletup' menjadi
sabar, tenang, bahagia dan mengubah saya menjadi
orang yang lebih baik bagi diri saya dan orang-orang
seputar saya.
Bahkan anehnya, marahnya seperti lenyap hahaha
Meditasi metta yang diajarkan Bhante Vimalaramsi
dengan 6Rnya yang ampuh membawa banyak orang semakin bahagia, melepaskan dari penderitaan, semakin
lama semakin bahagia. Bukankah itu adalah sesuatu
yang diinginkan semua mahluk?
-- Brenda Ie-McRae, hipnoterapis dan guru meditasi
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