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 Prakata 
Buku yang berisi ceramah-ceramah Dhamma ini menjelaskan
tentang sutta-sutta Buddhis dari masa-masa paling awal yang masih
diwariskan hingga saat ini. Setelah membaca isi sutta-sutta itu dan
mempraktekkannya, saya akan menjelaskan artinya karena itu akan
mempengaruhi latihan meditasi.
Selama menjalani kehidupan sebagai seorang bhikkhu, saya selalu
mencoba menemukan ajaran paling awal yang disampaikan Sang
Buddha kepada para muridnya dan Sangha Bhikkhu 2600 tahun lalu.
Saya telah menghabiskan 37 tahun hidup saya hanya untuk
melakukan hal ini. Saya melakukan banyak latihan meditasi selama
masa itu, tapi pada tahun 1995 saya memutuskan untuk
menghentikan semua bentuk latihan lain dan hanya mengacu pada
Majjhima Nikāya yang saat itu baru saja diterjemahkan dan
diterbitkan oleh Bhikkhu Bodhi melalui Wisdom Publications, dan
berlatih meditasi hanya dengan menggunakan Majjhima Nikāya saja
sebagai panduan, bukan yang lain.
Rasanya seperti saat [Petapa Siddharta] mengingat pengalamannya
duduk di bawah pohon jambu air setelah beliau menjalani praktek
pertapaan yang sangat keras selama enam tahun. Saya ingin kembali
pada apa yang sesungguhnya Sang Buddha katakan.
Menakjubkan, saya menemukan bahwa semua ajaran Sang Buddha
tertampung dalam Majjhima Nikāya. Yang saya maksud adalah
seluruh instruksi meditasi, kemajuan dari pengertian yang
mendalam, serta tujuan akhir dan cara mencapainya.
Anda tidak memerlukan yang lain, hanya perlu Majjhima Nikāya dan
Samyutta Nikāya; namun demikian, Anda membutuhkan
pembimbing untuk menjelaskan [makna-makna] mereka jika Anda

belum pernah mempraktekkan jalan ini sebelumnya.
Saya telah mengganti beberapa kata dalam terjemahan itu ke katakata lain dengan definisi yang saya pikir lebih mendekati arti aslinya
dalam bahasa Pāli dan yang saya yakini merupakan apa yang
sebenarnya Sang Buddha maksudkan. Contohnya, saya
menggunakan kata 'penyatuan' (collectedness) daripada kata
'konsentrasi' (concentration). Begitu juga pada beberapa bagian di
dalam sutta, saya menempatkan terjemahan lama yang telah
dihapus dari sutta tersebut sehingga Anda dapat memahami artinya
dengan lebih baik.
Pembaca yang menggunakan alat elektronik seperti Kindle atau iPad
dapat mengubahnya ke fungsi teks-ke-percakapan untuk
mendengarkan ceramah ini, apabila fungsi itu tersedia. Inilah cara
ceramah-ceramah ini dibabarkan. Ceramah ini telah diedit dan
ditambahkan beberapa bahan yang penting, sehingga tidak
seluruhnya sama persis dengan ceramah yang dimuat dalam situs
Dhamma Sukha.
Ini adalah ajaran-ajaran Sang Buddha. Ajaran-ajaran ini sangat
menarik bagi saya dan saya harap Anda pun sama tertariknya.

Bhante Vimalaramsi
Kepala Vihara Pusat Meditasi Dhamma Sukha
UIBDS United International Buddha Dhamma Society
15 Juli 2012

 Ucapan Terima Kasih 
David Johnson mengumpulkan dan menyunting ceramah-ceramah
ini serta merapikan semua materi, sementara Christopher Farrant di
Australia adalah proofreader serta editor kami yang bekerja siang
dan malam untuk menyempurnakan transkrip mentah.
Sukha Sisso, webmaster Dhamma Sukha di Texas, mulanya
mengumpulkan semua transkrip dan rekamannya, dan melakukan
sebagian besar penyuntingan rekaman dan catatan awal. Tambahan
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sampul buku, dan telah mencermati manuskrip-manuskrip ini dan
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pada Doug Kraft yang telah membantu menyusun manukrip ini ke
dalam format buku yang sesuai untuk penerbitan.
Dan tentu saja kepada para siswa yang terus melontarkan banyak
pertanyaan bagus sehingga banyak topik yang terangkat dan
terjawab.
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Majjhima Nikāya (Kumpulan Ceramah Buddha: Terjemahan
Majjhima Nikāya); dan The Connected Discourses of the Buddha: A
Translation of the Samyutta Nikāya (Ceramah Buddha yang
Berhubungan: Terjemahan Samyutta Nikāya). Dengan ijin dari
Wisdom Publications, 199 Elm Street, Somerville, MA 02144 U.S.A.,
www.wisdompubs.org

Saya membagikan jasa kebaikan dari penerbitan buku ini kepada
semua siswa saya, di masa lalu dan sekarang, para editor dan
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 Pendahuluan 
Bhante Vimalaramsi adalah seorang bhikkhu Buddhis dari Amerika
selama lebih dari 26 tahun. Beliau mulai ketika berusia 28 tahun
dengan mempraktekkan meditasi vipassanā ala Myanmar di
California. Secara bertahap, beliau melepaskan dunia materi, lalu
pergi ke Thailand dimana beliau menjadi bhikkhu pada tahun 1986.
Beliau kemudian berlatih meditasi secara intensif dengan menjalani
retret selama tiga puluh hari, kemudian selama tiga bulan, dan satu
retret dua tahun di Myanmar di bawah bimbingan Sayadaw U
Janaka.
Di akhir retret dua tahun ini, guru meditasi Myanmar-nya
memberitahu bhante bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuk
dipelajari; beliau sekarang sudah siap untuk pergi dan mengajar
sendiri. Bahkan dengan pujian ini, ada suatu perasaan yang
mengganjal bahwa masih ada sesuatu yang lebih yang masih harus
dipelajari.
Beliau kemudian pergi ke Malaysia dan bukannya mengajar meditasi
vipassanā, beliau malah mengajarkan meditasi mettā (cinta-kasih).
Beliau lalu mengikuti nasihat seorang bhikkhu senior dari Srilanka
yang bernama Bhante Punnaji untuk hanya menggunakan suttasutta sebagai referensinya.
Bhante melepaskan kitab komentar yang biasanya beliau gunakan
dan mendapat satu edisi Majjhima Nikāya hasil terjemahan Bhikkhu
Bodhi dan Bhante Nyanamoli.
Dengan membawa buku-buku ini, beliau berangkat ke gua di
Thailand dimana beliau menghabiskan tiga bulan berlatih meditasi
dengan menggunakan sutta-sutta sebagai pemandu dan seekor ular

kobra sebagai teman!
Bhante mulai melakukan hanya apa yang dinyatakan di dalam suttasutta itu dan menemukan bahwa di dalam sutta-sutta ada suatu
langkah lain yang tampaknya telah ditinggalkan oleh guru-guru yang
ada sesudah masa Sang Buddha. Misalnya ide mengenai
'menenangkan bentukan-bentukan badan jasmani (sankhāra)' yang
disebut dalam Satipatthāna Sutta tidak pernah disebutkan oleh guruguru Bhante sebelumnya (Lihat bab mengenai MN-10 Satipatthāna
Sutta dalam buku ini).
Ketika beliau menambahkan langkah 'rileks', langkah tersebut
membawa suatu nuansa yang benar-benar baru pada latihan
meditasi. Seperti yang didiskusikan dalam sutta-sutta, jhāna-jhāna
menjadi sangat nyata tetapi dengan rasa yang sedikit berbeda, yang
Bhante sebut sebagai 'Jhāna Hening Sadar'. Ketika beliau
menambahkan langkah 'rileks', latihan meditasinya sepenuhnya
berubah dan kemajuannya menjadi sangat cepat.
Buku ini adalah buku pertama dari kumpulan-kumpulan ceramah
yang Bhante berikan dalam retret sepuluh harinya dan ceramahceramah ini dapat ditonton melalui internet.
Berbeda dengan guru-guru lain pada umumnya, beliau membacakan
langsung isi sutta-sutta dan kemudian memberikan komentar yang
menjelaskan apa yang Sang Buddha maksudkan.
Setiap malam sepanjang retret, para siswa mendengar satu sutta
yang dipilih sesuai dengan kemajuan mereka hari itu. Juga, tidak
seperti guru lain, beliau menerima pertanyaan dari audiens dan ingin
memastikan semua orang telah mengerti isi sutta itu sebagaimana
yang ditulis.
Bhante menggunakan dan lebih menyukai terjemahan oleh Bhikkhu

Bodhi dibanding terjemahan versi lain. Beliau juga akan mengganti
kata-kata tertentu ketika membaca dari buku itu dengan
interpretasinya sendiri mengenai maksud kata itu seharusnya.
Sebagai contoh, kapanpun kata 'konsentrasi' dituliskan dalam suttasutta maka Bhante akan mengatakan 'penyatuan pikiran'
(collectedness), yang beliau yakini sebagai terjemahan yang lebih
pas. Pembaca harus mengerti bahwa kadang-kadang Bhante akan
mengganti dengan terjemahannya sendiri ketika ia membaca,
sehingga teks tersebut tidak sepenuhnya sama dengan buku yang
dicetak oleh Wisdom Publications.
Buku ini ditulis berdasarkan transkrip dari ceramah-ceramah Bhante.
Beberapa ceramah memiliki pendahuluan yang ditulis oleh Phra
Khantiphalo, penyunting A Treasury of the Buddha’s Words:
Discourses From the Middle Collection, yang diterjemahkan oleh
Nyanamoli dan disunting oleh Phra Khantipalo, dan disertai catatan
oleh Phra Khantipalo.
Kemudian Bhante membaca sutta dan memberikan komentar
tentangnya. Di dalam buku ini teks sutta dicetak tebal. Para siswa
secara berkala mengajukan pertanyaan dan beliau menjawabnya,
kemudian melanjutkan ceramahnya.
Bhante Vimalaramsi terus memberi ceramah dan memandu retret di
pusat meditasinya di Missouri, Amerika Serikat dan tempat-tempat
lain di seluruh dunia. Anda dapat mengunjungi situsnya di
www.dhammasukha.org.
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Kewaspadaan dan 6R (6M)

Kutipan buku Breath of Love oleh Yang Mulia Bhante Vimalaramsi
Kewaspadaan (sati) adalah “mengingat untuk mengamati bagaimana
perhatian pikiran bergerak dari saat ke saat dan mengingat apa yang
harus dilakukan terhadap segala fenomena yang muncul.” Meditasi
yang sukses memerlukan kemampuan kewaspadaan yang telah
dikembangkan dengan baik. Latihan 6R/6M yang diajarkan di Pusat
Meditasi Dhamma Sukha adalah penggunaan kembali sistem
bimbingan klasik dalam mengembangkan keahlian ini.
R/M yang pertama adalah Recognize (Mengenali) tetapi sebelum kita
melakukan itu, meditator harus ingat untuk menggunakan kekuatan
pengamatan (kewaspadaan) mereka agar siklus meditasi mulai
berjalan. Kewaspadaan adalah bahan bakar, bagaikan bensin untuk
mobil. Tanpa kewaspadaan, segalanya berhenti!
Gigih dalam melakukan praktek ini akan membebaskan segala bentuk
penderitaan.
Untuk memulai siklus ini dengan lancar, Anda harus mulai
menyalakan mesin dan memiliki banyak bahan bakar (kewaspadaan)
dalam tangki Anda!
Meditasi (bhāvanā) membantu Anda untuk melepaskan keadaankeadaan delusi yang menyulitkan dalam hidup seperti ketakutan,
kemarahan, ketegangan, stres, kekhawatiran, depresi, kesedihan,

duka cita, kelelahan, perasaan bersalah, tak berdaya, atau apapun
'perangkap (kemelekatan)' yang terjadi.
Delusi yang dimaksud di sini adalah mengambil apapun yang muncul
secara pribadi dan mengenalinya sebagai 'saya', 'diri saya', 'milik saya',
atau 'attā' dalam Bahasa Pāli. Keadaan-keadaan ini menghasilkan
penderitaan yang kita sebabkan sendiri. Penderitaan ini datang dari
kurangnya pemahaman tentang bagaimana sebenarnya hal-hal
terjadi.
Enam R(M) adalah langkah-langkah yang berkembang menjadi satu
kesatuan gerakan yang mengalir menjadi suatu tendensi kebiasaan
baik baru yang membebaskan penyakit di dalam pikiran dan di badan
jasmani.
Siklus ini dimulai ketika kewaspadaan mengingat 6R/6M yaitu:
1. Recognize (Mengenali)
2. Release (Melepaskan)
3. Relax (Merilekskan)
4. Re-smile (Manis tersenyum kembali)
5. Return (Mengembalikan)
6. Repeat (Mengulangi)
Perkembangan kewaspadaan (kekuatan pengamatan Anda)
memperhatikan setiap langkah dari siklus latihan ini. Begitu Anda
memahami apa tujuan dari kewaspadaan, maka menjaganya terus
menerus sepanjang waktu bukanlah masalah, dan ini membuat
meditasi semakin mudah untuk dipahami dan lebih menyenangkan
untuk dilakukan. Hal itu menjadi bagian dari kehidupan yang bahagia
dan memunculkan senyuman. Mengingat 6R/6M akan membuat
Anda memiliki pikiran yang baik dan ringan.
Mengingat melalui kewaspadaan merupakan hal yang sangat penting.
Sebelum mempraktekkan 6R/6M, Anda harus ingat untuk memulai
siklus ini. Itulah caranya! Anda harus ingat untuk mengisi bahan bakar,
sehingga mesin itu akan berjalan lancar!

Kemudian kita mulai untuk melakukan 6R/6M:

Recognize

Repeat

Release

Return

Relax
Re-Smile

1. Recognize (Mengenali): Kewaspadaan mengingat bagaimana Anda
dapat mengenali dan mengamati setiap pergerakan perhatian pikiran
dari satu hal ke hal lainnya. Pengamatan ini memperhatikan setiap
gerakan perhatian pikiran yang menjauh dari objek meditasi, seperti
napas, memancarkan mettā (cinta-kasih) atau melakukan tugas dalam
kehidupan sehari-hari. Anda akan menyadari adanya sedikit
ketegangan atau sensasi keketatan pada saat perhatian pikiran baru
saja mulai bergerak ke arah fenomena apapun yang muncul.
Perasaan senang atau menyakitkan dapat muncul pada salah satu dari
enam pintu indera. Tampilan, suara, bau, rasa, sentuhan atau pikiran
dapat menyebabkan mulainya sensasi yang menarik Anda. Dengan
pengamatan teliti tanpa menghakimi, meditator akan memperhatikan
sedikit sensasi mengetat. Mengenali pergerakan awal ini penting
untuk keberhasilan latihan meditasi. Anda kemudian dapat
meneruskan untuk:

2. Release (Melepaskan): Ketika suatu perasaan atau pikiran muncul,
Anda melepaskannya, biarkan itu ada di sana tanpa memberinya
perhatian. Isi dari gangguan itu tidaklah penting sama sekali, tetapi
cara 'bagaimana' itu muncul sangat penting! Lepaskan saja keketatan
apapun di sekitarnya; biarkan itu ada di sana tanpa memberinya
perhatian. Ketika tak memperoleh perhatian, keketatan akan hilang.
Kewaspadaan kemudian mengingatkan Anda untuk:
3. Relax (Merilekskan): Setelah melepaskan perasaan atau sensasi dan
membiarkannya ada di sana tanpa mencoba untuk mengontrolnya,
ada ketegangan halus, yang hampir-hampir tidak dikenali dalam
pikiran atau dalam badan jasmani. Inilah sebabnya langkah
'merilekskan' (langkah 'menenangkan' seperti yang dinyatakan dalam
sutta-sutta) ditunjukkan oleh Buddha dalam instruksi meditasi.
Mohon, jangan melompati tahap ini! Melompati langkah ini sama
seperti tidak mengisi oli ke dalam mobil sehingga mesinnya tidak
dapat berjalan dengan mulus.
Bahasa Pāli yang penting di sini adalah 'passambaya'. Kata ini secara
khusus berarti 'menenangkan' dan muncul sebagai suatu “kata kerja
tindakan untuk dilakukan” seperti yang diuraikan dalam sutta-sutta,
dan ini bukan “jenis merilekskan umum” yang termasuk dalam
langkah-langkah melepaskan dalam jenis-jenis meditasi lain. Poin ini
kadangkala disalah-artikan dalam terjemahan, yang kemudian
mengubah hasil akhirnya!
Tanpa melakukan langkah merilekskan ini setiap saat dalam siklus,
meditator tidak akan mengalami gambaran jelas dari berhentinya
ketegangan yang disebabkan oleh keinginan, atau perasaan lega
ketika keketatan dikendurkan. Perhatikan bahwa keinginan pertamatama selalu bermanifestasi sebagai suatu keketatan atau ketegangan
baik dalam pikiran maupun badan jasmani.

Ketika Anda melakukan langkah Melepaskan/Merilekskan (Release

/Relax), Anda memiliki kesempatan singkat untuk melihat dan mengalami sifat alami dan kelegaan yang muncul dari berhentinya keketatan dan penderitaan .
Kewaspadaan berlanjut dengan mengingat untuk:
4. Re-smile (Manis Tersenyum Kembali): Jika Anda pernah mendengar
ceramah Dhamma di www.dhammasukha.org, Anda mungkin ingat
pernah mendengar betapa pentingnya tersenyum bagi meditasi.
Belajar untuk tersenyum dengan pikiran dan menaikkan sudut bibir
sedikit akan membantu pikiran untuk menjadi awas, waspada dan
tangkas.
Sikap serius, tegang atau cemberut menyebabkan pikiran menjadi
berat dan kewaspadaan Anda menjadi tumpul dan lamban. Menjadi
lebih sulit bagi Anda untuk melihat pengertian mendalam sehingga
melambatkan pemahaman Anda tentang Dhamma.
Bayangkan sejenak Bodhisatta yang sedang beristirahat di bawah
pohon jambu air saat masih kecil. Beliau tidaklah serius dan tegang
ketika beliau mencapai keadaan yang menyenangkan (jhāna) dan
memiliki pandangan terang yang mendalam dengan pikiran yang
ringan.
Ingin melihat dengan jelas? Sangat mudah! Cukup ringankan saja,
menikmati bereksplorasi, dan tersenyum! Senyuman membawa kita
ke latihan yang lebih menyenangkan dan menarik. Namun, jika
meditator lupa untuk Melepaskan dan Merilekskan, daripada
menghukum atau mengkritik diri sendiri, berbaik-hatilah dan mulai
kembali. Memelihara selera humor Anda, rasa suka cita dalam
menyelidiki dan mengulangi siklus secara terus menerus adalah
penting.
Setelah tersenyum kembali, kewaspadaan akan mengingat langkah
selanjutnya.
5. Return atau Re-Direct (Mengembalikan atau Mengarahkan kembali):

Dengan lembut, arahkan kembali perhatian pikiran pada objek
meditasi (yaitu napas dan rileks, atau mettā/cinta-kasih dan rileks)
dilanjutkan dengan pikiran yang lembut menyatu dan menggunakan
objeknya sebagai 'markas'. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin
Anda teralihkan dari tugas yang sedang dikerjakan, itulah saatnya
Anda mengembalikan perhatian pikiran Anda pada melepaskan,
merilekskan, dan tersenyum lagi pada tugas yang sedang dikerjakan.
Kadang kala orang berkata bahwa siklus latihan ini lebih mudah
daripada yang disangka! Menurut sejarah, hal-hal sederhana dapat
menjadi suatu misteri dengan adanya sedikit perubahan dan
pengurangan! Melakukan latihan ini akan mengembangkan fokus
yang lebih baik dalam tugas sehari-hari dengan berkurangnya
ketegangan dan keketatan.
Pikiran secara alami akan menjadi lebih seimbang dan bahagia. Anda
menjadi lebih efisien dalam apapun juga yang Anda lakukan dalam
hidup, dan sesungguhnya Anda akan menjadi lebih bergembira ketika
melakukan segala hal yang sebelumnya dilakukan sambil menggerutu.
Mendekati akhir siklus.
Kewaspadaan akhirnya mengingat pada yang terakhir untuk:
6. Repeat (Mengulangi): Ulangi meditasi Anda pada objeknya dan
pertahankanlah selama mungkin, dan untuk mencapai hasil yang
Buddha katakan dapat dicapai dalam kehidupan ini juga dibutuhkan
pengulangan siklus latihan ini secara menyeluruh!
Mengulangi siklus 6R/6M berulang-ulang pada akhirnya akan
mengganti tendensi kebiasaan lama akan penderitaan karena kita
sendiri telah melihat apa penderitaan itu sesungguhnya; melihat
penyebabnya dan bagaimana kita menjadi terlibat dengan
ketegangan dan keketatan karenanya; mengalami bagaimana
mencapai penghentian dari penderitaan dengan cara melepaskan dan
merilekskan; dan temukan bagaimana kita dapat menggunakan jalan
langsung itu menuju pada penghentian penderitaan yang sama.

Kita mencapai penghentian ini setiap kali kita Melepaskan suatu
perasaan yang muncul, Merilekskan dan Tersenyum kembali.
Perhatikan rasa leganya itu!
Kesimpulannya, kewaspadaan (sati) sangat berkaitan dengan meditasi
Buddhis dan kehidupan sehari-hari. Mempertajam kemampuan
kewaspadaan Anda adalah kunci menuju meditasi yang simpel dan
mudah. Proses mengingat kewaspadaan membuat latihan enam
langkah terus berlangsung.
Melatih meditasi ini sedekat mungkin dengan instruksi-instruksi (yang
ditemukan dalam sutta) akan meringankan pengalaman hidup Anda.
Latihan yang mirip sekali dengan ini diajarkan kepada orang-orang di
jaman Buddha. Ini diajarkan dalam bentuk Usaha Benar dan dalam
6R/6M kita menambahkan beberapa langkah untuk membuat hal-hal
lebih mudah dimengerti.
Hasil mengagumkan dengan melakukan meditasi cara ini adalah
'langsung efektif' untuk siapapun yang secara tekun dan penuh
semangat mengikuti instruksinya. Saat kemelekatan muncul, latihan
ini lama-kelamaan akan meleburkan rintangan, namun dibutuhkan
kegigihan dalam penggunaan 6R/6M untuk membuat itu terjadi.
Ketika Anda berlatih dengan cara ini, karena ternyata sangat erat
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, hal itu akan mengubah
perspektif Anda dan menuntun Anda menuju pengalaman yang lebih
sukses, bahagia dan penuh damai.
Sejalan dengan perkembangan kewaspadaan maka pengetahuan dan
kebijaksanaan akan tumbuh secara alami 'sebagaimana' Anda melihat
hal-hal terjadi dengan menyaksikan proses impersonal atau tanpa diri
pribadi dari Hukum Sebab Musabab yang Saling Bergantungan. Ini
akan menuntun kepada suatu bentuk kebaha-giaan yang disebut oleh
Buddha sebagai “Rasa Puas” yang merupa-kan hasil sampingan dari

menjalani norma hidup sebagai Buddhis.
Meditasi ini menuntun kepada keseimbangan, kondisi batin yang tak
tergoyahkan (ketenang-seimbangan), dan meleburnya ketakutan dan
ketidak-nyamanan lainnya. Dengan berkurangnya ketakutan dan
kecemasan, Anda akan menemukan rasa percaya diri yang baru.
Kemudian Cinta Kasih, Welas Asih atau Empati, Suka Cita dan
Ketenang-seimbangan berkembang dalam hidup kita.
Kadar keberhasilan Anda berbanding lurus dengan seberapa baik
Anda memahami kewaspadaan, mengikuti instruksi dengan tepat,
menggunakan 6R/6M dengan baik saat berlatih meditasi maupun
dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah jalan menuju berakhirnya
penderitaan. Mempraktekkan jalan ini sungguh menarik dan
menyenangkan, dan tentu saja membantu Anda tersenyum sekaligus
mengubah dunia di sekitar Anda dengan cara yang positif.
Ketika Anda berlatih Meditasi Pandangan Terang Ketenangan dengan
Kebijaksanaan atau Tranquil Wisdom Insight Meditation (TWIM),
Anda tidak menekan apapun juga, yang berarti kita tidak menekan ke
dalam, atau menghalau, atau tidak membiarkan terjadinya
pengalaman tertentu.
Hal ini dapat menghentikan munculnya rintangan untuk sesaat.
Sebaliknya, saat rintangan muncul, Anda harus berusaha untuk
membuka pikiran Anda dengan melihat secara jelas anicca (ketidakkekalan, sebelumnya tidak ada dan sekarang menjadi ada), dukkha
(penderitaan atau kekecewaan, Anda melihat bahwa ketika gangguan
muncul terasa menyakitkan), dan anattā (tidak memperlakukannya
sebagai bersifat pribadi, melihat rintangan dalam sifat alaminya
sebagai proses bukan pribadi, bahwa Anda tidak memiliki kuasa atas
hal itu dan tidak memperlakukan rintangan tersebut sebagai “aku
adalah ini”),
Anda kemudian melepaskan gangguan ini, merilekskan keketatan

dalam kepala, menenangkan pikiran, dan akhirnya mengarahkan
kembali perhatian yang bebas dari kemelekatan itu kepada latihan
“pernapasan penuh kewaspadaan”. Sebagai hasilnya, Anda mulai
melihat secara jelas bagaimana pikiran bekerja dan hal ini akan
menuntun kepada berkembangnya kebijaksanaan.
Daripada mengidentifikasi diri dengan rintangan yang muncul, jika
Anda membiarkannya ada di sana dan merilekskannya maka
rintangan-rintangan tersebut akan lenyap secara alamiah. Pikiran
menjadi lebih jernih dan terang. Setiap saat Anda melepaskan
kemelekatan ego dari “Aku adalah itu” maka pikiran dengan
sendirinya menjadi meluas, awas dan waspada.
Oleh karenanya, salah satu alasan buku ini diterbitkan adalah untuk
memperlihatkan bahwa kapanpun Anda menekan gangguangangguan itu agar tidak muncul, maka saat itu Anda tidak
memurnikan pikiran atau tidak mengalami hal-hal sebagaimana apa
adanya. Pada saat Anda menekan rintangan, itu berarti Anda
menyingkirkannya dan tidak membiarkannya menjadi bagian dari
pengalaman Anda. Oleh karena itu, pikiran menjadi mengerut,
menegang dan bahkan lebih ketat, bukannya menjadi meluas dan
terbuka. Alhasil hal ini tidak memurnikan pikiran dari delusi dan nafsu
keinginan. Sesungguhnya Anda malah menghentikan pemurnian
pikiran!
Tidaklah mungkin untuk mengalami keadaan tak berkondisi Nibbāna
Lokuttara (Nibbāna yang melampaui duniawi) jika seseorang tidak
melepaskan apapun juga yang muncul, dan dalam cara itu
memurnikan pikiran dari keyakinan ego “aku adalah itu”.
Buddha tidak pernah mengajarkan untuk menekan pengalaman
apapun, beliau juga tidak pernah mengajarkan meditasi yang
menyebabkan pikiran terarah pada sesuatu, ataupun menjadi
terserap atau terpaku dalam objek meditasi. Ingatlah, beliau menolak
segala jenis meditasi konsentrasi sebagai cara yang tidak tepat.
Sesungguhnya segala jenis rasa sakit, emosi karena sesal, tidak

nyaman di badan jasmani dan bahkan kematian seharusnya dapat
diterima dengan ketenang-seimbangan, kesadaran penuh atau
perhatian kuat tanpa mengidentifikasikan diri dengan keadaan
tersebut atau membawa rasa sakit itu sebagai miliknya pribadi.
Perubahan kepribadian yang nyata terjadi ketika Anda membuka dan
memperluas pikiran Anda serta melepaskan segala macam rintangan,
kesakitan, penderitaan dan ketegangan dalam hidup Anda sehari-hari.
Ini artinya Anda membuka dan memperluas kewaspadaan Anda
sehingga Anda dapat mengamati semuanya dengan pikiran hening,
terbebas dari keketatan dan semua kemelekatan ego. Anda perlahanlahan menuju kehidupan yang bahagia dan tenang tanpa keruwetan
pikiran, terutama dalam kegiatan sehari-hari.
Ketika Anda berlatih 'meditasi konsentrasi', Anda akan merasa sangat
nyaman dan bahagia ketika berada dalam meditasi yang dalam.
Namun, ketika Anda keluar dari tahapan agung ini, kepribadian Anda
tidak berubah. Amarah, ketakutan atau kecemasan lama tetap ada.
Artinya ketika rintangan datang menyerang, Anda tidak
mengenalinya, tidak membuka pikiran Anda, dan tidak membiarkan
rintangan berada di sana tanpa memperlakukannya sebagai milik
pribadi.
Oleh karenanya, Anda mengerutkan pikiran dan menjadi sangat
melekat padanya! Anda bahkan dapat menjadi sangat sombong dan
kritis! Ini karena ketika rintangan muncul saat bermeditasi, Anda
melepaskannya dan segera kembali ke objek meditasi.
Anda melakukannya tanpa menenangkan dan merilekskan keketatan
yang timbul karena gangguan itu. Ketika bermeditasi, pikiran Anda
cenderung menjadi tertutup atau mengerut dan mengetat di
sekeliling pengalaman tersebut hingga pikiran menjadi
'terkonsentrasi' jauh lebih dalam.
Alhasil walaupun hal ini dapat menekan rintangan, Anda tidak

sepenuhnya melepaskan kemelekatan ego terhadap gangguan itu.
Pikiran Anda juga menjadi ketat dan tegang karena Anda tidak
melihat secara jelas. Bukannya membuka dan membiarkannya ada di
sana, Anda malah menutup dan melawan gangguan tersebut.
Hal ini menjelaskan mengapa akhir-akhir ini para meditator mengeluh
tentang ketegangan keras di kepala mereka. Sesungguhnya jika Anda
benar-benar telah melepaskan semua gangguan maka seharusnya
tidak pernah akan ada ketegangan dalam kepala. Ketegangan ini
adalah hasil penekanan dimana tidak terjadi pemurnian pikiran yang
sesungguhnya; dan oleh karenanya, perubahan kepribadian tidak
terjadi.
6R/6M adalah teknik sederhana bagi siswa untuk digunakan ketika
perhatian pikiran berkelana keluar dari objek meditasi. 6R/6M adalah
kunci untuk mengembangkan kewaspadaan, mengubah rintangan
menjadi sahabat, menjelajahi Empat Kebenaran Mulia, hidup dalam
Tiga Corak Umum, dan lebih banyak lagi. Membiasakan diri dan
akhirnya menguasai teknik ini memenuhi syarat bagi empat Usaha
Benar dan dengan cepat membawa Anda menuju tujuan untuk
tinggal bersama objek meditasi dan melepaskan lima rintangan ketika
mereka muncul.
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Orientasi:
Retret Kelima di Joshua Tree

Dibabarkan oleh Yang Mulia Bhante Vimalaramsi pada tanggal 6
Maret 2010 di Dhamma Dena Vipassanā Center, Joshua Tree,
California
Bhante Vimalaramsi (BV): Senang bertemu Anda semua. Satu hal
yang ingin saya tekankan di retret ini adalah Anda harus bersenangsenang saat melakukannya. Saya ingin Anda berlatih tersenyum
sepanjang waktu. Tidak peduli apa yang sedang Anda lakukan, tidak
peduli apakah Anda sedang ke kamar kecil atau mandi, saya ingin
Anda tersenyum.
Saya sering disebut bhikkhu yang tidak terang-terangan karena saya
tidak benar-benar memberitahukan orang mengapa saya ingin
mereka sering tersenyum. Saya ingin Anda tersenyum untuk
beberapa alasan. Salah satunya adalah semakin sering Anda
tersenyum, semakin baik kewaspadaan Anda. Oke?
Keseluruhan ajaran Buddha adalah tentang memiliki pikiran yang
ringan sepanjang waktu. Itulah yang Buddha benar-benar inginkan.
Semakin sering Anda tersenyum dan bergembira serta menertawakan
diri Anda sendiri karena terlalu serius pada banyak hal, semakin
mudah untuk mendapatkan pandangan (perspektif) sehingga Anda
tidak terperangkap oleh rintangan-rintangan (gangguan-gangguan)
untuk waktu yang lama.
Sekarang, kita bahas jenis gangguan-gangguan. Ada lima gangguan,

yaitu:
1. Pikiran yang serakah—Saya suka itu. Saya ingin itu.
7. Pikiran kebencian/penolakan—Saya tidak suka itu. Saya tidak
ingin itu.
8. Rasa kantuk-rasa tumpul—Saya mengantuk. Saya bosan.
9. Kegelisahan-kecemasan—Saya merasa mau bergerak dan
tidak lagi duduk, saya mau bangkit dari meditasi.
10. Keragu-raguan—Saya tidak tahu.
Ketika saya mulai berbicara mengenai rintangan, seringkali saya tidak
memberitahu Anda rintangan yang mana yang akan saya bicarakan.
Saya hanya mengatakan bahwa itu gangguan.
Apapun yang membuat pikiran Anda menjauh dari objek meditasi
adalah alasan mengapa Anda harus belajar untuk mempraktekkan
6R/6M, yaitu:
 Recognize (Mengenali) bahwa pikiran Anda sedang teralihkan.
 Release (Melepaskan) gangguan. Artinya jangan perhatikan
apapun yang membuat pikiran Anda teralihkan. Berikutnya...
 Relax (Merilekskan) keketatan dan ketegangan di pikiran Anda.
Ketika Anda merilekskan ketegangan dalam pikiran, Anda
merilekskan ketegangan di badan jasmani. Lalu Anda...
 Re-smile (Manis tersenyum kembali) karena Anda telah
kehilangan senyum Anda ketika terperangkap dalam
gangguan. Kemudian Anda...
 Return (Mengembalikan) pada objek meditasi. Dan Anda...
 Repeat (Mengulangi) tinggal bersama objek meditasi Anda.
Sederhana, kan? Sederhana tapi kadangkala tidak mudah, ya?
Siswa: Apa objek meditasinya?
BV: Saya akan menjelaskannya sebentar lagi. Pada umumnya saya
minta Anda untuk berlatih meditasi Cinta Kasih (Mettā), bukan
Meditasi Pernapasan (Ānāpāmasati) karena hampir semua orang
memulai latihan meditasinya dengan metode meditasi pernapasan

dan mereka memiliki kebiasaan buruk, dan sulit untuk menghilangkan
kebiasaan buruk itu.
Jalan yang paling mudah untuk dilakukan adalah mengubah meditasi
Anda sehingga Anda mulai dari dasar, dan itu adalah dengan meditasi
Cinta Kasih. Meditasi Cinta Kasih sebenarnya lebih dari sekedar cinta
kasih. Sesungguhnya itu adalah permulaan untuk menuju
keseluruhan Brahma Vihāra, yaitu: welas asih (karunā), kegembiraan
(muditā: turut bahagia melihat orang lain berbahagia), dan
keseimbangan batin/ ketenang-seimbangan (upekkhā) bersamaan
dengan cinta kasih.
Kita mulai dengan latihan cinta kasih. Sepuluh menit pertama dari
setiap meditasi duduk, Anda memancarkan cinta kasih kepada diri
sendiri. Yang saya akan ajarkan kepada Anda adalah—ini mungkin
agak sedikit berbeda jika Anda pernah melatih cinta kasih dengan
metode lain—karena yang saya ingin Anda lakukan adalah: buatlah
harapan (wish) untuk diri Anda sendiri dan rasakan harapan itu.
Anda dapat membuat harapan agar diri Anda bahagia. Seperti apakah
rasanya bahagia? Apakah Anda tahu? Anda berharap untuk
merasakan kedamaian dan ketenangan. Anda berharap bahwa Anda
merasa sangat jernih dan cemerlang. Anda dapat membuat harapan
yang baik dan rasakan harapan itu! Bawa perasaan itu dan taruh di
dalam hati Anda, lalu lingkupi diri Anda dengan perasaan itu.
Pada awalnya Anda akan mengalami banyak pikiran yang
mengganggu, pikiran Anda tidak dalam posisi yang tenang. Tidak apaapa, tidak masalah. Saya tahu bahwa ada beberapa tradisi dimana
mereka mengatakan: “Baiklah, kosongkan pikiran Anda.” Saya kenal
beberapa orang yang telah berusaha selama dua tahun untuk
mengosongkan pikiran mereka agar mereka tidak memiliki pikiran
apapun yang datang.
Tetapi pikiran bukanlah musuh Anda. Pikiran hanyalah pikiran dan
tidak apa-apa memiliki pikiran. Tetapi Anda ingin mengenali bahwa

pikiran itu sedang berpikir, lalu lepaskan pikiran itu—yang artinya
jangan memperhatikannya. Rilekskan, senyum, kembali pada objek
meditasi Anda (cinta kasih/mettā), dan tinggal bersama objek
meditasi Anda selama yang Anda bisa.
Jika pikiran Anda berkelana tiga puluh kali atau lima puluh kali dalam
periode meditasi duduk, dan Anda mengenali itu—lalu Anda biarkan,
kemudian Anda rilekskan, dan Anda tersenyum, dan kembali pada
objek meditasi Anda—itulah meditasi duduk yang baik.
Meditasi duduk yang tidak baik adalah mengenali bahwa Anda
sedang memikirkan sesuatu tetapi hal itu menjadi begitu penting
sehingga Anda tetap memikirkannya terus menerus. Saat itu
sebenarnya Anda tidak sedang benar-benar bermeditasi lagi.
Biarkan meditasi tetap ringan. Jangan paksa meditasi Anda. Jangan
potong pikiran Anda secara kasar. Cukup perhatikan saja: “Ah, itu lagi.
Oke.” Biarkan itu ada di sana, rilekskan, senyum, kembali ke objek
meditasi Anda; itu saja. Tiap kali Anda melakukan itu, kewaspadaan
Anda akan berkembang sedikit. Hal itu sama seperti menabung uang
receh di bank. Tak lama kemudian rekening bank akan penuh.
Jangan melawan apapun, jangan menahan apapun, biarkan segala
sesuatu ada di sana.
Ketika sesuatu muncul, apakah itu sakit di lutut Anda, sakit pinggang,
atau pikiran yang terus menerus muncul; biarkan itu ada di sana.
Kebenarannya adalah ketika itu muncul, itu ada di sana. Itulah
kebenaran! Itulah Dhamma pada saat ini, dan itu seharusnya tidak
apa-apa ada di sana karena itulah kebenarannya. Anda biarkan itu ada
di sana, Anda rilekskan, tersenyum, kembali ke objek meditasi Anda.
Jadi sepuluh menit pertama setiap sesi meditasi duduk, saya ingin
Anda mengirimkan cinta kasih dan pikiran baik pada diri Anda sendiri.
Rasakan perasaan bahagia, rasakan kegembiraan, rasakan kejernihan,

rasakan kedamaian dan ketenangan. Apapun yang Anda harapkan
untuk diri sendiri, rasakan itu di dalam hati Anda dan pancarkan
perasaan itu pada diri Anda. Setelah sepuluh menit, Anda mulai
kirimkan cinta kasih dan pikiran baik pada teman spiritual Anda; saya
akan menjelaskan hal ini sebentar lagi.
Sekarang, ketika Anda sedang duduk, saya ingin Anda duduk dengan
punggung yang tegak, tidak kaku, tetapi tegak dengan nyaman,
sehingga tidak menyebabkan kesakitan ketika duduk. Jangan
bergerak: jangan gerakkan jari kaki, jangan gerakkan jari tangan,
jangan menggaruk, jangan menggosok, jangan mengubah postur
Anda, jangan menggoyangkan badan ke belakang atau condong ke
depan; duduklah dengan mantap.
Ketika Anda melakukan itu, kadangkala Anda merasakan ada rasa
gatal, atau ingin batuk, atau bersin, atau hanya pikiran yang terus
berlari; biar saja. Kadangkala rasa sakit dapat muncul. Jangan
bergerak, duduk dengan sangat diam. Anda dapat bergerak sebanyak
yang beliau (menunjuk pada gambar Buddha) lakukan. Oke? Itulah
sebabnya beliau ada di sana untuk mengingatkan seberapa banyak
Anda boleh bergerak.
Apa yang terjadi ketika Anda merasakan sensasi yang muncul di
badan jasmani, seperti rasa ingin batuk. Hal pertama yang terjadi
adalah Anda mulai berpikir tentang semua alasan mengapa Anda
tidak menginginkan perasaan itu ada di sana: “Saya berharap itu
berhenti. Saya berharap itu hilang. Mengapa itu harus mengganggu
saya sekarang?”
Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengenali apa yang
Anda sedang pikirkan, dan lepaskan pikiran itu, dan rilekskan sedikit.
Sekarang Anda perhatikan ada genggaman keketatan batin yang
membungkus perasaan itu: “Saya tidak ingin batuk. Saya tidak ingin
mengganggu orang lain.” Perhatikan otot tegang di tenggorokan Anda
dan rilekskan. Kemudian perhatikan keketatan di kepala Anda. Di

sekeliling otak Anda ada satu lapisan yang disebut selaput otak, dan
setiap kali pikiran Anda teralihkan, selaput itu akan mengerut sedikit,
dan ada ketegangan serta keketatan di kepala Anda. Jadi, setelah
Anda melepaskan ketegangan otot itu, rilekskan ketegangan dan
keketatan di kepala Anda. Tidak mudah untuk mengenalinya pada
awalnya, tetapi ketika [meditasi] Anda mulai makin dalam, Anda
dapat mengenalinya dengan mudah.
Ketika Anda melepaskannya, Anda akan merasakan suatu pembukaan
terjadi di dalam kepala Anda. Sepertinya ketegangan yang melepas
dan menjadi lebih terbuka. Dan Anda perhatikan segera setelah
melakukan itu, tidak ada lagi bentuk-bentuk pikiran, tidak ada lagi
gangguan; pikiran Anda jernih, pikiran Anda menjadi cemerlang, dan
pikiran Anda menjadi murni.
Berikutnya, Anda bawa pikiran itu kembali pada objek meditasi.
Kemudian pikiran Anda teralihkan lagi dengan 'ingin batuk' kembali.
Jadi Anda lakukan hal yang sama lagi. Jika Anda ingin batuk, jangan
lawan itu. Biarkan tubuh Anda bertindak secara otomatis; tidak
masalah.
Suara hanyalah suara. Jika pikiran Anda teralihkan oleh suara, Anda
lakukan cara yang sama. Anda biarkan hal itu ada di sana, rilekskan,
tersenyum dan kembali pada objek meditasi.
Tidak peduli berapa kali pikiran Anda teralihkan. Setiap kali pikiran
Anda teralihkan, perlakukan hal itu dengan cara yang sama. Anda
gunakan 6R/6M. 6R/6M adalah salah satu kunci dalam meditasi.
Pada awalnya, Anda akan merasa seperti mengulang-ulang 6R/6M ini
di kepala, tetapi sebenarnya 6R/6M itu merupakan sesuatu yang
mengalir dalam satu langkah: mengenali, melepaskan, merilekskan,
manis tersenyum, mengembalikan [pada objek meditasi]. Lakukan
dengan cara itu. Biarkan itu mengalir seperti satu rangkaian. Anda

tidak harus berhenti pada tiap langkah itu. Oke?
Semakin sering Anda tersenyum selama meditasi, semakin cepat
Anda memahami apa yang saya bicarakan ini. Itulah sebabnya saya
berkata: “Saya ingin Anda bergembira selama retret ini.” Mengapa?
Ketika Anda melakukannya dengan gembira, Anda akan belajar
dengan cepat. Ketika Anda senang mengerjakan sesuatu, sama
seperti ketika Anda di sekolah dan Anda menghadapi mata pelajaran
yang Anda sukai, Anda akan belajar dengan sangat cepat karena Anda
senang mempelajarinya. Bersenang-senanglah dengan meditasi ini.
Jangan terlalu serius.
Tersenyumlah pada segala hal. Kalau pikiran Anda terasa benar-benar
berat dan berpikir ada sesuatu yang harus Anda hadapi dengan
serius, tertawakanlah diri sendiri. Tertawa kecil dan lanjutkan: “Ya
ampun, pikiran saya sekarang sedang gila!” Apakah Anda tahu bahwa
tidak apa-apa menjadi gila? Kita semua gila, dan tidak apa-apa, itu
menyenangkan! Bersenang-senanglah dengan hal itu! Bagaimana
pikiran Anda sekarang? Lihat, kan!
Setiap saat Anda memiliki pikiran yang berulang, Anda memiliki suatu
kemelekatan. Suatu kemelekatan tidaklah baik, ataupun buruk,
ataupun tidak peduli; itu hanyalah kemelekatan. Bagaimana cara
Anda melepaskan diri dari kemelekatan ini? Anda: mengenali,
melepaskan, merilekskan, manis tersenyum lagi, kembali ke objek
meditasi Anda, dan tinggal dengan objek meditasi Anda selama Anda
ingat.
Fungsi kewaspadaan adalah untuk mengingat. Untuk mengingat apa?
Mengingat untuk tersenyum dan bersenang-senang. Jadi, setiap kali
Anda melihat bahwa Anda terlalu serius akan suatu hal, apa yang kita
lakukan dengannya?
Langkah merilekskan adalah langkah yang sangat, sangat penting
karena langkah merilekskan adalah cara untuk melepaskan nafsu
keinginan. Nafsu keinginan selalu berwujud dalam bentuk ketegangan

dan keketatan dalam pikiran dan badan jasmani Anda. Itulah
bagaimana caranya Anda mengenalinya.
Ketika Anda rileks, pikiran Anda menjadi murni. Mengapa? Karena
Anda tidak mengidentifikasikan diri dengan bentuk-bentuk pikiran
dan perasaan itu. Anda melihatnya seperti apa adanya bahwa mereka
hanyalah bentuk-bentuk pikiran dan perasaan, tidak lebih dari itu.
Sangatlah penting menggunakan langkah rileks, tetapi kadangkala
orang terlalu antusias dan terlalu ingin melepas. Mereka terus
merileks... melepas... merileks... melepas... merileks... melepas...
merileks karena ketegangan tidak pergi pada upaya pertama. Cukup
melepas dan merileks sekali saja.
Ikuti semua rangkaian 6R/6M setiap saat Anda teralihkan. Jika masih
ada sedikit ketegangan, baiklah, tidak apa-apa. Pikiran Anda akan
kembali pada gangguan itu—gunakan 6R/6M lagi. Lakukan lagi... dan
lakukan lagi... dan lakukan lagi... dan lakukan lagi... sampai keketatan
itu akhirnya pergi. Inilah cara Anda memurnikan pikiran yaitu dengan
melepaskan nafsu keinginan. Tidak umum di kalangan Buddhis bila
ada orang yang datang dan memberitahu Anda: “Inilah bagaimana
caranya Anda mengenali nafsu keinginan. Inilah yang disebut nafsu
keinginan.”
Anda tidak harus melawan nafsu keinginan, Anda tidak harus
menguasainya, Anda hanya harus melepaskannya—dan rileks. Nafsu
keinginan itu akan mereda dengan sendirinya. Ketika nafsu keinginan
itu memudar maka meditasi Anda akan mulai masuk lebih dalam dan
Anda akan mulai tinggal lebih lama bersama objek meditasi Anda.
Kewaspadaan adalah kekuatan pengamatan Anda—bukan kekuatan
menguasai, hanya pengamatan—yaitu dapat mengenali ketika pikiran
Anda teralihkan.
Ketika Anda mulai tinggal lebih lama bersama objek meditasi, Anda

akan mulai lebih cepat menyadari ketika pikiran Anda teralihkan dan
Anda akan dapat dengan lebih mudah melepaskannya. Ini adalah
proses yang sangat alami dari keterbukaan, dan Anda adalah guru
bagi diri Anda sendiri. Saya bukan guru Anda, saya adalah seorang
pembimbing.
Saya membuat Anda tetap di jalur, tetapi sesungguhnya Anda
mengajari diri Anda sendiri. Ini agak tidak biasa karena kebanyakan
orang berpikir bahwa Anda pergi ke retret untuk mendapatkan guru
yang akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Saya akan
memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, yaitu mempraktekkan
6R/6M Anda. Tetaplah bersamanya.
Seorang teman spiritual adalah seseorang yang berjenis kelamin sama
dengan Anda dan ia masih hidup. Jangan gunakan anggota keluarga
pada tahap ini. Teman spiritual adalah seseorang yang ketika Anda
memikirkannya dan kualitas baiknya, Anda benar-benar menyukainya.
Anda sangat hormat padanya. Anda dengan tulus mengharapkan
yang terbaik untuknya. Jadi Anda pilih seorang teman spiritual dan
Anda tinggal bersama teman spiritual yang sama ini sepanjang waktu.
Ketika Anda sedang berlatih mengirimkan cinta kasih dan pikiran baik
kepada teman spiritual, visualisasikan (bayangkan) mereka dalam
pikiran Anda. Ada orang mampu dengan mudah membayangkan
teman spiritual mereka sejelas seperti melihat foto, ada orang yang
tidak dapat melakukan visualisasi seperti itu, tidak apa. Rasakan
mereka tersenyum. Anda melihat mereka tersenyum dan bahagia.
Jika Anda melakukan visualisasi, kadangkala itu seperti jauh,
kadangkala berkabut, kadang kabur, kadang tidak muncul. Tidak apaapa.
Bagian terpenting dari meditasi ini adalah memancarkan cinta kasih.
Gunakan kira-kira tiga perempat bagian [75 persen] perhatian Anda
pada hal ini.

Bagian penting lainnya dari meditasi ini adalah membuat harapan,
merasakan harapan tersebut, membawa teman spiritual Anda,
menaruhnya dalam hati Anda, dan melingkupinya dengan perasaan
tersebut. Gunakan hampir seluruh sisa seperempat bagian [20
persen] perhatian Anda pada merasakan harapan itu.
Ketika Anda melihat teman spiritual dalam pikiran Anda, melihat
mereka tersenyum dan bahagia dapat membantu mengingatkan Anda
untuk tersenyum dan bahagia. Tetapi gunakan hanya bagian kecil dari
perhatian Anda [5 persen] pada melihat teman spiritual Anda.
“Ini adalah meditasi tersenyum.” Anda telah dengar saya
mengatakannya. Sister Khema bilang saya akan mengulanginya tiga
kali, itu tidak benar. Saya mengulanginya ratusan kali, kadangkala
dalam ceramah yang sama. Ha Ha!
Ketika Anda tersenyum, tersenyumlah dengan pikiran, dengan mata,
bahkan walaupun mata Anda tertutup. Anda akan mendapati ada
ketegangan dan keketatan, lalu Anda tersenyum dengan mata Anda
serta lepaskan ketegangan itu. Sunggingkan senyum Buddha di bibir
Anda dan senyum di hati Anda.
Ketika Anda sedang bermeditasi dan tinggal bersama teman spiritual
Anda, hari pertama atau selama beberapa saat, Anda mulai
memperhatikan bahwa terkadang Anda kehilangan teman spiritual
Anda dan pikiran Anda mulai berkelana. Kemudian Anda mulai
bermimpi, lalu jadi benar-benar bermimpi, kemudian postur tubuh
Anda mulai membungkuk, dan tak lama kemudian Anda mendengkur.
Mengapa itu terjadi? Itulah yang disebut kelembaman dan
ketumpulan (rasa malas dan mengantuk). Hal itu terjadi karena Anda
tidak cukup tulus tinggal bersama teman spiritual Anda. Berikan
perhatian yang lebih pada teman spiritual Anda dan itu akan
membantu mengatasi 'kantuk'.
Juga, ketika Anda menjadi mengantuk dan tumpul, yang sering terjadi

adalah Anda perhatikan bahwa Anda telah seperti ini untuk beberapa
saat, dan Anda bilang: “Oke! Sekarang saya akan tinggal bersama
objek. Semoga mereka berbahagia, semoga mereka berbahagia. Oh,
saya ingin tahu berapa lama ini akan berlangsung. Oh, saya mulai
tertidur lagi.” Itu terjadi karena Anda mengerahkan terlalu banyak
energi pada satu waktu, terlalu banyak usaha, terlalu memaksa, dan
ini bukanlah meditasi yang dipaksakan.
Jadi, jika Anda merasa sedikit mengantuk dan sulit tinggal bersama
teman spiritual Anda, saya ingin Anda duduk selama minimum tiga
puluh menit; itu paling sedikit. Oke? Setelah tiga puluh menit, jika
Anda mengantuk, Anda dapat bangun dan melakukan meditasi
berjalan, yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Atau, jika Anda
sedang duduk, duduklah lebih tegak, tidak sampai membuat Anda
merasa sakit tetapi sedikit lebih tegak sehingga kalau punggung Anda
mulai merosot, Anda bisa memperhatikannya dan gunakan 6R/6M,
kemudian akan jauh lebih mudah kembali pada teman spiritual Anda.
Gangguan terbesar Anda adalah kegelisahan. Kegelisahan berarti
segala hal yang mengganggu pikiran Anda menjauh dari apa yang
sedang Anda lakukan. Anda lebih baik berteman dengannya karena ia
ada di dekat Anda sampai Anda menjadi seorang Arahat. Sang
Buddha berkata dengan jelas di dalam Satipatthāna Sutta bahwa
dalam tujuh hari Anda dapat menjadi seorang Arahat. Anda tidak
pernah tahu kapan hal itu akan terjadi.
Selalu jadi hal yang lucu ketika saya mewawancarai peserta, lalu saya
bertanya, “Bagaimana meditasimu?” Jawabnya, “Oh, meditasi saya
jelek. Pikiran saya berlari ke segala tempat. Oh, pikiran saya sangat
aktif dan saya memikirkan ini dan itu.” Lalu saya bertanya lagi,
“Apakah kamu dapat memperhatikannya? Bisakah kamu
mengenalinya? Bisakah kamu mempraktekkan 6R/6M dengannya?”—
“Ya, bisa.” Saya katakan, “Itu adalah meditasi yang bagus!”
Lalu kadangkala Anda datang dan menjadi lembut karena
mendapatkan beberapa permen [hasil meditasi]. Anda habis berlatih
meditasi yang baik dan Anda berkata, “Oh, saya bersama dengan

objek meditasi dan itu hebat.” Dan saya akan berkata, “Oke,
lanjutkan. Segalanya baik-baik saja.” Benar, kan? Ha ha.
Lihatlah, meditasi aktif Anda—ketika Anda menggunakan 6R/6M—
adalah meditasi bekerja Anda. Itulah saatnya Anda menggulung
lengan baju dan Anda benar-benar bekerja. Anda sedang
mengembangkan kewaspadaan dan mulai dengan lebih mudah
melihat bagaimana proses ini bekerja.
Banyak orang, jika Anda menanyakan mereka ketika mereka pergi
retret: “Mengapa Anda melakukan meditasi? Apa tujuannya?”—“Yah,
agar saya menjadi damai dan tenang.” Itu bukanlah inti meditasi
Buddha. Inti dari meditasi Buddha adalah supaya Anda dapat belajar
untuk melihat bagaimana perhatian pikiran berpindah dari satu hal ke
hal lainnya. Dan Anda melihat itu sebagai suatu proses yang tanpa diri
pribadi (impersonal). Tidak lama lagi Anda akan melihat bagaimana
proses ini bekerja dan Anda mengajari proses ini pada diri Anda
sendiri.
Jadi meditasi adalah—bagus bila kita menjadi damai dan tenang—
tetapi yang saya harapkan adalah pemahaman Anda akan bagaimana
proses ini bekerja. Saya tidak peduli jika Anda sedang duduk, atau
berjalan, atau makan, atau mandi, atau pergi ke toilet; teruskan
meditasi Anda. Tetap perhatikan bagaimana perhatian pikiran
berpindah. Biarkan, gunakanlah 6R/6M, lalu kembali ke objek
meditasi Anda. Begitulah caranya Anda mengajari diri Anda sendiri
mengenai semua ini. Anda akan mengajari diri Anda sendiri; seperti
yang saya katakan: “Saya tidak dapat mengajari Anda.”
Banyak orang memiliki ide bahwa gangguan adalah musuh dan Anda
disarankan untuk berperang dengannya, dan beberapa orang
seringkali berperang dengan semua itu dan menyebabkan banyak
penderitaan bagi dirinya sendiri. “Saya tidak ingin ini ada di sini. Saya
tidak suka ini. Saya ingin ini berhenti.” Siapa yang ingin hal itu
berbeda dengan yang ada? “Yah, saya sendiri.” Siapa yang punya

kemelekatan? “Yah, mungkin saya sendiri.”
Jadi kamu yang menyebabkan penderitaanmu sendiri? Itukah yang
membuat kita kembali ke sini? Apakah Anda lihat? Anda
menyebabkan sakit pada diri sendiri, Anda menyebabkan
penderitaanmu sendiri karena kemelekatan itu. Jadi, apa yang harus
kita lakukan dengan kemelekatan itu? Kita 6R/6M-kan saja
kemelekatan (nafsu keinginan) itu.
Ketika suatu gangguan yang sungguh besar datang, saat pertama kali
itu muncul Anda terperangkap selama beberapa saat; mungkin
semenit, dua menit, tiga menit, lima menit, selama apapun itu, tetapi
segera setelah Anda mengenalinya: “Oh, ini dia. Saya terperangkap
oleh yang satu ini.” Janganlah mengkritik diri sendiri. Yang harus
dilakukan adalah menggunakan langkah 6R/6M dan kembali ke objek
meditasi.
Lain kali saat pikiran Anda teralihkan karena kemelekatan itu, Anda
akan mulai lebih mudah mengenali bagaimana proses ini bekerja.
Saat Anda menjadi lebih mengenal gangguan itu selama beberapa
saat, kemudian anda akan melihat: ”Sesaat sebelum pikiran saya
benar-benar teralihkan, ada hal kecil yang terjadi.”
Anda lakukan 6R/6M dan kembali pada objek meditasi, dan Anda
teralihkan lagi, tapi kali ini Anda melihat hal kecil itu dan Anda 6R/6M
saat itu juga. Anda mengajarkan diri Anda sendiri bagaimana proses
ini bekerja. Ketika anda semakin mengenalinya maka jangka waktu
Anda teralihkan menjadi semakin pendek dan Anda mulai tinggal
bersama objek meditasi Anda untuk jangka waktu yang lebih panjang.
Gangguan merupakan bagian yang sangat penting dari latihan ini.
Mereka semua sangat diperlukan karena gangguan-gangguan itu
sedang menunjukkan di mana letak kemelekatan Anda. Itulah
sebabnya mengapa mereka adalah gangguan, karena: ”Ini adalah
'milik saya'. Ini adalah 'saya'. Ini adalah konsep 'milik saya'. Ini adalah
ide 'saya'. Ini adalah cara 'saya' berpikir sesuatu itu seharusnya. Saya...

saya... saya... saya....”
Tetapi kenyataannya adalah segala sesuatu yang muncul–Anda tidak
meminta kesedihan untuk muncul, Anda tidak mengatakan: ”Anda
tahu, sudah lama saya tidak bersedih. Mungkin saya bersedih saja
sekarang.” Itu muncul karena kondisinya tepat baginya untuk muncul.
Anda tidak punya kuasa atas hal itu. Anda ijinkan [saja itu ada di
sana], rileks, tersenyum, dan kembali pada objek meditasi.
Bisa saja selama waktu meditasi Anda bolak-balik duduk dengan
gangguan yang sama; tidak masalah. Anda tidak boleh mengkritik diri
sendiri ketika Anda lupa. Mulai saja lagi. Ini adalah sebuah proses—
seperti yang dikatakan Woody Allen: “Mainkan lagi, Sam.” Ini adalah
proses bermain itu lagi. Lakukan lagi, lakukan lagi. Anda akan mulai
melihat dimana kemelekatan Anda dan betapa mudahnya Anda dapat
melepaskan hal-hal yang menyebabkan rasa sakit ini. Ijinkan, jangan
melawan apapun, jangan mendorong apapun. Cukup lembutkan
pikiran Anda, biarkan itu ada di sana, dan tersenyum.
Jadi, apa yang saya ingin Anda lakukan adalah ketika meditasi duduk
Anda berjalan dengan baik dan Anda dapat tinggal bersama objek
meditasi dengan cukup baik, duduklah lebih lama. Oke, tiga puluh
menit berlalu dan Anda katakan,”Saya tidak mau bangun sekarang,
saya mau tetap bermeditasi.” Tidak masalah, duduklah lebih lama tapi
tidak boleh kurang dari tiga puluh menit.
Terkadang tiga puluh menit terasa seperti tiga empat jam saat pikiran
Anda benar-benar aktif dan ada hal-hal yang menolak untuk pergi,
dan Anda terperangkap di sana. Di waktu lain, tiga puluh menit terasa
seperti hanya lima menit dan Anda akan berkata, “Saya tidak akan
berhenti sekarang. Saya ingin terus melanjutkan.” Baik, lakukan saja
hal itu. Kemudian Anda bangun ketika Anda merasa bahwa itu sudah
waktunya bangun, lalu Anda keluar dan melakukan meditasi jalan.
Ketika Anda melakukan meditasi jalan, berjalanlah dengan kecepatan

normal (ini berarti berjalan seperti cara Anda berjalan di luar retret).
Anda menggunakan meditasi berjalan Anda untuk berolahraga.
Kadangkala, saya memberitahu orang bahwa saya ingin mereka
berjalan cepat, terutama jika mereka duduk untuk waktu yang lama.
Kadangkala orang duduk selama dua atau tiga jam. Mereka perlu
berjalan supaya peredaran darahnya lancar kembali.
Jadi Anda berjalan dengan sedikit lebih cepat, tetapi tetap tinggal
dengan teman spiritual Anda sepanjang waktu. Oke? Berjalan
awalnya bisa agak sulit karena Anda tidak terbiasa berjalan bersama
dengan teman spiritual dan pikiran Anda sering memikirkan ini dan
itu. Anda tidak boleh mengkritik; jangan marah karena pikiran Anda
tidak melakukan apa yang Anda inginkan. Anda cukup seperti ini:
“Oke, kita 6R(6M)-kan hal ini dan kembali pada teman spiritual saya
lagi.” Itu saja.
Jangan berjalan kurang dari lima belas menit. Ketika Anda sedang
berjalan, berjalanlah dengan mata ke bawah, jangan melirik sekeliling.
Jika Anda berjalan dengan mata melirik sekeliling maka pikiran Anda
juga akan berkelana dan Anda akan tersesat untuk waktu lama
bahkan tanpa menyadarinya.
Jadi, biarkan mata Anda melihat ke bawah dan tetaplah bersama
teman spiritual Anda selama mungkin, dan hanya sadari bahwa
meditasi berjalan akan sedikit lebih sulit. Tetapi setelah Anda terbiasa,
Anda akan merasa ingin berjalan lebih dari lima belas menit, baik,
maka jalanlah lebih dari lima belas menit, boleh sampai empat puluh
lima menit.
Satu hal yang dapat Anda lakukan untuk membantu mengatasi
kantuk, kemalasan dan kelembaman yang saya bicarakan tadi. Pilihlah
tempat di mana Anda dapat berjalan lurus sekitar sepuluh meter dan
kemudian berhenti. Tanpa berbalik badan, berjalan mundurlah dan
kemudian berhenti, lalu jalan maju dan berhenti, dan kemudian jalan
mundur lagi, sambil tetap tinggal bersama teman spiritual Anda
sepanjang waktu. Berjalan seperti ini membantu Anda

mengumpulkan energi sehingga meditasi duduk berikutnya akan
menjadi lebih mudah. Anda tidak akan memiliki banyak kemalasan
dan kelembaman. Mengagumkan melihat bagaimana hal ini bekerja.
Setelah berjalan, jangan berharap meditasi duduk berikutnya akan
sama seperti sebelum Anda bangun tadi. ”Oh, tadi saya mengalami
meditasi duduk yang hebat selama satu setengah jam, pikiran saya
begitu damai dan tenang. Saya akan lakukan itu lagi.” Lalu apa yang
terjadi? Tidak terjadi sama seperti sebelumnya dan Anda mulai
berpikir: “Baiklah, mungkin jika saya berusaha lebih keras lagi,
mungkin jika saya memberi lebih banyak energi, saya akan dapat
kembali ke keadaan sebelumnya.” Lalu pikiran Anda mulai menjadi
gelisah dan lebih aktif. Mengapa? Karena Anda berusaha terlalu keras,
Anda menaruh terlalu banyak energi, Anda mencoba membuat
sesuatu terjadi seperti yang Anda mau. Tetapi, segalanya terjadi
sebagaimana mereka akan terjadi. Jangan mencoba memaksa
sesuatu, jangan mencoba untuk mendorong, jangan mencoba untuk
membuat meditasi Anda menjadi lebih baik.
Jika Anda punya meditasi aktif ketika Anda duduk, tak apa... 6R/6Mkan saja, tersenyum, kembali pada objek meditasi, bersenangsenanglah dengannya. “Baik, itu tidak sebagus sebelumnya.” Jadi
kenapa? Siapa yang bilang bahwa harus seperti itu? Betul, kan?
“Baiklah, saya mau itu... oh, saya melakukannya lagi.”
Meditasi ini adalah tentang mengijinkan apapun yang terjadi di masa
sekarang ini ada di sana dengan sendirinya; 6R/6M-kan saja, kembali
pada objek meditasi Anda. Meditasi tidak akan pernah sama.
Meditasi itu akan berubah, akan selalu berbeda, dan Anda tidak
dapat mengontrolnya. Anda tidak dapat membuatnya sama seperti
yang Anda mau. Jika Anda melakukannya, Anda menaruh terlalu
banyak energi pada hal itu dan sekarang Anda akan mengalami
penderitaan akibat kegelisahan.
Tetapi gangguan seringkali tidak datang hanya sendirian. Gangguan

itu bertingkah seperti: “Pukul anak itu ketika ia jatuh.” Kegelisahan
muncul disertai: “Saya tidak suka itu. Saya tidak mau hal tersebut
seperti itu.” Jadi, Anda punya penolakan dan kegelisahan untuk
ditangani. Betapa beruntungnya Anda?
Ketika Anda melihat bahwa kegelisahan muncul, harapan yang Anda
buat untuk diri Anda sendiri adalah merasa damai dan tenang;
rasakan itu. Kegelisahan bisa benar-benar kuat. Anda merasa seperti
ingin melompat keluar dari kulit Anda. Anda merasa seperti harus
bergerak: “Tidak tahan lagi.” Bisa jadi ada macam-macam rasa sakit
yang muncul di badan jasmani Anda: “Baik, saya hanya bergerak
sedikit sehingga menjadi lebih baik. Oh, apakah salah satu dari
peraturan itu? Jangan bergerak.” Perhatikan bagaimana pikiran
bergerak.
Satu hal yang kelihatannya selalu terjadi di dalam retret-retret—dan
saya berkali-kali memberitahu orang-orang untuk tidak melakukannya
tetapi mereka tetap saja melakukannya—adalah mereka pikir
meditasi duduk lebih penting daripada meditasi jalan. Jadi mereka
duduk bermeditasi dan kemudian mereka pikir: “Baik, meditasi duduk
ini begitu baik. Saya lakukan ini saja. Sekarang saya akan duduk lebih
lama lagi.”
Yang terjadi kemudian adalah energi tubuh Anda mulai turun, dan
ketika energi tubuh mulai turun, Anda akan tertuju pada satu situasi
yang Anda sangka: “Oh, saya benar-benar mengalami meditasi yang
baik. Sungguh bagus. Saya mengalami masa lima atau enam menit
dimana seakan-akan ada orang mengambil penghapus dan
menghapus segala sesuatu yang dapat terjadi dalam lima atau enam
menit. Ini meditasi yang hebat!” Kemudian Anda berlari ke saya dan
memberitahu saya tentang hal ini, dan saya akan melihat itu dan
berkata: “Anda telah terperangkap dalam kemalasan dan ketumpulan.
Anda harus lebih banyak berjalan, Anda perlu olahraga.”
Itu sama sekali bukan pencapaian spiritual, saya jamin. Meditasi jalan

sangat penting. Jika Anda merasa seperti ingin mengubah postur—
setelah tiga puluh menit—maka berdiri dan berjalanlah. Meditasi
jalan sama pentingnya dengan meditasi duduk.
Semua orang akan punya tugas yang harus dilakukan. Tapi bertugas
bukan berarti ini waktunya membiarkan pikiran Anda bergumam ke
sana ke mari, dan berusaha menyelesaikan pekerjaan itu secepatnya
agar dapat bermeditasi lagi.
Sebenarnya waktu itu adalah waktu untuk Anda belajar bagaimana
melakukan suatu pekerjaan sambil bermeditasi, sambil
memperhatikan apa yang dilakukan oleh pikiran Anda. Anda bisa
melepaskan gangguan itu, kembali pada apa yang sedang Anda
lakukan, tersenyum, bersenang-senang melakukannya. Tidak ada
yang harus dicapai, hanya melakukannya saja.
Setiap hari, saya ingin semua orang berkumpul di sini [aula] pukul
5.25 pagi. Kami dulu mengatakan 5.30 dan ternyata mundur menjadi
5.35, lalu mundur menjadi 5.40 karena satu orang belum datang, dan
kita tidak akan mulai meditasi sampai semua orang ada di sini.
Jadi, saya ingin Anda tiba di sini sesaat sebelum 5.30 sehingga kita
bisa mulai tepat pukul 5.30. Kita akan duduk bermeditasi. Setelah
setengah jam Anda dapat melakukan meditasi jalan jika Anda ingin
berjalan; pergi keluar dan tinggal bersama meditasi Anda sewaktu
berjalan; kembali masuk, Anda bisa duduk sampai pukul tujuh dan
kemudian waktunya sarapan.
Setelah sarapan, Anda punya waktu untuk melakukan hal-hal pribadi,
seperti menyikat gigi atau apapun. Lalu, waktunya bertugas selama
satu jam. Setelah itu, waktunya meditasi jalan dan duduk di ruang
meditasi hingga pukul sebelas. Pukul sebelas, bel akan berbunyi dan
kita akan makan siang.
Setelah makan siang, Anda punya waktu istirahat hingga pukul satu

sore sehingga Anda bisa berbaring dan istirahat jika Anda mau. Anda
bisa tidur, atau apapun yang ingin Anda lakukan; terserah Anda. Jika
Anda merasa ingin berjalan, itu bisa berarti istirahat juga; terserah
Anda. Berkumpul di sini pukul satu. Kemudian akan ada sesi meditasi
jalan dan duduk hingga pukul 5.30 sore dan pada pukul 5.30 Anda
bisa menikmati teh.
Berapa banyak orang di sini yang punya masalah fisik dan perlu
makan jika mereka harus minum obat? Oke. Saya akan bicara dengan
Anda.
Pada pukul enam sore, datanglah ke sini. Selesai ceramah Dhamma,
bukanlah waktu untuk mengobrol melainkan untuk bermeditasi.
Setelah ceramah Dhamma, ada baiknya untuk keluar dan melakukan
meditasi jalan karena Anda telah duduk di sini selama satu jam, atau
satu jam setengah, bahkan kadang dua jam. Saya kadang berbicara
panjang lebar, jadi kadangkala agak sedikit lebih lama dari itu.
Jadi bangunlah dan lakukan meditasi berjalan, dan kembali masuk.
Jangan pergi ke kamar dan berkata: “Baik, cukuplah meditasi hari ini.
Saya akan berbaring dan tidur.” Tinggallah di sini hingga pukul
sepuluh. Lalu, pada pukul sepuluh, silakan pergi ke kamar Anda,
berbaring, beristirahat hingga pukul lima pagi hari. Itu berarti tidur
selama tujuh jam.
Apakah Anda melihat bagaimana jadwal ini bekerja? Saya pernah
mengikuti retret-retret, seperti retret vipassanā ketika saya pergi ke
pusat Mahasi di Rangoon; saat itu saya harus pergi tidur pukul
sebelas malam, bangun pukul tiga pagi, dan sisanya adalah
bermeditasi sepanjang hari. Retret-retret itu panjang dan sangat sulit.
Tetapi saya memberikan Anda waktu istirahat selama tujuh jam,
ditambah satu jam setelah makan siang! Anda lihat betapa mudahnya
retret ini, seperti berjalan santai di taman! Benar, kan? Jadi Anda
tidak akan kelelahan, Anda tidak akan terlalu letih. Jika Anda terlalu
lelah, datang dan beritahu saya, dan kita akan cari jalan keluar. Saya

tidak ingin Anda mengantuk sepanjang waktu.
Sesaat setelah Anda berbaring, mulailah untuk rileks, lalu sesaat
sebelum Anda tidur, buatlah dua tekad. Tekad pertama adalah bahwa
Anda akan bangun pada waktu tertentu: “Saya akan bangun pada
pukul 4.59 pagi,” dan cobalah untuk menepatinya.
Tekad kedua adalah bahwa Anda akan bangun tidur sambil senyum.
Oke? Anda bangun dengan senyum di wajah dan teruskan senyum
itu. Lakukan itu setiap malam. Tekad-tekad seperti ini—walaupun
ketika Anda baru mulai terlihat tidak penting—akan menjadi penting
di kemudian hari.
Saya punya seorang siswa di Missouri yang baru saya ajari tentang
tekad dan bagaimana mencapai keterampilan untuk masuk dan keluar
jhāna. Melatih tekad mulai sekarang akan membantu mempersiapkan
Anda sehingga saya dapat mengajari Anda menjadi terampil di
kemudian hari. Jadi, itu sungguh penting untuk mulai dilakukan.
Gangguan apapun yang Anda alami, belajarlah untuk menggunakan
6R/6M yaitu Recognize (Mengenali), Release (Melepaskan), Relax
(Merilekskan), Re-Smile (Tersenyum Kembali), Return (Kembali), dan
Repeat (Mengulangi). Belajarlah untuk melihat di mana kemelekatan
Anda berada.
Tentang apakah gangguan itu? Gangguan adalah sesuatu yang terjadi
karena perbuatan di masa lalu. Mereka muncul di masa sekarang. Apa
yang Anda lakukan terhadap sesuatu yang muncul pada saat ini
mendikte apa yang akan terjadi di masa depan. Jika Anda menolak
masa sekarang, jika Anda melawannya, jika Anda mencoba untuk
mengontrolnya, jika Anda memaksanya untuk menjadi seperti apa
yang Anda inginkan, Anda akan mendapatkan lebih dan lebih banyak
lagi penderitaan.
Atau Anda dapat melakukan 6R/6M terhadapnya, lalu akhirnya

gangguan itu akan mulai memudar. Dan ia memudar, hal pertama
yang terjadi adalah Anda akan merasakan kelegaan besar, dan segera
setelahnya Anda akan merasakan munculnya kebahagiaan. Dan
kebahagiaan itu akan membuat Anda mau tak mau tersenyum.
Maksud saya ini adalah hal yang baik. Oke? Anda akan merasa ingin
tersenyum. Kegembiraan itu akan ada di sana sejenak, kemudian
Anda akan merasa sangat tenang dan sangat nyaman dalam pikiran
dan badan jasmani.
Apa yang baru saja saya lukiskan pada Anda itu adalah jhāna pertama.
Jhāna adalah kata dalam Bahasa Pāli yang berarti “suatu tahap
pemahaman”. Ketika Anda masuk dalam jhāna pertama, Anda akan
mulai memahami bagaimana pikiran bekerja. Semua tahap jhāna
yang berbeda ini adalah tahap-tahap dari pemahaman Anda yang
berbeda-beda. Ini adalah salah satu hal yang membuat meditasi
sungguh mengasyikkan karena Anda merasa semakin maju, Anda
merasa seperti: “Saya mulai mengerti. Saya mulai memahaminya.”
Jadi semakin sering Anda ingat untuk menggunakan 6R/6M, semakin
Anda mampu membiarkan apapun yang muncul untuk ada di sana
dengan sendirinya tanpa terlibat di dalam pemikiran Anda, meditasi
akan menjadi semakin mudah. Ini adalah janji.
Semakin Anda melawan atau kembali ke kebiasaan meditasi lama
Anda: “Baik, saya akan mencoba. Saya terbiasa melakukan ini selama
dua puluh tahun. Saya pikir saya akan mencobanya kembali,” hal itu
akan menghentikan meditasi Anda. Hal itu akan menghentikan
kemajuan Anda dan kemudian kita harus mulai menggali untuk
mencari tahu apa yang sedang Anda lakukan sehingga kita dapat
mengembalikan Anda ke jalur yang ada kemajuan di dalamnya.
Sungguh penting untuk mengikuti instruksi ini tanpa menambah atau
mengurangi apapun. Ikuti saja 6R/6M-nya dan tersenyum.
“Tetapi saya tidak merasa ingin tersenyum.” Saya tidak peduli.
Mengapa? Karena posisi ujung bibir Anda sungguh penting. Ketika

ujung bibir Anda naik, keadaan mental pun naik.
Apa untungnya bermeditasi? Untuk memiliki pikiran yang ringan
sehingga Anda bisa merasa bahagia sepanjang waktu, dan Anda dapat
mulai mengenali ketika Anda membuat diri sendiri menderita, dan
Anda dapat melepaskannya hingga Anda bisa lebih berbahagia. Jadi
jika saya melihat Anda tidak tersenyum, saya akan mengingatkan
Anda untuk tersenyum.
Bersenang-senanglah dengan meditasi ini. Jangan terlalu serius.
Setiap kali Anda serius, ada kemelekatan di sana, ada kepercayaan
bahwa: “Saya adalah ini. Saya adalah itu,” dan kemudian diikuti oleh
keinginan untuk mengontrol.
Kita terbentuk dari lima hal berbeda. Pertama, Anda memiliki (1)
badan fisik. Lalu ada (2) perasaan: perasaan menyenangkan, tidak
menyenangkan (menyakitkan), dan netral; mereka tidak berhubungan dengan emosi. Itu hanya perasaan menyenangkan, perasaan
menyakitkan, perasaan tidak menyenangkan-juga-tidak-menyakitkan.
Anda juga memiliki (3) persepsi. Persepsi adalah bagian dari pikiran
yang menamai hal-hal atau benda-benda; misalnya, ini adalah cangkir.
Persepsi adalah suatu bagian dari pikiran yang mengenali itu. Anda
juga memiliki (4) bentuk-bentuk pikiran dan memiliki (5) kesadaran.
Yang terjadi adalah suatu perasaan menyakitkan muncul, lalu Anda
mencoba untuk mengontrol perasaan itu dengan pikiran Anda.
Semakin Anda mencoba untuk menguasai perasaan Anda dengan
pikiran Anda, semakin besar dan semakin kuat perasaan itu jadinya;
dan semakin banyak pikiran yang Anda gunakan untuk mencoba
mengontrolnya, hal itu membuat Anda menderita.
Hal pertama yang harus Anda lakukan—tidak peduli apakah itu sakit
di badan jasmani atau di pikiran—adalah mengenalinya: ”Ini adalah
bagaimana proses ini bekerja.” Hal pertama yang harus Anda lakukan
adalah lepaskan pikiran itu (biarkan mereka tanpa terlibat dengannya)

dan rileks.
Bebaskan keketatan mental yang menggenggam erat pada perasaan
itu, dan biarkan perasaan sakit tersebut ada di sana dengan
sendirinya. Itu hanya suatu perasaan. Itu bahkan bukan milik Anda,
Anda tidak memintanya untuk muncul. Biarkan perasaan itu ada di
sana, rilekskan, tersenyum, kembali pada objek meditasi Anda.
Tergantung seberapa besar kemelekatan Anda pada hal itu, Anda
mungkin harus menanganinya beberapa saat. Tetapi seperti yang saya
katakan kepada Anda, gangguan muncul dan mereka adalah guru
Anda. Mereka sedang menunjukkan kepada Anda dengan tepat di
mana kemelekatan Anda. Apa yang Anda lakukan? Biarkan itu ada di
sana, rilekskan, tersenyum, dan kembali pada objek meditasi. Itu
terjadi lagi? Biarkan lagi, rilekskan lagi, tersenyum lagi, dan kembali
lagi.
Hal lain yang dilakukan orang-orang adalah mereka terlalu banyak
mencoba untuk melakukan 6R/6M. Ada satu pikiran muncul dan
pikiran itu tidak menarik perhatian mereka menjauh, tetapi mereka
malah menaruh perhatian pada pikiran itu dan mencoba untuk men6R/6M-kannya, dan mereka tak henti-hentinya melakukan 6R/6M
sebelum pikiran lain muncul. Jadi, mereka mencoba untuk
melakukan: 6R/6M... 6R/6M... 6R/6M... 6R/6M... 6R/6M.
Lakukan 6R/6M hanya jika pikiran Anda tertarik menjauh (dari objek
meditasi Anda); kalau tidak, abaikan saja. Ada satu bentuk pikiran di
sana: “Itu tidak menarik perhatian saya ke sana. Biarkan saja.”
Tinggallah dengan objek meditasi Anda. Jangan mencoba terlalu
keras. Hampir setiap orang yang datang—terutama jika mereka telah
mengikuti retret dengan orang lain—mereka datang dan mulai
berlatih meditasi, dan mereka mencoba terlalu keras: “Yah, tidak
mungkin sesederhana itu.” Tapi ini memang sederhana. Percayalah,
ini sederhana.
Yang harus Anda lakukan hanya tersenyum. Yang harus Anda lakukan

adalah 6R/6M dan kembali pada objek meditasi Anda tanpa berusaha
terlalu keras. “Baiklah, tapi pikiran saya tetap teralihkan.” Oke, jadi
bagaimana? Itu berarti Anda sedang berlatih meditasi. Itu membantu
pikiran Anda, kewaspadaan Anda menjadi lebih kuat sehingga Anda
semakin mampu melihat bagaimana proses ini bekerja.
BV: Apakah ada yang mau bertanya?
Siswa: Jika kami tidak mengalami rasa malas dan lembam, apakah
Bhante masih ingin kami untuk berjalan maju dan mundur?
BV: Hanya ketika Anda merasa malas dan lembam. Itu membantu
untuk meningkatkan energi Anda.
Siswa: Pertanyaan kedua, apakah sepuluh menit pertama untuk
memancarkan cinta kasih pada diri sendiri?
BV: Ya.
Siswa: Selanjutnya cinta kasih pada teman spiritual dan tinggal
bersamanya?
BV: Kepada seorang teman spiritual yang sama, tinggal bersama
dengan teman spiritual yang sama itu sepanjang waktu.
Siswa: Apakah itu yang dilakukan sepanjang minggu? Sepanjang
retret?
BV: Saya akan memberitahu Anda kapan untuk berhenti. Tetapi
[untuk saat ini], setiap waktu Anda duduk, sepuluh menit pertama
untuk diri Anda, sisa waktunya dengan teman spiritual Anda. Itu yang
Anda lakukan ketika bermeditasi jalan, ketika Anda mengerjakan
aktivitas sehari-hari...
Siswa: Jadi, kami tinggal bersama teman spiritual?
BV: Iya, tinggal bersama teman spiritual.
Siswa: Sepanjang waktu?
BV: Sepanjang waktu; sampai Anda datang dan meditasi duduk, maka
sepuluh menit pertama [saat meditasi duduk] untuk diri Anda sendiri.

Siswa: Dan kami membuat harapan untuk teman spiritual kami sama
seperti kami membuat harapan untuk diri sendiri?
BV: Ya, dan rasakan harapan itu. Itu benar-benar penting.
Siswa: Saya hanya mau berkomentar. Tahun lalu saya duduk di sini
mendengarkan instruksi ini dan waktu itu saya berpikir, “Ini terlalu
sederhana. Tidak mungkin sesederhana itu.” Dan begitulah! Ini begitu
sederhana, begitu mudah. Dan saya adalah tipe orang yang mengejar
kesempurnaan.
BV: Itu menghalangimu.
Siswa: Ya, meditasinya tidak berjalan baik...
BV: Ya, tidak jalan baik. Ada candaan antara seorang siswa dan saya
mengenai menendang pohon. Tetapi suatu hari ia menulis email
kepada saya tentang suatu gangguan. Dan yang saya coba lakukan
adalah menyarankan suatu yang sedemikian menggelikan sehingga
membuat ia tertawa.
Ia bercerita betapa menyakitkannya gangguan itu dan ia benar-benar
lelah, dan ia ingin gangguan itu berhenti. Dan saya berkata, “Coba
rasakan apa itu rasa sakit sungguhan. Saya mau kamu merasakan rasa
sakit sebenarnya. Lepaskan sepatumu, lalu pergilah ke pohon
terbesar dan tendang pohon itu sekeras mungkin. Itulah caranya
kamu benar-benar merasa sakit!” Segera setelah saya berkata begitu,
ia mulai tertawa dan gangguan pun terlebur. Lalu ia dapat melihat
betapa menggelikan gangguan itu!
Tertawa, mungkin sepertinya aneh. Berapa orang guru meditasi yang
menyuruh Anda untuk tertawa, meminta Anda untuk bersenangsenang, dan memberitahu Anda untuk tersenyum? Apa yang senyum
lakukan? Senyuman membuat Anda beralih dari: “Saya marah dan
saya tidak suka ini” menjadi “Itu hanya kemarahan. Mudah untuk
melepasnya. Saya tidak butuh itu.” Senyum membantu untuk
mengubah perspektif Anda. Itu sungguh penting karena perspektif
adalah segalanya.

Apa yang akan diajarkan meditasi ini adalah bahwa apapun yang
muncul hanyalah bagian dari suatu proses dan itu bukanlah proses
Anda, itu hanya suatu proses. Jadi, mengapa menanggapinya secara
personal? Setiap saat Anda menanggapinya secara personal, itu akan
melukai Anda sendiri karena: “Saya ada di sana dan saya ingin
menguasainya. Saya ingin itu berbeda dari apa yang ada.” Hindari
'saya' maka rasa sakit pergi. Ini hal yang mengagumkan.
Nafsu keinginan sesungguhnya tidaklah kuat, tetapi ia gigih. Dan nafsu
keinginan akan muncul dalam semua hal. Jika Anda dapat mulai
mengenali ketegangan dan keketatan dalam pikiran Anda dan di
badan jasmani, ketika Anda mulai melepaskannya, Anda akan
mengalami jenis Nibbāna duniawi—yang berarti 'ada di dunia'.
Apakah itu Nibbāna? 'Ni' adalah tidak, 'bāna' adalah api. Jadi, ketika
Anda mengalami 'ketiadaan api'—tidak ada nafsu keinginan—Anda
sedang mengalami padamnya nafsu keinginan. Itulah saat dimana
pikiran Anda menjadi murni, itulah dimana pikiran Anda menjadi
jernih, itulah saat dimana Anda melepaskan semua kemelekatan
Anda.
Ada sebuah sutta yang disebut Sutta Api, dan Buddha mengatakan,
“Segala sesuatu terbakar.” Dengan apa itu terbakar? Nafsu keinginan.
Ketika Anda melepaskan nafsu keinginan, apakah masih ada yang
terbakar? Saat itu pikiran Anda menjadi murni. Lihatlah betapa
sederhananya?
Tetapi ingatlah bahwa nafsu keinginan adalah hal yang mengakar
begitu kuat sehingga akan terus muncul lagi, dan lagi, dan lagi. Dan
ketika itu muncul, gangguan itu akan membantu Anda untuk
meningkatkan kewaspadaan Anda sehingga Anda dapat
mengenalinya, dan dengan begitu Anda dapat lebih mudah
melepaskannya.

Ketika suatu kali saya sedang berada di Jerman, saya sedang
membaca satu sutta dan dimulailah pembicaraan mengenai nafsu
keinginan, kebencian dan kebodohan. Hal itu menyadarkan saya:
nafsu, kebencian serta kebodohan—'saya suka itu', 'saya tidak suka
itu', 'saya'. Itulah kemelekatan! Itu adalah cara lain untuk
mengatakan: “Inilah kemelekatan.” Jadi, apa yang harus dilakukan?
6R/6M, sederhana. Oke?
Siswa: Saya hanya ingin mengatakan bahwa perangkat 6R/6M benarbenar hebat! Karena dapat diterapkan pada pikiran yang kasar
sekalipun, pada frustasi, kemarahan, dan pada identitas, dan segala
hal—bahkan pada semua pengalaman pikiran terhalus yang ada. Ini
jadi alat kerja yang menangani hal-hal yang datang dengan suatu cara
yang mengagumkan. Pernyataan ini tidak berlebihan.
BV: Lihat, berapa kali telah saya katakan? Segala hal dengan 6R/6M
akan membawa Anda ke Nibbāna. Lakukan 6R/6M sesering mungkin
sehingga itu akan menjadi otomatis, dan berarti ketika sesuatu baru
saja mau muncul, pikiran Anda akan mengenalinya, dan Anda akan
mulai men-6R/6M-nya langsung dan kemudian lepaskanlah.
Ini sulit di awal. Anda tidak terbiasa dengannya, tetapi tak masalah.
Ini adalah proses pembelajaran. Anda melatih pikiran, melatih diri
sendiri mengenali di mana ada kemelekatan, dan mengajari diri
sendiri bagaimana melepaskan kemelekatan itu, sehingga Anda dapat
memiliki pikiran yang murni dan bahagia sepanjang waktu.
Mudah, bukan? Tidak! Ini sederhana, tapi tidak mudah. Karena
kemelekatan kita.
Kita pikir konsep-konsep pikiran kita benar-benar adalah hal yang
terpenting di dunia dan kita kira seharusnya memang penting, tetapi
konsep adalah bagian dari kemelekatan. Setiap pikiran yang muncul
dalam diri Anda adalah sebuah konsep. Apakah itu konsep? Misalnya,
ini adalah kursi. Di mana kursi itu? Apakah kakinya? Apakah
dudukannya? Apakah sandaran punggungnya? Apakah sandaran

lengannya? Di mana kursi itu? Kursi adalah sebuah konsep yang
dibentuk oleh berbagai hal kecil yang tergabung untuk membentuk
konsep ini.
Siswa: Hal itu sungguh-sungguh merintangi kenyataan.
BV: Oh iya. Itu merintangi kenyataan. Tidak bisa lepas dari itu karena
semua itu adalah bagian dari kemelekatan.
Siswa: Itu adalah suatu tipuan.
BV: Yah, nafsu keinginan adalah bagian pertamanya. Nafsu keinginan
mengarah pada konsep, dan selalu konsep-konsep itu melibatkan
'saya': Ini adalah siapa 'saya'. Mulainya 'saya' adalah nafsu keinginan:
“Saya suka ini. Saya tidak suka itu.” Kemudian muncul ketegangan,
dan kemudian mulai muncul dalam pikiran Anda semua alasan
mengapa Anda suka itu atau tidak suka itu. Semua itu adalah konsep,
kepercayaan, opini, dan ide-ide. Jadi, ketika Anda menggunakan
6R/6M, Anda akan benar-benar berada pada momen kini tanpa kaca
filter, tanpa konsep, tanpa opini, hanya saat sekarang ini. Ini bagus.
Oke? Ini akan menjadi lebih jelas sejalan dengan berlalunya minggu
ini, saya jamin.
Hal lain adalah ketika saya memberikan ceramah Dhamma, jika saya
mengatakan sesuatu yang tidak Anda mengerti, jangan ragu untuk
bertanya. Tidak ada satupun pertanyaan bodoh. Jika Anda tidak
mengerti apa yang saya katakan, saya akan katakan dengan cara yang
lebih jelas sehingga meditasi Anda bisa berjalan baik. Itu lebih penting
dibandingkan duduk dan tidak bertanya.
Siswa: Apakah teman spiritual itu harus seorang manusia?
BV: Ya, tentu saja. Mengapa?—Ini bukanlah pertanyaan buruk.
Siswa: Dapatkah berupa makhluk hidup apapun?
BV: Tidak.
Sister Khema (SK): Belum.

BV: Ini adalah latihan bertahap dan ada waktunya Anda akan berkata,
“Berdiam bersama teman spiritual yang sama membuat saya bosan.
Saya ingin sesuatu yang lain terjadi.” Yah, itu baik, lanjutkan, lewati
kebosanan itu.
Teman spiritual harus seorang manusia yang hidup, dan alasannya
adalah begitulah cara meditasi berkembang. Meditasi tidak akan
berkembang jika Anda memakai binatang sebagai teman spiritual. Ini
adalah sebuah latihan. Semakin maju Anda dalam latihan ini, saya
akan menunjukkan Anda hal-hal lain. Pada akhirnya, Anda akan
memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Tetapi saat
ini adalah yang disebut “Mendobrak Dinding Penghalang”, dan inilah
yang pertama kita lakukan.
Ikuti instruksinya; itulah kuncinya. Jangan tambahkan apapun, jangan
kurangi apapun, saat ini. Tidak berarti [latihan Anda] selalu seperti ini,
tetapi beginilah untuk saat ini karena ini adalah periode latihan Anda.
Oke?
Mari berbagi 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 menemukan kelegaannya.
Semoga semua makhluk membagi jasa
Yang telah kami peroleh
Untuk memperoleh
Semua jenis kebahagiaan.
Semoga semua makhluk 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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MN-20: Menanggulangi Pikiran-pikiran
yang Mengganggu (Vitakkasanthāna Sutta)

Dibabarkan pada tanggal 19 Februari 2006 di Dhamma Dena
Vipassanā Center, Joshua Tree, California.

BV: Ceramah yang akan saya sampaikan malam ini adalah sutta
nomor 20 dari Majjhima Nikāya (Khotbah-khotbah Menengah/ The
Middle Length Sayings) yang berjudul “Menanggulangi Pikiran-pikiran
yang Mengganggu (MN-20: Vitakkasanthāna Sutta).” Adakah di antara
kalian yang memiliki pikiran mengganggu yang ingin kalian hilangkan?
1. DEMIKIANLAH YANG KUDENGAR. Pada suatu ketika Sang Bhagavā
sedang berdiam di Sāvatthī di Hutan Jeta, Taman Anāthapindika. Di
sana, beliau berbicara kepada para bhikkhu demikian: “Para bhikkhu.”
“Yang Mulia Bhante,” jawab mereka. Sang Bhagavā berkata demikian:
2. “Para bhikkhu, ketika seorang bhikkhu sedang mengejar pikiran yang
lebih tinggi,
Yang dalam Bahasa Pali disebut Abhidhamma (ajaran yang lebih
tinggi), dan di sini beliau mengacu pada masuk ke dalam jhāna.
dari waktu ke waktu ia harus memberikan perhatian pada lima tanda.
Apakah lima tanda itu?”
3. ”Di sini, para bhikkhu, ketika seorang bhikkhu sedang memberikan
perhatian pada suatu tanda, dan karena tanda itu kemudian muncul di
dalam dirinya suatu pikiran jahat tidak-baik yang berhubungan dengan

nafsu keinginan, kebencian dan delusi, maka ia harus memberikan
perhatian pada tanda lain yang berhubungan dengan apa yang baik.
Apa yang dimaksud di sini? Ini pada dasarnya membicarakan tentang
bagian dari Jalan Mulia Berunsur Delapan yang biasanya disebut
'Usaha Benar'. Usaha Benar adalah mengenali ketika pikiran Anda
telah teralihkan, melepaskan gangguan itu, dan merilekskan,
tersenyum, kembali pada objek meditasi Anda, dan tinggal bersama
objek meditasi Anda.
Hari ini saya berbincang dengan semua orang dan satu hal yang
sering muncul dalam percakapan adalah bahwa pikiran mereka
sangat aktif. Ini bukanlah hal yang buruk. Hanya karena Anda memiliki
pikiran yang aktif, tidak berarti meditasi Anda buruk. Meditasi adalah
tentang kemampuan untuk mengenali gerakan perhatian pikiran dari
satu hal ke hal lainnya; mengenali pergerakan perhatian tersebut.
Ketika suatu pikiran muncul dan menarik perhatian Anda menjauh
dari objek meditasi Anda—yaitu perasaan cinta-kasih dan membuat
harapan untuk kebahagiaan Anda atau teman Anda—ketika Anda
mengenali bahwa pikiran Anda tidak berada pada objek meditasi
Anda, maka Anda lepaskan pikiran itu, atau perasaan itu, atau apapun
yang menarik perhatian Anda menjauh dari objek meditasi; Anda
biarkan itu ada di sana. Jangan mencoba untuk membuang pikiran
itu, menghentikannya, menendangnya, memukulinya; pikiran itu ada
di sana; Anda hanya mengenali saja bahwa pikiran itu ada di sana.
Biarkan saja pikiran itu ada di sana dengan sendirinya.
Jangan beri perhatian pada pikiran itu, dan kemudian dengan lembut
rilekskan ketegangan yang disebabkan oleh pergerakan pikiran.
Sekarang senyumlah dan dengan lembut kembali ke objek meditasi
Anda, dan tinggal bersama objek meditasi Anda selama yang Anda
bisa. Kadangkala, objek meditasi Anda hanya berada di sana untuk
sepersekian pikiran, kemudian kembali mengembara. Lakukanlah

proses 6R/6M itu lagi.
Biarkan gangguan itu ada di sana, rilekskan, tersenyum, dan kembali
ke objek meditasi Anda. Tidak masalah berapa kali pikiran Anda
mengembara dalam satu meditasi duduk. Hanya karena Anda
memiliki pikiran yang aktif, tidak berarti itu adalah meditasi yang
buruk.
Meditasi yang buruk atau tidak bermeditasi adalah ketika Anda
mengenali bahwa Anda memikirkan sesuatu, Anda mengetahuinya,
tetapi Anda terus memikirkannya. Dengan begitu Anda tidak
bermeditasi sama sekali, Anda ikut terlibat dengan cerita itu, Anda
ikut terlibat dalam menyukai atau tidak menyukai sesuatu. Semakin
Anda terlibat, semakin kecil kemungkinan Anda dapat
melepaskannya, merilekskan, tersenyum, dan kembali ke objek
meditasi Anda.
Ketika suatu pikiran atau perasaan yang mengganggu muncul dan
menarik perhatian Anda padanya, biarkan itu ada di sana, tapi jangan
berikan perhatian padanya. Bahkan jika Anda sedang berada di
tengah kalimat, biarkan saja gangguan itu. Setiap kali pikiran
teralihkan dari objek meditasi Anda, ada ketegangan dan keketatan
yang muncul, baik di dalam pikiran maupun badan jasmani Anda.
Ketegangan dan keketatan itulah yang disebut oleh Buddha sebagai
'nafsu keinginan'. Nafsu keinginan adalah pikiran 'saya suka itu, saya
tidak suka itu'. Segera setelah nafsu keinginan muncul, kemelekatan
muncul.
Apakah kemelekatan? Kemelekatan adalah semua opini Anda, semua
konsep Anda tentang mengapa Anda suka atau tidak suka perasaan
itu. Setelah itu, tendensi kebiasaan lama Anda muncul dan Anda
selalu memperlakukan perasaan ini dengan cara sama. Tendensi
kebiasaan lama adalah selalu mencoba untuk memikirkan perasaan
itu ketika dia muncul. Semakin Anda memikirkan suatu perasaan,
perasaan itu membesar, menjadi semakin intens, dan Anda semakin
melekat padanya.

Ketika Anda menyadari suatu perasaan muncul atau suatu pikiran
mengganggu menarik perhatian Anda menjauh dari objek meditasi
Anda, segera setelah Anda mengenalinya, biarkan dia ada di sana,
rileks, tersenyum, dan kembali ke objek meditasi Anda.
Saya selalu merasa lucu karena banyak orang, ketika saya
menanyakan: “Oke, ceritakan pada saya tentang meditasi Anda.”—
“Ah, meditasi saya hebat, pikiran saya tetap tinggal pada objek
meditasi dan tidak berpindah sama sekali, dan itu adalah meditasi
yang hebat.” Dan saya akan berkata, “Ya, Anda mendapatkan buah
manisnya.”
Tetapi jika Anda datang dan memberitahu saya: “Ah, meditasi saya
buruk sekali, pikiran saya berkelana ke mana-mana!” Pertanyaan saya
berikutnya adalah: ”Apakah Anda mengenalinya? Apakah Anda
membiarkannya? Apakah Anda merilekskannya? Apakah Anda
tersenyum dan kembali ke objek meditasi Anda?”—“Oh ya, saya
melakukan itu semua tetapi pikiran tetap kembali berkelana.”—“Oh,
Anda mengalami meditasi yang sangat bagus, kan?”
Itu bertolak-belakang dengan apa yang umumnya dianggap orang
sebagai meditasi yang baik. Mengapa? Karena saat Anda melepaskan
gangguan itu, rileks, tersenyum, dan kembali ke objek meditasi Anda,
Anda sedang membangun otot-otot kewaspadaaan Anda. Anda
sedang mengembangkan kemampuan Anda untuk mengamati apa
yang sedang terjadi pada saat ini.
Ketika Anda mengalami meditasi yang aktif, artinya Anda harus
menyingsingkan lengan baju dan benar-benar bekerja. Jadi itu adalah
meditasi yang baik, serupa dengan latihan angkat beban. Anda
lakukan lagi dan lagi, dan akhirnya Anda menjadi cukup kuat.
Ketika Anda memiliki meditasi yang aktif artinya Anda sedang belajar
menguatkan otot-otot kewaspadaaan Anda; bukan hanya baik, itu

adalah meditasi yang hebat. Seperti yang saya katakan, meditasi yang
buruk adalah Anda melihat bahwa Anda sedang memikirkan sesuatu,
dan kemudian menjadi begitu terlibat dengannya sehingga Anda tidak
mau melepaskannya. Saat itu Anda tidak bermeditasi sama sekali.
Terjadi hal menarik ketika nafsu keinginan muncul. Nafsu keinginan
selalu bermanifestasi dengan cara yang sama yaitu: ketegangan dan
keketatan di dalam pikiran dan badan jasmani Anda. Saya telah
memberitahu Anda bahwa nafsu keinginan adalah pikiran “saya
menyukainya, saya tidak menyukainya.” Bagaimana itu bermula?
'Aku'. 'Aku' adalah awal mula dari kepercayaan salah (attā) bahwa
“perasaan ini adalah aku, ini adalah milikku, ini adalah diriku.” Hanya
ketika nafsu keinginan muncul, semua pikiran mengenai perasaan itu
menguatkan pandangan bahwa “perasaan ini adalah aku, ini adalah
milikku, ini adalah diriku.” Ini menyebabkan pikiran mengetat.
Dengan pengetatan itu, muncul sesuatu yang sejenis yaitu 'tendensi
kebiasaan' Anda. Dalam bahasa Pali, kita menyebutnya 'bhāva'. Kata
tersebut sering diterjemahkan sebagai ‘menjadi’ atau 'pengalaman',
tapi untuk alasan praktis, terjemahan 'tendensi kebiasaan' lebih
mudah dimengerti.
Suatu waktu, saya berbincang panjang lebar dengan guru
Abhidhamma saya, Sayadaw U Silananda, sebelum beliau meninggal,
bahwa kata 'tendensi kebiasaan' adalah terjemahan yang [maknanya]
lebih mendekati.
Apakah itu tendensi kebiasaan? Ketika perasaan ini muncul, saya
selalu bereaksi seperti itu. Ketika suatu perasaan sakit muncul, saya
selalu bereaksi dengan cara yang sama. Seseorang mengatakan
sesuatu pada Anda, tiba-tiba pikiran Anda mencengkeramnya dan ada
kemarahan di sana. Bagaimana itu terjadi?
Ada satu hal yang saya minta Anda tidak lakukan (saat mendengarkan
ceramah Dhamma)—dan hal ini berhubungan dengan bhikkhu—Sang
Buddha mengatakan bahwa kita tidak dapat membabarkan Dhamma

jika orang-orang duduk sambil menyilangkan kaki, menyilangkan
lengan. Saya harus meminta Anda untuk tidak melakukan itu.
Saya tahu ini beberapa tahun lalu setelah berbincang dengan seorang
ahli bahasa tubuh dan ia melakukan beberapa penelitian terhadap
sekitar seratus orang. Ia memberikan mereka informasi, lalu berkata,
“Pertama-tama, saya ingin Anda menyilangkan kaki dan menyilangkan
lengan Anda,” dan kemudian ia memberikan mereka sebuah tes
mengenai informasi yang ia berikan pada mereka. Mereka menjawab
dengan benar sekitar enam puluh persen saja.
Kemudian ia berkata, “Sekarang jangan silangkan lengan Anda, tapi
tetap silangkan kaki Anda,” dan mereka menjawab dengan benar
sekitar tujuh puluh persen.
Kemudian ia berkata: ”Sekarang jangan silangkan kaki Anda, jangan
silangkan lengan Anda,” dan ia memberikan mereka tambahan
informasi, mereka menangkap hampir sembilan puluh persen dari
apa yang ia katakan. Inilah sebabnya Sang Buddha berkata pada para
bhikkhu untuk tidak memberikan ceramah ketika ada yang melakukan
bahasa tubuh tertentu.
Ketika nafsu keinginan kita muncul, itu selalu bermanifestasi dalam
bentuk ketegangan dan keketatan. Saya berbicara mengenai
ketegangan yang sangat halus, saya tidak berbicara mengenai
ketegangan yang lebih kasar, walaupun itu dapat menjadi ketegangan
yang lebih kasar. Ada sejenis selaput yang membungkus sekeliling
otak Anda yang disebut membran meninges (selaput otak) dan setiap
kali pikiran Anda sedang berpikir, selaput itu akan mengerut sedikit.
Itu tidak benar-benar kentara, tapi Anda akan menyadarinya begitu
Anda belajar tentang hal itu. Ketika saya mengatakan untuk
melepaskan ketegangan dan keketatan di badan jasmani Anda, yang
saya maksudkan adalah ketegangan dan keketatan dari mengenggam

erat tangan Anda, atau keketatan di bahu Anda, atau di punggung
Anda, atau dimanapun itu, tetapi saya juga membicarakan mengenai
ketegangan dan keketatan yang sangat halus di kepala Anda.
Setiap orang di sini saat ini memiliki ketegangan dan keketatan di
kepala mereka. Coba sadari ketegangan yang sangat halus itu dan
lepaskan. Saat Anda melepaskannya, Anda akan merasakan suatu
ekspansi/perluasan terjadi di kepala Anda, suatu pelepasan
ketegangan, dan segera setelahnya, pikiran Anda menjadi tenang.
Perhatikan bahwa selama sesaat tidak ada pikiran apapun, hanya ada
kesadaran yang murni ini. Bawa kesadaran murni itu kembali ke objek
meditasi Anda.
Saya tahu bahwa beberapa dari Anda telah berlatih meditasi dengan
metode yang berbeda, dan saya akan menunjukkan pada Anda
mengapa meditasi Buddha dan cara beliau mengajarkannya bekerja
dengan sangat baik, langsung dikenali, dan segera efektif.
Ketika Anda mempraktekkan meditasi pada umumnya, saat pikiran
Anda ada pada objek meditasi Anda lalu teralihkan, ada tiga atau
empat metode berbeda untuk mengatasi hal ini. Salah satu
metodenya mengatakan bahwa Anda harus mencatatnya sampai itu
menghilang; metode yang lain mengatakan bahwa Anda harus
melepaskannya dan langsung kembali ke objek meditasi Anda.
Tapi yang Anda lakukan ketika berlatih dengan cara itu adalah Anda
membawa nafsu keinginan—yang belum Anda lepaskan—kembali ke
objek meditasi Anda. Pada akhirnya konsentrasi Anda mulai
berkembang menjadi sangat dalam, dan konsentrasi itu akan mulai
menekan gangguan ketika mereka muncul. Tapi ada masalah kecil
dengan hal ini, yaitu gangguan justru menunjukkan di mana letak
kemelekatan Anda.
Ketika Anda berlatih konsentrasi absorpsi (pencerapan), Anda bisa
merasakan kedamaian dan ketenangan ketika pikiran Anda
terabsorpsi (tercerap), tapi saat Anda kehilangan konsentrasi itu maka

gangguan-gangguan datang pada Anda dengan kuat dan Anda tidak
betul-betul menyadarinya.
Sang Buddha berlatih seperti ini: pikiran Anda berada pada objek
meditasi Anda—ini sama [seperti meditasi lain]; pikiran Anda
teralihkan—ini sama [seperti meditasi lain]; Anda melepaskan
gangguan—ini sama [seperti meditasi lain]; tapi letak perbedaan
Ajaran Buddha adalah Buddha mengatakan: “Tenangkan bentukan
badan jasmani dan bentukan mental Anda” —pikiran dan badan
jasmani—sebelum kembali ke objek meditasi Anda. Ini seringkali
disebut.
Hal ini dikatakan di dalam Satipatthāna Sutta (MN-10: Landasanlandasan Kewaspadaan), di dalam Kayagatasati Sutta (MN-119:
Kewaspadaan terhadap Badan Jasmani), di dalam Anapanasati Sutta
(MN-118: Kewaspadaan akan Napas), di dalam Maharahulovada Sutta
(MN-62: Khotbah Besar tentang Nasihat kepada Rahula) dimana
Buddha memberikan instruksi mengenai bagaimana melakukan
meditasi pernapasan kepada Rahula, putranya. Saya akan
membacakannya pada Anda sehingga Anda tahu bahwa ini bukanlah
ide saya.
Berikut ini adalah Kayagatasati Sutta (MN-119: Kewaspadaan
terhadap Badan Jasmani). Sutta itu menguraikan “Kewaspadaan akan
Napas.”
MN-119:4. “Di sini, seorang bhikkhu, pergi ke hutan, atau ke akar
pohon atau ke gubuk kosong, duduk di sana; setelah melipat kakinya
bersila, menegakkan badannya, dan memantapkan kewaspadaan di
hadapannya, penuh kewaspadaan ia menarik napas, penuh
kewaspadaan ia menghembuskan napas. Ketika menarik napas
panjang, ia memahami: ‘Aku menarik napas panjang’; atau ketika
menghembuskan napas panjang, ia memahami: ‘Aku menghembuskan
napas panjang.’ Ketika menarik napas pendek, ia memahami: ‘Aku
menarik napas pendek’; atau ketika menghembuskan napas pendek, ia

memahami: ‘Aku menghembuskan napas pendek.’
Apakah Anda mendengar kata 'hidung', 'lubang hidung', 'bagian atas
bibir' atau 'perut?” Tidak. Dikatakan bahwa Anda memahami ketika
Anda menarik napas pendek, Anda memahami ketika Anda menarik
napas panjang. Lalu untuk instruksi yang intinya:
Ia berlatih demikian:
Inilah kata kuncinya: “Ia berlatih demikian.”
‘Aku akan menarik napas dengan mengalami keseluruhan badan
jasmani’;
Bukan “badan jasmani dari napas” melainkan keseluruhan “badan
jasmani”; “badan” fisik.
ia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas dengan
mengalami keseluruhan badan jasmani.’ Ia berlatih demikian: ‘Aku akan
menarik napas dengan menenangkan bentukan badan jasmani’; ia
berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas dengan
menenangkan bentukan badan jasmani.’
Itu adalah seluruh instruksi cara mempraktekkan kewaspadaan akan
napas. Saya berkali-kali berdiskusi dengan para bhikkhu di Asia,
dengan para bhikkhu dan guru-guru awam di Amerika, dan saya
bertanya: “Dikatakan bahwa menarik napas masuk, Anda
menenangkan bentukan badan jasmani, dan menghembuskan napas
Anda menenangkan bentukan badan jasmani. Anda menenangkan
bentukan badan jasmani pada nafas masuk dan nafas keluar. Apakah
Anda melakukan itu?”–“Tidak, saya berlatih dengan cara [lain] ini.”
Tapi instruksi yang diberikan Buddha dengan sangat spesifik
mengatakan bahwa Anda menenangkan [bentukan badan jasmani]
saat napas masuk dan Anda menenangkan [bentukan badan jasmani]
saat napas keluar.
Dengan kata lain, ketika Anda menarik napas, Anda tidak
memusatkan perhatian pada napas; Anda melihat napas dan Anda

rilekskan; saat napas masuk, Anda melihat napas dan Anda rilekskan;
saat napas keluar dan Anda rilekskan; saat napas masuk, Anda
rilekskan; saat napas keluar... Itu cukup berbeda dari cara meditasi
yang umumnya diajarkan, terutama di negara ini. Meditasi diajarkan
untuk memusatkan perhatian dengan sangat dalam pada sensasi kecil
dari napas, tapi tidak dilakukan rileksasi.
Saya bertemu banyak orang yang berkata: “Saya menjadi sungguh
damai dan tenang serta hening.” Ketika Anda berlatih tanpa
merilekskan, pikiran Anda menjadi terabsorpsi (tercerap), tidak ada
gangguan yang bisa muncul. Anda dapat mengalami berbagai
keadaan yang sangat menyenangkan dimana pikiran Anda berfokus,
tapi Anda tidak mempraktekkan pandangan terang pada saat Anda
mempraktekkan meditasi pernapasan seperti itu. Jika Anda tidak
menggunakan langkah merilekskan itu, Anda mempraktekkan suatu
bentuk absorpsi (pencerapan).
Kembali kepada kewaspadaan cinta-kasih (mettā)—karena itulah yang
saya ajarkan, saya mengajarkan pandangan terang dalam cintakasih—di sana ada merilekskan. Saya terus berbicara tentang: jika
Anda melihat gangguan, Anda rilekskan ketegangan atau keketatan
apapun di badan jasmani Anda, di pikiran Anda; biarkan itu dan
rilekskan. Ini pada dasarnya adalah instruksi yang sama dengan yang
diberikan Sang Buddha untuk kewaspadaan akan napas.
Ketika Sang Buddha masih seorang Bodhisatta, beliau berlatih jenis
konsentrasi absorpsi (pencerapan) dimana beliau dapat masuk ke
dalam keadaan absorpsi (pencerapan) yang sangat dalam, tapi
kemudian beliau pergi ke gurunya dan bertanya, “Apakah ini sudah
semuanya?” Gurunya berkata, “Ya, begitulah, ini adalah yang terjauh
yang bisa kau tuju.” Kata guru pertamanya, “Engkau bisa mencapai
Alam/ Landasan Ketiadaan”; guru keduanya mengatakan
Alam/Landasan Bukan-Persepsi-pun-Bukan-tanpa-Persepsi. Tidak
dapat mencapai yang lebih tinggi lagi, hanya sampai di sana.

Bodhisatta berkata, “Aku tidak puas dengan itu. Masih ada sesuatu di
sana yang saya lihat.” Beliau berkata, “Pasti ada cara lain.” Meditasi
absorpsi (pencerapan) itu telah diajarkan dari masa yang tak
terhitung lamanya.
Kebanyakan orang berlatih meditasi [absorpsi] itu dalam satu cara
atau lainnya. Tidak peduli apapun agamanya. Ketika mereka
membicarakan suatu bentuk konsentrasi, mereka berbicara tentang
konsentrasi-konsentrasi absopsi (pencerapan).
Dulu ketika saya tinggal di Myanmar selama hampir tiga tahun, saya
berkesempatan untuk pergi dan belajar dengan beberapa
cendekiawan yang sungguh hebat. Salah satu cendekiawan itu hadir
dalam Sidang Dewan Sangha Keenam (Sixth Buddhist Council) dan ia
adalah juru bicara utama di Sidang itu. Namanya Mingun Sayadaw.
Beliau menghafal lebih dari dua belas ribu halaman sutta dan kitab
komentar (visudhi magga). Banyak orang di sini mengeluh karena
harus mengikuti ujian selama empat jam jika ingin masuk ke
perguruan tinggi. Tapi Mingun Sayadaw mengikuti ujian selama 10
jam sehari selama 30 hari berturut-turut. Jawabannya lebih dari 90
persen benar dalam ujian itu. Orang ini memiliki otak yang
mengagumkan. Beliau mengenal sutta-sutta dengan sangat baik.
Saya mengunjunginya dan bertanya, “Bhante, sutta mana sajakah
yang menyebutkan tentang 'konsentrasi akses' atau 'konsentrasi
momen-ke-momen?'” Beliau jawab, “Itu tidak ada di dalam sutta. Itu
ada di dalam kitab komentar (visudhi magga).”
Saya menanyakan banyak pertanyaan dengan banyak cara berbeda
yang pada dasarnya menanyakan hal yang sama, yaitu mengenai
konsentrasi absorpsi (pencerapan): “Apakah itu benar-benar diajarkan
Sang Buddha?” Beliau jawab: “Bukan, itu berbeda karena kata
'menenangkan'.”—“Mengapa kita tidak mengajarkan itu sekarang?”—
“Karena kitab komentar (visudhi magga) tidak setuju dengan hal itu
dan kita berpegang pada kitab komentar (visudhi magga).”

Sekarang saya telah melepaskan kitab komentar (visudhi magga), tapi
kadangkala saya masih menggunakannya karena ada beberapa poin
bagus dalam kitab komentar (visudhi magga) dan saya selalu
mengecek ulang ke dalam sutta. Ketika saya mulai berpegang pada
sutta, saya mulai melihat tipe meditasi yang Buddha ajarkan
sangatlah berbeda.
Di negara ini [Amerika Serikat], banyak orang sangat tertarik pada
'vipassanā langsung'. Coba Anda lihat kata 'vipassanā' di dalam suttasutta dan berbagai referensi yang merujuk kepada sutta-sutta
tertentu, lalu cari kata 'samatha' dan lihatlah referensi-referensinya;
Anda akan mulai melihat bahwa kata 'vipassanā' dan 'samatha' selalu
disebutkan bersama-sama.
Kata 'vipassanā' di dalam sutta disebutkan lebih dari ratusan kali, saya
tidak ingat jumlah persisnya. Kata 'jhāna' disebutkan ribuan kali dalam
hubungannya dengan 'vipassanā' dan 'samatha'.
Apa yang diajarkan oleh Buddha? Apakah beliau mengajarkan
vipassanā langsung atau apakah beliau mengajarkan samathavipassanā? Ada sebuah sutta yaitu Mahasalayatanika Sutta (MN-149
Landasan Besar Berunsur Enam) bagian nomor 10 dalam Majjhima
Nikāya (MN-149:10) yang menjelaskan hal ini:
MM-149:10. Dua hal ini—yaitu: ketenangan (samatha) dan pandangan
terang (vipassanā)—terjadi di dalam dirinya bertautan bersama secara
seimbang.
Dikatakan, dua hal ini—yaitu ketenangan dan pandangan terang—
terjadi di dalam dirinya, bertautan, dipertahankan berimbang
bersama. Jadi ada sisi lain yang menarik untuk Anda pikirkan.
Yang Buddha ajarkan adalah bagaimana memiliki pikiran yang diam
dan waspada yang melihat bagaimana hal-hal itu terjadi—bagaimana
mereka terjadi. Kita tidak peduli tentang mengapa; pertanyaan

mengapa itu untuk para psikolog dan terapis.
Bagaimana kemarahan muncul? Apa yang pertama-tama terjadi, apa
yang terjadi setelah itu, apa yang terjadi kemudian? Anda sedang
duduk dalam meditasi Anda dengan sangat damai dan tenang, dan
tiba-tiba seseorang membanting pintu, mereka membuat suara, tidak
peduli apapun penyebabnya, lalu pikiran Anda mengatakan: “Saya
benci itu. Saya ingin itu berhenti.”
Bagaimana itu muncul? Pertama-tama ada suara, kemudian ada
perasaan, dan itu adalah perasaan menyakitkan. Lalu ada nafsu
keinginan: “Saya tidak menyukainya,” dan ada ketegangan, kemudian
ada kemelekatan, dan ada tendensi kebiasaan Anda: “Ketika perasaan
ini muncul, saya selalu bertindak dengan ketidak-puasan.” Anda
sedang bereaksi lagi dan lagi terhadap suatu suara.
Reaksi siapa itu? “Itu adalah milik saya, saya tidak menyukainya, saya
tidak ingin itu ada di sana, saya tidak ingin diganggu.—'saya', 'saya',
'saya', 'saya', 'saya'.” Namun kenyataannya, suara itu muncul—itu
bukan baik, buruk atau netral—tetapi itu hanyalah jenis bunyi
kencang dan itu adalah bunyi yang menyakitkan.
Ketika kewaspadaan Anda tajam, Anda akan melihat perasaan
menyakitkan muncul dan segera Anda rilekskan, kemudian nafsu
keinginan tidak akan muncul, dan kemelekatan tidak muncul, dan
tendensi kebiasaan tidak muncul.
Pikiran Anda waspada, terang dan kalian bawa pikiran itu kembali ke
objek meditasi Anda. Itu membutuhkan latihan karena hal-hal ini
terjadi dengan sangat cepat dan sulit untuk mengenali mereka. Apa
yang sesungguhnya terjadi? Ketika suara muncul, ada perasaan
menyakitkan, lalu ada ketegangan “saya tidak menyukainya,” disusul
oleh konsep-konsep dan pendapat-pendapat Anda mengenai
bagaimana seharusnya sesuatu itu terjadi; ini adalah berperang
dengan kenyataan, ini menyebabkan rasa sakit, ini menyebabkan
penderitaan, dan ini menyebabkan segala jenis gangguan.

Cara kerja Sebab Musabab yang Saling Bergantungan sangatlah cepat.
Setiap pikiran memiliki Sebab Musabab yang Saling Bergantungan di
dalamnya. Dalam satu jentikan jari, ada jutaan pikiran. Itu terjadi lagi
dan lagi dengan sangat cepat. Semakin Anda mengidentifikasikan diri
Anda dengan ketidak-puasan itu, ketidak-puasan akan semakin sering
muncul; semakin Anda mengiden-tifikasi diri dengan ketidak-puasan
itu, semakin banyak rasa sakit yang Anda alami. Bagaimana cara
melepaskan rasa sakit itu?
Dulu saya selalu merasa tergelitik oleh seorang teman saya, seorang
guru Zen. Ia mengajarkan Buddhisme dan ia mengatakan,
“Buddhisme adalah tentang penderitaan.” Kemudian ia hanya duduk
di sana dan ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia tidak mengatakan
apapun tentang penyebab penderitaan itu, atau kemungkinan
penghentian dari penderitaan itu, atau cara untuk melakukannya. Ia
hanya berkata, “Buddhisme adalah tentang penderitaan!”
Saya tahu beberapa orang yang mengajar vipassanā dimana mereka
ingin Anda merasakan rasa sakit. Jadi mereka memberitahu Anda
bahwa segera setelah sensasi rasa sakit muncul, Anda menaruh
perhatian tepat di tengah rasa sakit itu dan perhatikan “itu adalah
sifat alami yang sejati.” Anda diharapkan memperhatikan rasa sakit di
lutut Anda, atau di manapun rasa sakit itu berada, dan Anda
memperhatikan semua karakteristik yang berbeda ini muncul dan
lenyap. Tapi Anda kehilangan sesuatu ketika Anda melakukan itu,
yaitu Anda tidak melihat reaksi pikiran terhadap rasa sakit, yang
mengetat mengelilinginya, yang “tidak ingin itu berada di sana.”
Rasa sakit secara alami adalah sesuatu yang memuakkan. Apakah
mereka mengajarkan Empat Kebenaran Mulia ketika mereka
mengatakan: “Letakkan perhatianmu tepat di tengah rasa sakit?”
Yang sedang saya katakan pada Anda adalah ketika perasaan sakit
muncul—rasa sakit pasti muncul, selamat datang pada kenyataan
Anda memiliki badan jasmani—apa yang akan Anda lakukan dengan

rasa sakit itu?
Pertama, Anda menyadari semua pikiran mengenai rasa sakit itu dan
Anda lepaskan pikiran-pikiran itu dan rilekskan. Lalu, Anda menyadari
cengkeraman keketatan mental yang ada di sekeliling rasa sakit itu.
Kenyataannya adalah ketika sensasi-sensasi ini muncul, mereka ada di
sana. Kapanpun Anda mencoba untuk berperang dengan kenyataan,
kapanpun Anda mencoba untuk mengontrol kenyataan, kapanpun
Anda mencoba untuk membuat kenyataan menjadi sesuatu yang lain,
itu adalah penyebab penderitaan.
Apa yang saya katakan pada Anda untuk dilakukan? Biarkan rasa sakit
itu ada di sana. “Itu sakit!” Ya, memang, itu perasaan sakit. Tapi tidak
apa-apa bagi perasaan sakit itu untuk ada di sana; harus tidak apaapa karena itulah kenyataannya. Biarkan perasaan sakit itu ada di
sana dan rilekskan ke dalamnya. Bawa senyuman Anda kembali ke
objek meditasi Anda.
Sifat alami dari sensasi-sensasi ini adalah mereka tidak segera pergi.
Jadi, perhatian Anda akan kembali padanya. Anda perlakukan dengan
cara yang sama. Lepaskah pikiran dari sensasi itu, rilekskan, berikan
ruang bagi sensasi itu untuk ada di sana, rilekskan, kembali ke objek
meditasi Anda.
Apa yang Anda lakukan ketika Anda melakukan itu? Anda sedang
berlatih keseluruhan Jalan Mulia Berunsur Delapan. Anda mengubah
dari “ini adalah rasa sakitku dan aku tidak menyukainya” menjadi “ini
adalah sensasi dan tidak apa-apa untuknya ada di sana karena itulah
kenyataannya, dan itu ada di sana.” Anda mengubah perspektif Anda.
Anda mengubah sudut pandang Anda dari “ini adalah aku, ini adalah
diriku” menjadi “ini hanyalah ini.”
Setiap kali Anda mengubah perspektif Anda, ketegangan dan
keketatan akan semakin berkurang. Di sana ada pembelajaran
tentang bagaimana dengan penuh cinta-kasih menerima apapun

yang muncul pada saat itu. Sebaliknya, setiap kali Anda mencoba
memerangi apa yang sedang terjadi, setiap kali Anda tidak menyukai
apa yang terjadi di saat ini, Anda sedang menanti penderitaan.
Anda bisa saja menantikan rasa sakit, Anda bisa saja menantikan
penderitaan, Anda bisa saja menantikan stres, tak peduli sebutan apa
yang Anda berikan, itu menyakitkan.
Apa penyebab penderitaan? Kebenaran Mulia yang kedua: penyebab
penderitaan adalah nafsu keinginan. Bagaimana nafsu keinginan
muncul? Nafsu keinginan muncul dalam bentuk ketegangan dan
keketatan di dalam pikiran dan badan jasmani Anda.
Setiap kali Anda melepaskan ketegangan dan keketatan di dalam
pikiran dan di dalam badan jasmani Anda, itulah Kebenaran Mulia
yang ketiga: berhentinya penderitaan. Cara Anda melakukannya
adalah dengan mempraktekkan Jalan Mulia Berunsur Delapan, yang
akan kita bahas lebih lanjut pada ceramah lainnya.
Setiap kali ada gangguan, setiap kali pikiran Anda tertarik keluar dari
objek meditasi Anda, di sana ada nafsu keinginan, di sana ada
ketegangan dan keketatan. Setiap kali Anda melihatnya, Anda biarkan
itu di sana dan rilekskan maka Anda sedang melatih Kebenaran Mulia
Ketiga.
Seorang teman bhikkhu saya—seorang cendekiawan di Australia—
dan saya terlibat dalam suatu diskusi mendalam mengenai kata
'Nibbāna'. Apakah itu Nibbāna? Beliau terus mengatakan ada dua
jenis Nibbāna. Saya tidak pernah mendengar itu sebelumnya.
Bagaimana bisa? Ada jenis Nibbāna duniawi (mundane Nibbāna).
Kata “Ni” berarti tanpa, dan “bāna” berarti api. Nibbāna berarti
memadamkan api. Api apa? Api dari nafsu keinginan.
Anda harus mengalami berhentinya nafsu keinginan—ketegangan dan
keketatan—ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu kali sebelum Anda
dapat mengalami jenis Nibbāna non-duniawi (supramundane

Nibbāna).
Melepaskan setiap ketegangan dan keketatan yang muncul akan
membawa Anda selangkah lebih maju, lebih dekat, pada Nibbāna
non-duniawi. Anda akan mendengar saya mengulang-ulang: “Ketika
suatu sensasi muncul, biarkan itu di sana, rilekskan, tersenyum, dan
kembali ke objek meditasi Anda.”
MN-20:3. “Ketika ia memberikan perhatian pada suatu tanda lain yang
berhubungan dengan apa yang baik, maka suatu pikiran tidak baik yang
berhubungan dengan nafsu keinginan, dengan kebencian dan dengan
delusi akan ditinggalkan di dalam dirinya dan mereda. Dengan
ditinggalkannya keadaan-keadaan itu, pikirannya pun menjadi mantap
secara internal, sunyi, dibawa menuju keheningan dan menyatu.
Seperti halnya seorang tukang kayu yang terampil atau muridnya akan
merobohkan, memindahkan dan menarik pasak yang kasar dengan
pasak yang halus, begitu juga ketika seorang bhikkhu memberikan
perhatian pada suatu tanda lain yang berhubungan dengan apa yang
baik, pikirannya menjadi mantap secara internal, sunyi, dibawa menuju
keheningan dan menyatu.”
Dulu saya menyampaikan ke beberapa orang mengenai 5R: Release,
Relax, Re-smile, Return, Repeat (atau 5M: Melepaskan, Merilekskan,
Manis Tersenyum, Mengembalikan (pada objek), Mengulangi. Tapi
saya menemukan satu R lagi sehingga sekarang ada 6R.
Pertama adalah Recognize (mengenali), yaitu mengenali bahwa
pikiran Anda tertarik keluar dari objek meditasi. Kemudian Release
(melepaskan) gangguan itu; dan Relax (merilekskan); lalu Re-smile
(manis tersenyum); selanjutnya Return (Mengembalikan) pada objek
dan terus lakukan itu, terus tersenyum, terus bersama objek meditasi
Anda; Repeat/Mengulangi (ketika gangguan lagi-lagi menarik Anda
keluar dari objek meditasi Anda).
Ketika pikiran Anda ada pada objek meditasi, pikiran menjadi sangat
damai dan tenang, dan itu baik, pikiran akan tinggal bersama objek

yang baik.
Ketika pikiran Anda teralihkan, itulah saat ketika nafsu keinginan,
kemelekatan, dan rasa sakit mulai. Semakin Anda terlibat dengan
gangguan itu, semakin membesar “Ini adalah aku, ini adalah diriku,
dan aku ingin mengontrolnya, dan aku mau itu seperti yang aku
inginkan.” Namun itu tak pernah terjadi seperti itu sehingga di
sanalah penderitaan Anda.
Tapi saya ingin Anda membiasakan diri untuk melihat bagaimana
gangguan ini muncul. Sekali lagi saya katakan, kita tidak peduli
mengapa itu muncul—pintu mungkin terbanting, itu sebabnya—siapa
yang peduli? Itu hanyalah suara. Itu hanya gelombang suara yang
mencapai telinga. Telinga Anda bekerja dengan baik, gelombang suara
bertemu dengan telinga, muncullah kesadaran telinga. Pertemuan
dari tiga hal ini disebut kontak-telinga.
Dengan kontak-telinga sebagai kondisi, muncullah perasaan-telinga.
Perasaan bisa menyenangkan atau menyakitkan; kita dapat
membahas 108 jenis perasaan yang berbeda, tetapi saya tidak akan
membahasnya sekarang.
Pada dasarnya perasaan terbagi menjadi menyenangkan atau
menyakitkan. Dengan perasaan sebagai kondisi, muncullah nafsu
keinginan. Nafsu keinginan selalu bermanifestasi dalam bentuk
ketegangan dan keketatan, dan nafsu keinginan adalah ”saya
menyukainya, saya tidak menyukainya.” Dengan nafsu keinginan
sebagai kondisi, muncullah kemelekatan; semua pendapat dan cerita
mengenainya.
Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan
yaitu “saya selalu berpikir seperti ini ketika perasaan ini muncul.”
Setiap kali seseorang membanting pintu, ada ketidak-puasan. “Saya
selalu bereaksi seperti itu ketika itu terjadi.” Itu adalah penyebab dari
banyak penderitaan—karena “saya tidak suka pintu dibanting. Saya
tidak suka suara itu. Saya mau suara itu berhenti, agar suara itu tidak

'mengganggu saya'.”
Tapi suara itu hanyalah suara, bukanlah sesuatu yang baik, juga bukan
sesuatu yang buruk, itu hanyalah suara. Maka, tidak apa-apa untuk
suara itu ada di sana, harus tidak apa-apa. Mengapa? Karena
memang begitulah adanya! Tidak peduli Anda suka atau tidak, suara
itu ada di sana—Anda tidak bisa mengontrolnya.
Reaksi Anda-lah yang menyebabkan penderitaan: “Saya tidak
menyukainya. Saya benci ketika itu terjadi. Itu mengganggu meditasi
saya. Itu membuat saya kecewa dan frustasi,” dan pikiran Anda pergi
ke ribuan hal berbeda. Kemudian bersama gangguan itu, datanglah
lebih banyak lagi gangguan, dan itu menarik keluar pikiran Anda
semakin jauh dan semakin jauh dari objek meditasi Anda. Terkadang
Anda terperangkap untuk waktu lama.
Kemudian orang lain membanting pintu atau angin mendorongnya
atau bunyi lain muncul, dan pikiran Anda bergerak lagi ke arahnya.
Apapun yang Anda pikir dan renungkan, itulah kecenderungan pikiran
Anda. Kapanpun Anda seperti ini: “Saya tidak menyukai ini. Saya ingin
itu berbeda dari apa yang ada,” semakin Anda terlibat dalam tidak
menyukai sesuatu, pikiran Anda akan semakin cenderung menuju ke
ketidak-sukaan itu.
Di pagi hari, dalam salah satu Dhammapada yang kita baca ada:
kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan
kebencian di dunia ini; kebencian hanya akan berakhir bila dibalas
dengan cinta-kasih. Saya ingin mengubahnya sedikit karena kebencian
merupakan suatu kata yang keras. Bagaimana jika diganti dengan
'penolakan' tidak akan pernah dapat berakhir dengan penolakan?
Penolakan hanya dapat berakhir dengan penerimaan penuh cintakasih. Bagaimana itu kedengarannya?
“Anda selalu bertindak seperti ini!” Dalam suatu hubungan, betapa
sering dikatakan “Anda selalu seperti ini!” Tetapi sebenarnya Anda
tidak selalu begitu, tapi karena Anda memikirkan hal itu berulang-

ulang, pikiran Anda cenderung menuju padanya dan menuju pada
penderitaan yang lebih dan lebih besar lagi.
Bagaimana mengatasi tendensi kebiasaan ini? Pertajam kesadaran
Anda untuk melihat saat sesuatu terjadi dan perasaan muncul karena
kontak tersebut, dan rilekskan saat itu juga. Jika Anda merilekskan
nafsu keinginan itu saat itu juga, maka tak ada kemelekatan, tak ada
tendensi kebiasaan.
Pikiran Anda sangat waspada; pikiran Anda peka pada apapun yang
muncul; Anda telah mendapatkan keadaan ketenang-seimbangan
sejati. Inilah gunanya latihan ini. Latihan ini adalah tentang
mempertajam kewaspadaan Anda sehingga Anda dapat melihat
bagaimana hal-hal ini terjadi.
Itulah mengapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Buddha adalah:
'Bagaimana?' Jika tanya 'mengapa?', oh ada jutaan alasan mengapa
hal ini terjadi. Mungkin saja: “Saya tidak suka suara ini karena pernah
saat saya ada di dalam boks bayi, ada orang membuat suara sangat
keras dan menakutkan dan sejak itu saya tidak pernah menyukai
suara keras.“ Siapa yang peduli dengan 'mengapa.' Mengapa bukanlah
topiknya. Bagaimana ini muncul? Seluruh ide untuk mengatasi
gangguan adalah melihat bagaimana mereka muncul.
Kegelisahan adalah gangguan yang besar, dan Anda lebih baik
berteman dengannya karena kegelisahan akan terus ada sampai Anda
menjadi Arahat.
Apakah kegelisahan itu? Pertama-tama, kegelisahan adalah suatu
perasaan yang menyakitkan. Di sana ada “saya suka, saya tidak suka
itu,” dan kemudian ada semua cerita mengenai apa yang terjadi di
dalam kegelisahan itu.
Kegelisahan adalah setiap pikiran yang mengganggu. Setiap pikiran
yang menarik Anda keluar dari objek meditasi adalah bagian dari
kegelisahan. Anda sedang duduk dalam meditasi dan tiba-tiba Anda

memikirkan tentang apa yang terjadi tahun lalu, apa yang terjadi
minggu lalu, apa yang terjadi kemarin, apa yang akan terjadi besok—
apapun gangguan itu. Segera setelah Anda mengenali bahwa pikiran
Anda tidak berada pada objek meditasi Anda, maka lepaskan
gangguan itu, rilekskan, tersenyum, kembali ke objek meditasi Anda.
Sifat alami dari gangguan adalah bahwa mereka tidak akan langsung
pergi. Pikiran Anda ditarik kembali dan mulai berpikir lagi. Bagaimana
itu terjadi?
Tingkatkan ketertarikan Anda pada bagaimana pergerakan perhatian
pikiran yang mulanya sangat damai dan tenang bersama objek
meditasi Anda lalu menjadi teralihkan. Bagaimana itu terjadi?
Ketika Anda semakin tertarik pada bagaimana pikiran Anda teralihkan,
Anda mulai lebih mengenal proses itu karena itu adalah proses sejati.
Banyak orang akan mengerti kata-kata seperti 'kegelisahan' atau
'mobil' atau 'rasa sakit'; semua kata ini adalah konsep. Kita mengerti
mobil sebagai konsep. Keluarlah dan tunjukkan pada saya di mana
mobil itu. Apakah rodanya, bempernya, lampu sorotnya, setirnya atau
mesinnya? Anda dapat merinci terus dan terus dan terus. Mobil
adalah benda yang memiliki banyak bagian-bagian kecil yang bila
disatukan akan membentuk ide bahwa ini adalah satu benda.
Begitu juga dengan rasa sakit. Apakah itu rasa sakit? Apakah itu
panas, apakah itu kecemasan, apakah itu ketidak-sukaan, apakah itu
getaran? Rasa sakit bisa terdiri dari semua hal-hal itu. Tetapi ketika
ada rasa sakit, itu menjadi “rasa sakit saya.” Ketika Anda mulai
memilahnya dan berkata, “Ini adalah panas, dan di sini ada getaran,
dan di sini ada semacam ketidak-sukaan, dan perasaan ini muncul,
dan semua bagian-bagian yang berbeda ini.” Anda mulai melihat
bahwa rasa sakit ini bukanlah milik Anda, ini hanyalah bagian dari
suatu proses yang muncul. Hal ini terjadi dengan cara yang sama
setiap kali.
Ceritakan pada saya bagaimana itu terjadi. Dengan kegelisahan, apa

yang pertama terjadi, apa yang terjadi setelahnya, apa yang terjadi
kemudian? Ketika Anda mulai terbiasa dengan bagaimana pikiran
Anda menjadi teralihkan, Anda mulai melepas sedikit lebih cepat
karena Anda mengenali proses ini.
Ini bukanlah 'saya', ini bukanlah 'kegelisahan saya', ini bukanlah
'pikiran saya', ini hanyalah serangkaian hal-hal kecil yang disatukan
untuk membentuk konsep ini. Anda mengurai konsep ini dan Anda
akan mulai melihat hal-hal kecil ini muncul. Ketika Anda mulai
terbiasa dengan bagaimana mereka muncul, Anda dapat melepaskan
mereka dengan lebih cepat, lebih mudah, dan proses ini disebut
Sebab Musabab yang Saling Bergantungan (Paticca Samuppada).
Tidak banyak orang di negara ini yang mau mengajarkan Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan di dalam retret meditasi karena
orang-orang tidak benar-benar mengerti bagaimana cara kerjanya.
Anda akan mendapatkan lebih dari itu nanti, saya janji. Tapi Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan—kadang ada lima rantai yang
Anda lihat, kadang tujuh, kadang sembilan, kadang sebelas. Itu
tergantung pada situasinya dan seberapa jernih pikiran Anda pada
saat itu, seberapa baik kesadaran Anda akan proses ini pada saat itu.
Di negara ini, orang-orang berbicara mengenai pentingnya ketidakkekalan, penderitaan, dan kealamian tanpa diri pribadi (impersonal)
dari segala sesuatu. Dalam Mahavagga—itu adalah salah satu bagian
di Kitab Vinaya—dan setiap saat itu disebutkan, semua orang berpikir:
“Oh, Kitab Vinaya, peraturan para bhikkhu!” Sebenarnya lebih dari itu.
Kitab itu memiliki sutta di dalamnya. Kitab itu memiliki banyak
panduan mengenai bagaimana melakukan meditasi. Di dalam
Mahavagga dikatakan:
“Anda dapat melihat anicca (ketidak-kekalan), dukkha (penderitaan),
anattā (tanpa diri pribadi/impersonal), tanpa pernah melihat Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan; dan Anda tidak pernah bisa
melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan tanpa melihat
anicca, dukkha, anattā.”

Itu adalah pernyataan yang kuat. Pernyataan penting. Ketika Anda
melihat proses Sebab Musabab yang Saling Bergantungan dan
bagaimana proses itu bekerja, Anda selalu melihat ketidak-kekalan,
penderitaan, dan sifat alami tanpa diri pribadi (impersonal) dari
segala sesuatu. Semakin lama Anda akan semakin mengenalinya, saat
pikiran Anda mulai tenang. Jangan tidak sabaran.
Bermain-mainlah dengannya, jadikan ini suatu permainan, dan
kewaspadaan Anda akan meningkat, dan Anda akan mampu
mengenali hal-hal ini. Tidak semuanya sekaligus, Anda akan melihat
satu pada satu saat, dan itu tidak apa-apa. Yang perlu Anda ketahui
adalah—bahwa bagian terlemah dalam Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan adalah nafsu keinginan. Anda dapat mengenalinya
karena ada keketatan di pikiran dan di badan jasmani Anda.
Segera setelah Anda melihat keketatan itu, Anda segera merilekskan
dan melepaskan itu. Kemudian penderitaan tidak terlalu banyak
muncul lagi. Dan Anda mulai mendapatkan suatu rasa seimbang di
dalam latihan Anda dan dalam kehidupan Anda sehari-hari.
Satu hal yang saya temukan, khususnya saat kembali ke negara ini
[Amerika Serikat] adalah orang-orang berasumsi bahwa gangguan
hanya benar-benar muncul ketika Anda sedang duduk di bantalan
untuk bermeditasi, bahwa itu satu-satunya saat ketika Anda perlu
melihat mereka. Salah. Gangguan itu muncul setiap saat.
Saat Anda sedang duduk di bantal meditasi adalah saat Anda dapat
benar-benar meluangkan waktu memperhatikan bagaimana itu
muncul. Dan Anda akan mulai terbiasa dengannya, jadi ketika Anda
terperangkap oleh gangguan di luar sana, Anda tidak akan terjerat
selama dulu. Anda akan dapat mengenalinya, melihat itu
sebagaimana adanya. Lihat, ini adalah latihan sepanjang waktu.
Itu salah satu alasan mengapa saya mencoba untuk menegaskan ide

bahwa ketika Anda sedang melakukan aktivitas sehari-hari—saya
tidak perduli apa yang sedang Anda lakukan—saya ingin Anda
memperhatikan pergerakan perhatian pikiran. Tinggallah bersama
objek meditasi Anda. Jika Anda tidak bisa tinggal bersama objek
meditasi Anda, setidaknya tersenyumlah, setidaknya. Mengapa?
Karena ketika pikiran Anda terangkat (ringan), perhatian Anda akan
sangat cepat dan waspada. Dan pikiran Anda akan sangat tangkas;
pikiran Anda akan melihat semua hal dengan lebih cepat ketika Anda
memiliki pikiran yang terangkat (ringan).
Saya sering dibilang gila karena saya mencoba membuat orang
tersenyum dan bergembira. Kebanyakan orang berpikir: “Meditasi itu
harusnya serius. Hidup itu harusnya serius.” Saya ingin menangkap
orang yang menulis pernyataan ini dan mengetok kepalanya sekali.
Siapa yang bilang hidup itu harus serius? Sungguh! Kita semua
memiliki ide bahwa itu adalah cara 'orang dewasa' seharusnya
bersikap. Tetapi saya lebih suka menjadi anak-anak; saya adalah anakanak. Siapa yang perlu saya bohongi? Ketika pikiran Anda memiliki
kegembiraan di dalamnya, saat itu Anda memiliki pikiran yang tidak
terikat.
Satu hal yang terjadi di Asia adalah ketika para bhikkhu mengajarkan
meditasi, mereka cukup keras. Karena orang-orang di Asia sering
berada di seputar para bhikkhu, mereka adalah sekumpulan orang
yang gembira, mereka tidak benar-benar serius, mereka suka bermain
dan tertawa dan berbicara dan menikmati waktu; maka ketika tiba
waktunya untuk melakukan meditasi, para bhikkhu harus benar-benar
keras. Mereka memiliki kegembiraan yang timbul sepanjang waktu,
jadi mereka pergi ke guru mereka dan berkata, “Saya punya
kebahagiaan yang datang dan itu sungguh hebat.” Hal yang pertama
dikatakan oleh gurunya adalah: “Jangan melekat!”
Apa yang terjadi ketika orang Barat—yang pikirannya sangat serius
dan berorientasi pada tujuan serta pekerja keras—pergi ke Asia dan

mendapatkan guru seperti itu? Mereka meminta kita berusaha lebih
keras. “Anda harus mencatat lima ribu kali selama satu jam! Anda
harus benar-benar berusaha!” Kita kelelahan melakukannya, dan
alhasil perkembangan dalam praktek tidak terlalu bagus karena kita
berusaha terlalu keras, kita menaruh terlalu banyak energi, terlalu
banyak upaya.
Perlu waktu beberapa tahun sesudah saya kembali ke negara ini
untuk memahami hal ini. Saya minta orang-orang melakukan
kebalikannya. Anda sudah terlalu berorientasi pada tujuan, Anda
telah berusaha terlalu keras, ringankanlah, bersenang-senanglah,
rilekslah! Mengapa? Karena itu membuat pikiran Anda seimbang.
Di Asia, mereka harus melakukannya dengan cara lain. Orang Asia
sudah terlalu ringan, mereka harus berlatih lebih serius, mereka harus
didorong untuk mendapat keseimbangan. Tetapi di sini kita tidak
butuh itu. Saya melihat banyak retret yang payah—bukan retret yang
saya berikan—dimana tak seorang pun tersenyum. Dan Anda melihat
kerutan yang dalam di dahi mereka dimana mereka sungguh-sungguh
berusaha keras.
Jika saya melihat Anda melakukan itu, saya akan datang dan memukul
kepala Anda. Jangan lakukan itu, rilekskan, bersenang-senanglah! Kita
butuh semacam keseimbangan. Dan dari pengalaman saya, itu
kebalikannya [jangan terlalu serius tapi bersenang-senanglah]!
Saya belum pernah bertemu dengan guru Asia yang tidak
menekankan pada pentingnya upaya keras dan energi besar. Saya
memulai suatu meditasi dimana Anda tidak perlu melakukannya
sekeras itu. Saya memulai suatu tempat di mana kita dapat
bersenang-senang dan menjadi seimbang, dan tetap punya latihan
yang sangat baik.
Saya berlatih meditasi vipassanā langsung selama dua puluh tahun.
Saya berusaha dengan keras dalam meditasi. Saya pergi ke berbagai
guru yang berbeda. Ketika saya mulai berlatih sesuai cara yang

diajarkan di sutta, saya menyadari tidak seharusnya saya menaruh
upaya sebanyak itu. Saya tidak perlu menaruh banyak energi karena
saya sudah serius dan mencoba sekeras mungkin. Saya tidak perlu
menambahnya lagi. Itu sebenarnya memperlambat kemajuan saya
dalam bermeditasi.
Menariknya ketika saya berada di Malaysia, banyak orang berlatih
vipassanā langsung, dan ketika mereka keluar [dari retret] setelah
satu bulan, mereka begitu sedih. Mereka mengatakan hal-hal buruk
kepada yang lainnya, menyakiti perasaan orang lain. Kemudian
mereka datang pada saya dan berkata, “Saya perlu ikut salah satu
retret Anda!” Saya hanya memberikan retret selama seminggu. “Oke,
kalian datang dan lakukanlah retret mettā (cinta-kasih). Saya akan
mengajari kalian bagaimana untuk tersenyum kembali.” Kemudian
pikiran mereka menjadi seimbang, dan kemudian mereka keluar dan
lakukan apapun yang mereka ingin lakukan.
Saya tak ijinkan siapapun untuk berjalan dengan serius. Anda sering
dengar saya tertawa. Mengapa? Karena saya ingin Anda tertawa. Saya
ingin Anda tidak berusaha begitu keras yang membuat Anda menjadi
musuh terbesar bagi diri Anda sendiri. Saya ingin Anda berupaya dan
bergembira ketika Anda melakukannya. Dengan ringan, bukan dengan
berat. Praktek Buddha selalu tentang keseimbangan. Jadi, kita perlu
berlatih tersenyum untuk mendapatkan keseimbangan tersebut.
Ketika suatu gangguan muncul, cobalah untuk melihat bagaimana
gangguan itu muncul, dan bersenang-senanglah dengannya.
Perlakukan dia seperti seorang rekan, ini adalah sebuah permainan.
“Ini kemarahan. Saya tidak ingin tersenyum, saya tidak ingin bermain.
Saya merasa ingin marah!” Oke, Anda boleh marah, Anda boleh
menderita, Anda boleh membuat diri Anda sendiri sengsara, itu
pilihan Anda. Anda bisa melakukannya atau tidak, itu terserah Anda.
Bagi saya, saya suka tertawa, membuat tubuh menjadi enak,

membuat pikiran ringan. Ketika saya dapat tertawa pada betapa
gilanya sebenarnya pikiran saya itu, hal itu melepas semua jenis
kemelekatan.
Saya memiliki sesuatu yang besar yang saya akan bagikan kepada
Anda. Tetapi ini seperti datang dan mengajari orang yang “sudah
berlari berkeliling dengan arah ini,” dan sekarang saya datang dan
berkata, “Saya ingin Anda berlari ke arah sebaliknya.” Ini sulit.
Kebiasaan lama Anda sulit untuk dilepaskan. Kebiasaan lama Anda
dalam menggerutu, kebiasaan lama ketakutan Anda, kebiasaan lama
rasa cemas Anda, atau depresi, apapun kondisinya di hari ini, itu sulit
untuk dilepaskan.
Mengapa? Karena kita berulang-ulang memikirkannya dan pikiran kita
menjadi mengarah ke sana.
Saya katakan, “Saya ingin Anda tersenyum, dan saya ingin Anda
memikirkan pikiran-pikiran cinta-kasih dan pikiran-pikiran baik, dan
merasakan pikiran-pikiran itu dalam hati Anda.” Ubah kebiasaan lama
Anda menjadi kebiasaan baru. Semakin banyak Anda tersenyum,
semakin mudah jadinya, saya jamin.
Hari pertama retret akan sulit—selalu sulit—karena pikiran Anda
masih berlarian seperti yang dilakukannya di luar sana. Lalu pikiran
mulai menjadi disiplin dan berkata: “Oke, saya akan mengantuk
sebentar, saya akan berlarian dan gelisah sebentar, saya akan
menyukai ini, saya tidak menyukai itu, dan saya akan menggenggam
ini.” Anda melakukan hal-hal yang biasanya Anda lakukan, dan saya
sedang menunjukkan pada Anda cara untuk mengubah kebiasaan itu,
setidaknya untuk sementara waktu.
Berapa besar perubahan Anda tergantung pada sebaik apa Anda
mengikuti petunjuknya. Jangan tambahkan apapun, jangan kurangi
apapun. Tersenyum saja! Rasakan perasaan cinta-kasih yang
memancar, perasaan berpendar yang mengagumkan. Buatlah suatu
harapan yang ingin Anda rasakan, kemudian letakkan harapan itu di
dada kalian, dan bagikan! Terus bagikan itu.

Satu hal yang benar-benar tidak umum dibicarakan di negara ini
[Amerika Serikat] adalah bahwa meditasi terdiri dari tiga bagian. Dua
bagian pertama tidak sering dibicarakan, umumnya orang hanya
membicarakan meditasi duduk dan berjalan. Buddha mengatakan
dana, sila, bhāvanā; itulah meditasi.
Dana adalah memberi. “Oh, bhikkhu ini berbicara mengenai
memberi, ia ingin jadi kaya.” Tidak, saya bukan membicarakan itu. Ada
tiga cara memberi: Anda memberi melalui ucapan Anda; Anda
memberi melalui perbuatan Anda; Anda memberi melalui pikiran
Anda. Saya meminta Anda untuk memberi melalui pikiran Anda.
Setiap kali saya berkata: “Tinggallah bersama teman spiritual Anda
dan harapkan kebahagiaan untuknya,” dengan cara itulah Anda
melatih kedermawanan Anda.
Ada tiga langkah dalam memberi. Persiapkan hadiah Anda dengan
pikiran gembira; berikan hadiah Anda dengan pikiran gembira; ingat
kembali pemberian hadiah itu dengan pikiran yang gembira. Ada
banyak kegembiraan di sekitar sini, bukan?Lakukan itu sesering
mungkin, sesering Anda ingat, jangan hanya ketika Anda sedang
duduk di bantalan meditasi. Mulai sekarang saya ingin Anda
melakukan itu setiap saat. Saya tidak peduli apakah Anda sedang
makan, apakah Anda sedang ke toilet, apapun yang sedang Anda
lakukan, teruslah memberi. Itu membuat Anda bahagia.
Berikutnya adalah melatih kemoralan Anda. Ini sangat penting. Di
sebagian besar retret yang saya ikuti di negara ini [Amerika Serikat],
guru memberikan sila satu kali dalam Bahasa Pāli dan tidak pernah
membahasnya lagi. Anda tidak pernah benar-benar meresapinya.
Anda harus membaca sila setiap hari, Anda harus melakukannya
setiap pagi. Bukan sebagai upacara dan ritual, melainkan sebagai
suatu pengingat untuk terus menjalankan kemoralan Anda. Jika Anda
melanggar sila, Anda sedang menantikan pikiran yang gelisah, takut,
cemas, dan depresi.

Selama retret kita mengambil delapan sila. Ketika Anda keluar dari
retret, saya akan memberikan Anda lima sila. Tetapi jangan hanya
mengambil sila dan berkata: “Ya, ya, ya, ya, ya.” Saya sangat
menyarankan agar Anda mengambil sila setiap hari untuk
mengingatnya di dalam pikiran Anda. Jika Anda melanggar sila, Anda
menanti banyak kegelisahan, kecemasan, ketakutan, depresi, semua
hal itu; keadaan-keadaan mental negatif akan muncul.
Menurut Anda, tentang apakah gangguan itu? Gangguan adalah
tentang pelanggaran sila. Gangguan muncul karena Anda tidak
menjaga sila sebaik yang Anda bisa. Saya kenal beberapa orang yang
telah mengikuti banyak retret. Ketika mereka keluar dari retret,
mereka melupakan sila mereka dan kembali ke cara kehidupan yang
biasa mereka jalani.
Lalu mereka datang lagi mengikuti retret selama dua minggu, dan
mereka perlu waktu seminggu untuk menjadi tenang sehingga bisa
mendapatkan beberapa manfaat dari retret itu. Mereka tidak serius
mengenai apa yang Buddha katakan dan tidak berlatih. Ini adalah
latihan sepanjang waktu. Jagalah sila Anda sebaik mungkin.
Jika Anda melanggar salah satu sila, apapun alasannya, maka
segeralah berhenti, maafkanlah diri Anda karena melakukan
kesalahan itu, buatlah suatu tekad untuk tidak melanggar sila itu lagi,
lalu ambil sila itu lagi saat itu juga.
Anda mungkin berkata, “Ah, tetapi enak untuk minum segelas anggur
saat atau setelah makan.” Sila ke lima berbunyi: “Jangan
mengkonsumsi narkoba atau alkohol.” Ada alasan kuat untuk itu.
Ketika Anda mengkonsumsi narkoba dan alkohol, pikiran Anda saat itu
juga langsung menjadi tumpul dan Anda akan memiliki
kecenderungan untuk melanggar sila-sila lainnya. Dan yang lebih
penting, itu akan mempengaruhi meditasi Anda secara negatif. Pikiran
Anda akan tumpul selama beberapa waktu, dan itu adalah efek
langsung dari mengkonsumsi alkohol.

Anda pikir, “Oh, itu hanya satu gelas, sesekali tidak apa-apa.” Namun,
itu berpengaruh. Jangan melakukan itu jika Anda ingin benar-benar
memurnikan pikiran Anda. Jaga sila Anda sebaik-baiknya sepanjang
waktu.
Saya telah berkali-kali menceritakan cerita berikut ini dan saya akan
menceritakannya lagi. Saya punya seorang murid perempuan yang
tinggal di Malaysia. Ia mendatangi saya dan berkata, “Saya ingin
Bhante mengajari saya cara bermeditasi.” Ia belum pernah melakukan
meditasi apapun tapi ia selalu menjaga silanya dengan sangat baik. Ia
betul-betul orang yang baik hati dan suka menolong orang. Dan saya
jawab, “Baiklah. Saya akan memberikan retret akhir pekan.
Datanglah.”
Jadi ia datang, dan beberapa meditasi duduk pertamanya sulit. Saya
berpapasan dengannya dan saya melihat ada kerutan di dahinya. Saya
tanya, “Bagaimana meditasimu?” Dan ia jawab, “Saya hanya dapat
duduk selama empat puluh lima menit!”
Saya berkata, ”Mengapa kamu tidak duduk lebih lama?” Ia berkata,
“Kaki saya begitu sakit!” Jadi, sebagai seorang Amerika, saya berkata,
“Kalau begitu jangan duduk di lantai. Coba duduk di kursi.” Ini
hanyalah meditasi selama satu hari, dan ia duduk selama empat jam.
Ia berhasil!
Ia bermeditasi dengan sangat baik dan sangat mudah karena seumur
hidupnya ia menjaga sila. Sang Buddha berkata bahwa jika Anda
menjaga sila Anda sebaik mungkin, pikiran Anda secara alami akan
cenderung menuju ketenangan dan keseimbangan. Saya kenal orangorang yang telah berlatih bertahun-tahun dan akhirnya mampu
sedikit berkonsentrasi. Wanita ini hanya melakukannya satu hari dan
meditasinya jauh lebih maju dibandingkan banyak orang. Itu
menakjubkan. Tidak seorang pun yang sebagus itu.

Semua saling berhubungan dan berkaitan. Anda tidak bisa hanya
mengambil satu bagian dari yang diajarkan Sang Buddha dan berkata:
“Saya akan menyempurnakan bagian ini, dan tidak peduli dengan
bagian lainnya.” Tidak bisa begitu. Anda akan menghabiskan waktu
bertahun-tahun, menjadi frustasi dan kemudian—seperti apa yang
terjadi di negara ini [Amerika Serikat]—kita akan mencoba vipassanā
yoga, dan kita akan mencoba vipassanā psikoterapi, dan kita akan
mencoba vipassanā Hindu dan vipassanā Kristen!
Apa masalahnya? Mengapa ini terjadi? Mengapa begitu banyak orang
telah berlatih selama dua puluh tahun atau lebih tapi latihan mereka
tidak mengalami kemajuan berarti sehingga mereka mulai melakukan
hal-hal lain dan mencampurnya? Ini karena mereka tidak mengikuti
ajaran Buddha dengan lengkap. Mereka menambahkan ide-ide Era
Baru mengenai ini dan itu.
Saya telah sedikit keluar topik dari sutta, tapi ini masih sesuai dengan
apa yang saya sedang katakan dan saya sedang membicarakan apa
yang dikatakan sutta. Bagaimana Anda mengatasi suatu gangguan?
Ada satu hal yang terjadi pada sutta-sutta yaitu selama bertahuntahun ada beberapa isi yang telah ditambah-tambahkan.
Sutta berikut ini ditambahkan lama sesudah era Sang Buddha sebab
beliau tidak akan memberikan instruksi-instruksi seperti ini. Jenis
instruksi yang akan saya bicarakan berikut ini adalah kutipan favorit di
Myanmar, dari guru-guru mereka kepada murid-muridnya: ketika
Anda mengalami suatu gangguan yang demikian kuatnya...
7. “Jika, sementara ia memberikan perhatian pada diamnya bentukan
pikiran dari pikiran itu, di sana masih muncul di dalam dirinya suatu
pikiran jahat yang tidak baik yang berhubungan dengan nafsu berahi,
dengan kebencian, dan dengan delusi, kemudian, dengan gigi yang
dikatupkan erat-erat dan lidah yang ditekankan ke langit-langit
mulutnya, ia harus mengalahkan, memaksa, dan menghancurkan
pikiran dengan pikiran.

Ini adalah salah satu instruksinya. Instruksi ini berhubungan dengan
konsentrasi absorpsi (pencerapan), dan tidak ada hubungan apapun
dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sutta ini ditambahkan
oleh beberapa Brahmana sekitar tiga ratus tahun setelah Sang
Buddha pari-nibbāna, dan dimasukkan ke dalam sutta, tetapi selalu
terabaikan saat sidang-sidang Dewan Sangha diadakan; kadangkadang hal seperti itu terjadi.
Pernyataan “gigi yang dikatupkan erat-erat” sepertinya berasal dari
Majjhima Nikāya sutta nomor 36 (MN-36 Mahasaccaka Sutta –
Khotbah Besar kepada Saccaka) bagian 20. Tetapi di sana, isinya betulbetul bertolak belakang. Mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam
sutta MN-36.20:
MN-36.20: “Aku berpikir: “Seandainya saja, dengan gigi yang
dikatupkan erat-erat dan lidah menekan ke langit-langit mulut, aku
mengalahkan, memaksa, dan menghancurkan pikiran dengan pikiran.
Sementara aku melakukannya, keringat mengalir dari ketiakku.
Isi selanjutnya benar-benar membedakan maksudnya secara
keseluruhan...
“Tapi, walaupun energi yang tiada henti itu bangkit di dalam diriku dan
kewaspadaan yang tak kunjung padam terbentuk, badan jasmaniku
menjadi terlalu letih dan tidak tenang karena aku amat lelah akibat
perjuangan yang menyakitkan itu...”
Kita lihat di sini, Sang Buddha mengatakan bahwa hal ini menuju pada
ketidak-tenangan dan kegelisahan dan adalah hal yang tidak boleh
dilakukan. Kita harus rileks dan melakukan 6R dengan lembut
terhadap segala gangguan, dan jangan pernah memaksa mereka
untuk pergi atau menekan mereka.
Ada beberapa sutta lagi [yang tidak sesuai]. Salah satu dari sutta-sutta

itu mengatakan bahwa Sang Buddha berkata tidak akan pernah ada
negara yang dipimpin oleh seorang wanita. Ini hal menggelikan yang
pernah saya dengar. Sang Buddha tidak akan pernah berkata seperti
itu, tetapi itu ada di dalam salah satu sutta. Itu sepertinya terlewati
begitu saja karena itu bukan ajaran utama, jadi jangan pedulikan itu.
Cara Anda untuk mengatasi gangguan apapun adalah dengan
mengenali bahwa pikiran Anda telah ditarik ke arah gangguan itu,
biarkan gangguan itu, rilekskan, tersenyum, dan kembali ke objek
meditasi Anda.
Lebih waspadalah pada proses gangguan tersebut. Misalnya ada
ketumpulan, rasa kantuk, oke? Bagaimana rasa kantuk muncul? Anda
sedang berada bersama objek meditasi Anda, kemudian Anda biarkan
pikiran Anda mengembara dan memikirkan tentang ini dan itu,
kemudian pikiran Anda mulai sedikit bermimpi, lalu punggung Anda
mulai membungkuk, kemudian tiba-tiba Anda hampir terjatuh karena
Anda tertidur, dan Anda mencoba untuk menaruh lebih banyak usaha
serta meluruskan badan Anda dengan cepat.
Tapi dengan begitu, Anda tidak melakukan usaha yang benar dan
Anda masih memiliki pikiran yang mengembara tadi, dan seluruh
proses itu terjadi kembali. Anda tidak mengatasi itu pada
permulaannya, Anda mengatasi itu pada akhirnya. Bagaimana Anda
mengatasi rasa kantuk? Anda mulai terbiasa dengan bagaimana dia
muncul. Ketika Anda mulai melihat punggung Anda mulai
membungkuk, jika pada saat itu Anda mengenalinya dan
melepaskannya, meluruskan punggung, kembali ke objek meditasi
Anda, maka Anda hanya akan teralihkan sejauh itu. Anda tidak akan
sampai terangguk-angguk! Kemudian Anda melihat proses yang
terjadi tepat sebelumnya. Setelah melakukannya beberapa kali, Anda
akan mulai melihat: “Oh, beginilah cara kerjanya!” Saat lebih cepat
mengenalinya, Anda pun mulai lebih cepat melepaskannya.
Ketika Anda melepaskannya dengan lebih cepat dan merilekskannya,
Anda berhenti mengidentifikasikan gangguan itu sebagai milik Anda.

Gangguan akhirnya akan menjadi begitu lemah sehingga tidak akan
muncul lagi. Jika Anda tertawa bersama diri Anda saat Anda
terperangkap lagi, maka rasa kantuk akan memudar.
Apa yang terjadi kemudian? Ada rasa lega yang nyata. Tepat setelah
rasa lega, Anda merasakan datangnya kebahagiaan yang besar, sangat
ringan di dalam badan jasmani Anda, sangat ringan di dalam pikiran
Anda, perasaan bahagia, sungguh, sungguh bahagia. Ada semacam
kegembiraan di dalamnya.
Ketika itu memudar, Anda akan merasakan rasa nyaman yang lebih
daripada apa yang pernah Anda rasakan. Pikiran Anda terasa nyaman,
badan jasmani Anda terasa nyaman. Pikiran Anda tinggal bersama
objek meditasi dan tidak bergerak.
Yang barusan saya deskripsikan pada Anda adalah jhāna pertama.
Bagaimana Anda masuk dalam jhāna pertama? Dengan memahami
proses gangguan, bagaimana gangguan bekerja, dan melepaskan
semua kemelekatan terhadap hal itu. Apakah itu kemelekatan? “Aku,
ini adalah aku, ini adalah milikku, ini adalah diriku.”
Anda sudah cukup menghancurkannya sehingga Anda melihat bahwa
itu adalah bagian dari proses tanpa diri pribadi (impersonal). Anda
lihat bahwa itu hanyalah suatu hal yang muncul, dan itu selalu
muncul dengan cara yang sama, sehingga Anda mulai melepaskannya
begitu Anda mengenalinya. Kalian melepaskan kemelekatan (nafsu
keinginan) itu. Dan untuk itu, Anda mendapat buah manisnya.
Gangguan sangatlah penting. Kewaspadaan Anda akan menjadi
sangat baik dan tajam untuk beberapa saat. Kemudian karena suatu
alasan, kewaspadaan akan mulai melemah. Tidak lama setelahnya,
ada gangguan lain, dan Anda harus bekerja dengannya.
Setiap kali Anda melepaskan suatu gangguan, rilekskan, tersenyum,
dan kembali ke objek meditasi Anda, kewaspadaan Anda akan
menjadi lebih jernih dan kuat, dan Anda akan dapat melihatnya

dengan lebih jernih dan identifikasi diri Anda dengan gangguan
melemah. Anda mulai melihat setiap gangguan sebagai bagian dari
proses. Jadi, gangguan merupakan bagian yang sangat penting dari
latihan Anda. Sangatlah baik ketika mereka muncul. Mengapa?
Karena itu membuat Anda bekerja melakukan 6R/6M.
Anda harus melepaskan gangguan-gangguan itu. Itu membantu Anda
untuk melihat bagaimana proses itu bekerja dengan lebih dan lebih
jernih. Ini terjadi dari satu jhāna ke jhāna selanjutnya. Setiap kali
Anda melepaskan gangguan, Anda akan dapat mengalami jhāna yang
lebih mendalam karena pemahaman Anda tentang bagaimana proses
itu bekerja menjadi lebih jernih.
Ketika Sang Buddha sedang berbicara pada seseorang mengenai jalan
untuk mengalami Nibbāna, beliau menjelaskannya di berbagai tempat
di dalam banyak sutta bahwa cara Anda mengalami Nibbāna adalah
dengan melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan. Itulah
cara Anda mengalami Nibbāna, tidak hanya dengan melihat anicca,
dukkha, anattā; Anda akan melihat itu secara otomatis. Anda
mengalami Nibbāna dengan melihat dan mengenali prosesnya
sebagai proses impersonal (tanpa diri pribadi), dan itulah cara
kerjanya. Pemahaman Anda adalah hal yang membawa Anda menuju
Nibbāna. Ini bukan mistik atau sulap, melainkan pemahaman Anda
tentang proses ini.
Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bhagavā. Para bhikhu merasa
puas dan bergembira di dalam kata-kata Sang Bhagavā.

Mari 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 menemukan kelegaannya.

Semoga semua makhluk membagi jasa
Yang telah kami peroleh
Untuk memperoleh
Semua jenis kebahagiaan.
Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi
Para Dewa dan Naga yang perkasa
Berbagi jasa-jasa kami ini.
Semoga mereka terus melindungi
Ajaran Buddha.
Sādhu… Sādhu… Sādhu…
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MN-10: Landasan-Landasan Kewaspadaan
(Satipatthāna Sutta)

Belakangan ini banyak tersedia buku-buku Buddhisme. Orang
membaca ajaran Buddhis yang berbeda-beda dan menjadi
kebingungan–ke mana mereka harus melangkah? Jawabannya
adalah praktek Dhamma. Tak ada jalan lain selain berlatih
menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam sutta yang
begitu mendalam dan menyeluruh ini. Ini adalah instruksi dasar
Buddha, karena tanpa kewaspadaan, tidak ada hal baik yang bisa
tercapai. Kemurahan hati atau kedermawanan tidak dapat
dipraktekkan tanpa kewaspadaan; sila kemoralan juga tidak dapat
dipraktekkan tanpa kewaspadaan. Tanpa kewaspadaan, sejauh mana
seseorang dapat mengembangkan pikirannya? Prinsip-prinsip dalam
sutta ini, jika dipraktekkan, membangun kewaspadaan atau
kesadaran dalam pikiran bagaikan pondasi yang tak bergeming. Ini
artinya kealpaan, gangguan, kebosanan, kekhawatiran, dan
ketumpulan–seluruh kondisi-kondisi mental yang diliputi delusi–dapat
dengan perlahan digantikan oleh kewaspadaan, kesadaran penuh,
dan pengertian yang bijaksana.
Segala kesulitan batin, baik yang muncul akibat keserakahan,
kebencian dan delusi, sekuat apapun mereka, dapat diatasi dengan
kewaspadaan. Karena untuk menjadi waspada, seperti yang diajarkan
dalam sutta ini, artinya tidak menambahkan sesuatu yang baru ke
dalam pikiran; kewaspadaan berarti menguatkan faktor mental yang
memang telah ada, membuat pikiran yang waspada menjadi lebih
kuat dan lebih sering muncul. Pikiran yang berkelana, yang tertarik
oleh sensasi di sana-sini, dan yang mengejar segala bentuk pikiran

yang tidak baik, akan lebih jarang terjadi. Ini membawa pada lebih
banyak kebahagiaan dan berkurangnya penderitaan.
Cobalah Ajaran Satipatthāna ini dan buktikan sendiri! Namun ketika
Anda melakukannya, sangat dianjurkan untuk melakukannya di
bawah arahan seseorang yang dapat membimbing Anda dan
membantu Anda mengatasi tantangan-tantangan Anda.1
Dibabarkan pada tanggal 21-22 Februari 2006 di Dhamma Dena
Vipassanā Center, Joshua Tree, California.
BV: Sutta berikut ini adalah Satipatthāna Sutta, Landasan-Landasan
Kewaspadaan.
1. DEMIKIANLAH YANG KUDENGAR. Pada suatu ketika Sang Bhagavā
sedang berdiam di negara Kuru di kota orang-orang Kuru bernama
Kammāsadhamma. Di sana Sang Bhagavā berbicara kepada para
bhikkhu demikian: “Para bhikkhu.”—“Yang Mulia Bhante,” jawab
mereka. Sang Bhagavā berkata demikian:
2. “Para bhikkhu, ini adalah jalan langsung untuk pemurnian para
makhluk, untuk mengatasi kesedihan dan ratapan, untuk lenyapnya
rasa sakit dan duka, untuk tercapainya jalan sejati, untuk realisasi
Nibbāna—yaitu, empat landasan kewaspadaan.”
3. “Apakah yang empat itu? Para bhikkhu, di sini seorang bhikkhu
berdiam dengan mengamati badan jasmani sebagai badan jasmani,
dengan tekun, sepenuhnya sadar, dan waspada, setelah menyisihkan
keserakahan dan kesedihan akan dunia. Ia berdiam mengamati
perasaan sebagai perasaan,
Terjemahan ke dalam bahasa Inggris menyebutkan: “perasaanperasaan sebagai perasaan-perasaan,” tetapi kita harus menghapus
1

A Treasury of the Buddha’s Words: Discourses From the Middle Collection,
diterjemahkan oleh Nyanamoli dan disunting oleh Phra Khantipalo, dengan catatan oleh
Phra Khantipalo. Mahamakut Rajavidyalay Press, Bangkok, Thailand. Tanggal publikasi
tidak diketahui.

bentuk jamak kata ini karena seringkali disalah-artikan, sehingga kita
hendaknya mengatakan “perasaan sebagai perasaan.”
dengan tekun, sepenuhnya sadar, dan penuh kewaspadaan, setelah
menyingkirkan keserakahan dan kesedihan akan dunia. Ia berdiam
dengan mengamati pikiran sebagai pikiran, dengan tekun, sepenuhnya
sadar, dan penuh kewaspadaan, setelah menyingkirkan keserakahan
dan kesedihan akan dunia.
Ia berdiam dengan mengamati objek-objek pikiran sebagai objek-objek
pikiran, dengan tekun, sepenuhnya sadar, dan penuh kewaspadaan,
setelah menyingkirkan keserakahan dan kesedihan akan dunia.”
Bagian pertama sutta ini berbicara tentang kontemplasi atau
observasi (mengamati) badan jasmani, dan dimulai dengan
kewaspadaan pernapasan.
Yang menarik adalah instruksi untuk kewaspadaan pernapasan di
sutta ini sama persis, kata per kata, dengan yang dikatakan dalam
Anāpānasati Sutta (MN-118: Kewaspadaan akan Napas), Kāyagatāsati
Sutta (MN-119: Kewaspadaan terhadap Badan Jasmani) dan
Mahārāhulovāda Sutta (MN-62: Khotbah Besar tentang Nasihat
kepada Rāhula), dimana Buddha memberikan instrukti untuk
kewaspadaan pernapasan. Jadi, instruksi-instruksi ini telah
terstandarisasi untuk berbagai jenis meditasi yang berbeda.
4. “Para bhikkhu, bagaimanakah seorang bhikkhu berdiam mengamati
badan jasmani sebagai badan jasmani? Di sini, seorang bhikkhu, pergi
ke hutan atau ke akar pohon atau ke gubuk kosong, duduk di sana;
setelah melipat kakinya bersila, menegakkan badannya, dan
memantapkan kewaspadaan di hadapannya, penuh kewaspadaan ia
menarik napas, penuh kewaspadaan ia menghembuskan napas. Ketika
menarik napas panjang, ia memahami: 'Aku menarik napas panjang';
atau ketika menghembuskan napas panjang, ia memahami: 'Aku
menghembuskan napas panjang.' Ketika menarik napas pendek, ia
memahami: 'Aku menarik napas pendek'; atau ketika menghembuskan napas pendek, ia memahami: 'Aku menghembuskan napas

pendek.'
Kata kunci di instruksi bagian ini adalah “ia memahami.” Ia
memahami ketika menarik napas panjang dan ketika menarik napas
pendek. Ia memahami ketika napas itu halus dan ketika napas itu
kasar. Ia memahami ketika napas itu sangat halus, atau ketika tidak. Ia
memahami. Di sini tidak dikatakan: “Ia berfokus pada (sesuatu).”
Tidak dikatakan: “Ia menaruh perhatian penuh hanya pada napas.”
Yang dikatakan adalah ia memahami napas. Sekali lagi, Anda harus
menyadari di sana juga tidak dikatakan: “ujung lubang hidung, lubang
hidung, bibir bagian atas, perut” atau kombinasinya. Anda hanya
memahami apa yang dilakukan napas pada saat sekarang ini.
Ia berlatih demikian:
Ini adalah kata-kata kunci karena kata-kata ini adalah instruksi yang
sesungguhnya dalam bermeditasi.
'Aku akan menarik napas dengan mengalami keseluruhan badan
jasmani';
Di edisi pertama dari buku The Middle Length Sayings (Majjhima
Nikāya/ Khotbah-khotbah Menengah) oleh Bhikkhu Bodhi—saya
berbincang dengannya mengenai ini—ia merasa berkewajiban
menaruh kata “dari napas” dalam tanda kurung sesudah kalimat
“mengalami seluruh badan jasmani.” Itu dilakukannya ketika Yang
Mulia Nyanaponika masih hidup, dan Yang Mulia Nyanaponika adalah
guru Bhikkhu Bodhi, sehingga ia merasa berkewajiban untuk
menggunakan tanda kurung itu.
Sesudah Yang Mulia Nyanaponika meninggal, Bhikkhu Bodhi
menerbitkan buku edisi kedua, dan ia menghapus kata “dari napas”
karena kata ini menyesatkan. Jika Anda meletakkan “dari napas”
sesudah “mengalami seluruh badan jasmani,” itu menyiratkan Anda
berfokus sangat mendalam hanya pada napas dan mengacuhkan
segala hal lainnya, sehingga itu menjadi salah satu bentuk konsentrasi

absorpsi (pencerapan). Namun Anda akan segera melihat bahwa
bukanlah itu yang terjadi.
Ketika ia menerbitkan buku edisi kedua, ia menghapus semua kata
“dari napas” itu di setiap tempat, kecuali di Sutta Kewaspadaan
Pernapasan. Ia lupa menghapus kata “dari napas” itu dari sutta
tersebut, tapi ia menghapusnya di seluruh bagian lainnya.
Ia berlatih demikian: 'Aku akan menghembuskan napas dengan
mengalami keseluruhan badan jasmani.' Ia berlatih demikian: 'Aku
akan menarik napas dengan menenangkan bentukan badan jasmani';
ia berlatih demikian: 'Aku akan menghembuskan napas dengan
menenangkan bentukan badan jasmani.'
Seluruh instruksi meditasi ini menjelaskan tentang bagaimana
melakukan kewaspadaan pernapasan. Saya melakukan banyak,
banyak diskusi dengan banyak, banyak bhikkhu yang berlatih meditasi
dan yang mengajarkan meditasi, dan saya tanya, “Jadi, bagaimana
Anda berlatih meditasi kewaspadaan pernapasan?” Mereka jawab,
“Saya menaruh perhatian pada hidung atau bibir atas, dan saya
menjaga perhatian saya di sana dengan sangat kuat.”
Ini tidak sesuai dengan instruksi dari “ia berlatih demikian.” Ia berlatih
demikian: menenangkan bentukan badan jasmani ketika napas
masuk, dan menenangkan bentukan badan jasmani ketika napas
keluar. Mereka hanya bernafas tanpa menenangkan. Bagian akhir
instruksi inilah yang membedakan meditasi yang diajarkan Buddha
dengan ajaran orang lain.
Semua brahmana dan orang Hindu pada masa itu melakukan
meditasi pernapasan, namun mereka hanya memfokuskan pada
napas. Mereka tidak menambahkan langkah tambahan untuk
menenangkan bentukan badan jasmani.
Apa yang dimaksud dengan menenangkan bentukan badan jasmani?
Bagi banyak orang, terutama di negara ini, badan jasmani artinya dari
leher ke bawah, dan pikiran artinya dari leher ke atas, namun

nyatanya badan jasmani bermula dari ubun-ubun kepala hingga ujung
kaki.
Ketika instruksi mengatakan tenangkan bentukan badan jasmani, yang
dimaksud adalah adanya ketegangan dan keketatan yang sangat halus
di kepala Anda, di pikiran Anda, di otak Anda. Rilekskan pada napas
masuk, maka akan ada perasaan membuka dan menenangkan; Anda
rilekskan pada napas keluar, akan ada perasaan membuka dan
menenangkan, membuka dan menenangkan.
Anda gunakan napas untuk mengingatkan untuk rileks, untuk
menenangkan bentukan badan jasmani. Ini artinya jika ada
ketegangan di bagian badan jasmani manapun, jika Anda melihat
ketegangan itu, Anda rilekskan ketegangan itu dan Anda merilekskan
kepala Anda. {Bhante Vimalaramsi menunjuk kepalanya}.
Keketatan yang sangat halus di kepala juga merupakan keketatan yang
sangat halus di pikiran. Dengan merilekskan, Anda sebenarnya
menenangkan bentukan badan jasmani dan bentuk-bentuk batin.
Berapa kali Anda dengar saya berkata, “Ketika ada gangguan,
lepaskan gangguan itu, rileks, tersenyum, dan kembali ke objek
meditasi Anda?” Semakin Anda dapat merilekskan ketegangan dan
keketatan yang sangat halus yang ada di kepala Anda, semakin cepat
meditasi Anda menjadi mendalam.
Ketika saya berbincang dengan para bhikkhu dan para guru yang
mengajarkan kewaspadaan pernapasan, dan saya sampai ke kalimat
menenangkan bentukan badan jasmani ketika napas masuk dan
ketika napas keluar, dan saya tanya, “Apakah Anda melakukan itu?”
Dan mereka memandang saya dengan tatapan kosong, “Tidak, kami
tidak melakukan meditasi dengan cara ini. Kami mengikuti ajaran
Buddha dengan cara lain.”
Tapi langkah ekstra ini [rileks] adalah kunci yang mengubah seluruh

meditasi Anda sehingga meditasi itu dapat segera efektif. Kemajuan
dalam meditasi menjadi jauh lebih cepat bila Anda mengikuti seluruh
rangkaian instruksi yang Buddha berikan saat Anda melakukan
kewaspadaan akan napas.
Saya kenal dengan banyak orang vipassanā yang mengatakan mereka
mempraktekkan metode Mahasi, dan metode Mahasi mengatakan
jika ada satu gangguan, Anda menaruh perhatian pada gangguan itu
sampai gangguan itu pergi dan kemudian segera kembali ke napas.
Tidak ada merilekskan di dalamnya.
Jika tidak ada merilekskan maka yang Anda miliki itu seperti
konsentrasi akses dan konsentrasi momen-ke-momen. Ketika Anda
memiliki konsentrasi satu titik seperti ini, ketika konsentrasi Anda
cukup dalam, kekuatan konsentrasi menekan gangguan sehingga
gangguan itu tidak muncul. Mereka menyebutnya pemurnian pikiran;
di satu sisi mereka benar tetapi itu bukanlah cara yang diajarkan
Buddha.
Cara yang diajarkan Sang Buddha sebenarnya sedikit berbeda dari itu.
Cara menenangkan pikiran yang diajarkan Buddha adalah dengan
melepaskan ketegangan dan keketatan yang disebabkan oleh
gangguan. Bagaimana Anda melepaskannya? Anda rilekskan. Apa
yang Anda rilekskan? Anda merilekskan ketegangan dan keketatan
yang disebabkan oleh nafsu keinginan.
Nafsu keinginan selalu bermanifestasi dalam bentuk ketegangan dan
keketatan dalam pikiran dan badan jasmani. Setiap kali Anda
melepaskan ketegangan itu, terutama ketegangan di kepala, Anda
akan merasakan ekspansi/perluasan, dan pikiran Anda akan sedikit
mengendap dan menjadi tenang.
Segera setelah itu Anda akan menyadari bahwa tidak ada bentuk
pikiran di sana. Yang ada adalah kesadaran yang nyata, baik, kuat dan
murni. Kemudian Anda bawa pikiran, yang tidak mengandung nafsu
keinginan karena Anda telah melepasnya, kembali ke objek meditasi

Anda.
Hari ini adalah hari ketiga retret dan beberapa di antara kalian
melakukannya dengan baik, bahkan sangat, sangat baik, dan saya
sangat gembira kalian mengikuti instruksi seperti yang sedang Anda
lakukan karena kalian mulai maju [dalam meditasi]. Kalian mulai
merasakan kegembiraan dan kebahagiaan muncul, dan kalian mulai
merasa nyaman dengan meditasi, dan kalian mulai mengerti maksud
dari semua ini.
Itu terjadi dengan mengikuti satu langkah tambahan yaitu
'merilekskan'. Saya telah mengikuti sangat banyak retret yang
mempraktekkan metode Mahasi, dan setelah tujuh atau delapan
tahun saya menyadari bahwa membutuhkan sekitar lima tahun untuk
mengetahui apa yang bukan meditasi, sebelum mulai mengerti apa
itu meditasi.
Tapi, tidak di retret ini. Saat ini pun kalian semua mulai mengerti apa
itu meditasi. Kalian tidak harus melalui masa lima tahun seperti yang
dialami kebanyakan orang. Kalian mulai mengerti, dan kemajuan
kalian membuat saya sangat bahagia. Membutuhkan kerja keras, tapi
kalian mulai mengerti.
Langkah tambahan menenangkan bentukan badan jasmani dan
melepaskan ketegangan dan keketatan artinya Anda melepaskan
nafsu keinginan. Apa itu nafsu keinginan? Nafsu keinginan adalah
penyebab penderitaan. Ketika Anda melepaskan nafsu keinginan,
pikiran Anda menjadi jernih, Anda merasakan ekspansi/perluasan dan
ketenangan, pikiran yang murni, itulah dimana terjadi berhentinya
penderitaan. Anda membawa penghentian itu kembali ke objek
meditasi Anda.
Ada fenomena yang cukup menakjubkan dimana banyak orang begitu
tertarik untuk mempraktekkan Ajaran Buddha, namun mereka tidak
mengikuti instruksi-instruksinya. Hanya ada empat baris, hanya empat

kalimat, di dalam instruksi itu tapi mereka tidak mengikutinya dengan
tepat.
Waktu saya mulai berlatih meditasi dulu, kebetulan dengan metode
Mahasi, dan saya menganggap diri saya sendiri orang Amerika bodoh,
saya tidak tahu apapun. Apapun yang guru minta saya lakukan, itulah
yang saya lakukan. Perlu dua puluh tahun bagi saya untuk akhirnya
pergi dan untuk mengerti apa yang sebenarnya dikatakan dalam
instruksi-instruksi ini karena [dulu] saya hanya selalu mengikuti apa
kata guru tanpa menginvestigasi sendiri secara lebih mendalam. Saya
ingin memotivasi Anda untuk tidak mempercayai semua yang saya
katakan. Saya ingin Anda menginvestigasi sendiri dan melihat sendiri
apakah ini benar-benar bekerja atau tidak, dan Anda mulai melakukan
itu.
Bagaikan pembubut yang terampil atau muridnya, ketika membuat
putaran panjang, memahami: 'Aku membuat putaran panjang'; atau
ketika membuat putaran pendek, memahami: 'Aku membuat putaran
pendek'; demikian pula, ketika menarik napas panjang, seorang
bhikkhu memahami: 'Aku menarik napas panjang.' Ketika menarik
napas pendek, seorang bhikkhu memahami: 'Aku menarik napas
pendek.
'Ia berlatih demikian: 'Aku menarik napas mengalami seluruh badan
jasmani.' Ia berlatih demikian: 'Aku menghembuskan napas mengalami
seluruh badan jasmani.' Ia berlatih demikian: 'Aku menarik napas
menenangkan bentukan badan jasmani.' Ia berlatih demikian: 'Aku
menghembuskan napas menenangkan bentukan badan jasmani.'”
Saat Anda mulai melihat gangguan muncul di dalam pikiran dan Anda
melepaskan gangguan itu, merilekskan, tersenyum dan kembali ke
objek meditasi Anda, Anda mulai melihat bagaimana pikiran bekerja,
bagaimana perhatian bergerak.
Dengan demikian Anda mulai mengembangkan kebijaksanaan, sedikit

demi sedikit. Jika Anda memiliki pikiran yang aktif, tapi saat Anda
menyadari itu, Anda melepaskan gangguan itu, rileks, tersenyum dan
kembali ke objek meditasi Anda, Anda mulai meningkatkan
kewaspadaan Anda.
Meningkatkan kewaspadaan berarti Anda mulai melihat bagaimana
perhatian pikiran berpindah dari satu hal ke hal lain. Saat Anda duduk
bermeditasi dan pikiran Anda berada pada objek meditasi Anda,
napas atau objek apapun, dan tiba-tiba Anda memikirkan hal yang
terjadi kemarin. Bagaimana itu terjadi?
Waktu saya belajar tentang tujuh faktor pencerahan, saya mulai
berpikir bahwa diperlukan satu atau dua faktor tambahan lagi. Yang
pertama adalah Anda harus memiliki rasa ingin tahu. Anda harus
ingin tahu: “Apa yang terjadi? Bagaimana hal itu bekerja?” Bukan
terlibat di dalam “mengapa” seperti itu kerjanya, tapi “bagaimana” itu
bekerja? Itu adalah pertanyaan kunci yang Buddha selalu tekankan:
Bagaimana? Bagaimana itu muncul? Bagaimana itu bekerja?
Sejak kembali ke Amerika Serikat—setelah menghabiskan 12 tahun di
Asia—sering terjadi perbincangan tentang stres, tentang depresi,
tentang obat anti-depresi, dan tentang obat anti-stres. Ketika Anda
mulai melihat bagaimana perhatian pikiran berpindah, Anda tidak
memerlukan obat seperti itu lagi. Yang Anda perlukan adalah mulai
memperhatikan bagaimana itu muncul.
Bagaimana stres muncul? Suatu perasaan muncul, seringkali suatu
perasaan menyakitkan “saya tidak suka ini.” Ada pikiran kritis yang
besar di dalamnya “saya ingin ini berbeda dari yang terjadi sekarang.”
Segera sesudah perasaan itu, muncul pikiran “saya suka, saya tidak
suka.” Segera sesudah itu, menyusullah cerita mengapa Anda
menyukai atau tidak menyukai perasaan itu, lalu muncul tendensi
kebiasaan Anda untuk terlibat, untuk mencoba mengusir perasaan itu
dengan pikiran.

Diagram berikut ini menjelaskan tentang Lima Agregat (Lima
Kelompok Kehidupan), dan bahwa Lima Agregat sama dengan Empat
Landasan Kewaspadaan.

Lima Agregat = Empat Landasan Kewaspadaan
5 Aggregates/ 5 Khanda/ 5 Kelompok Kehidupan
(Body-Mind Process)/ Process Badan-Pikiran

4 Foundation of Mindfulness/ 4 Landasan
4 Bases of Awareness/ 4 Dasar Kesadaran

5 Hindrances / 5 Gangguan:
Lust & Greed
“I” Want

Keinginan &
Keserakahan
“Saya” Mau

Hatred &
Sloth &
Restlessness
Doubt &
Aversion
Torpor
& Anxiety
Perplexity
“I” Don’t
“I” Am
“I” Am
“I” don’t
Want
Sleepy
Restless
know”
Kebencian & Kemalasan & Kegelisahan & Keraguan &
Penolakan
Tidak
Keresahan
Kebingungan
“Saya” Tidak
Semangat
“Saya” gelisah “Saya” tidak
Mau
“Saya”
tahu
Ngantuk

Saya berbincang dengan banyak orang dan saya katakan, “Baiklah,
Anda mengalami depresi. Apakah Anda meminta perasaan ini untuk

muncul?” Apakah Anda bilang, “Sudah beberapa hari saya belum
depresi dan sekarang waktunya untuk depresi?” Tidak, tak seorang
pun segila itu untuk melakukannya. Mungkin ada beberapa orang. Ha
ha! Namun perasaan itu muncul karena ada harapan terdapat
sesuatu untuk menjadi “seperti yang aku inginkan.” Itulah pendapat
Anda dan konsep Anda dan hal-hal serupa lainnya.
Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, suatu perasaan menyakitkan
muncul, dan pikiran “aku tidak suka” mencengkeram ke sana, lalu
Anda akan semakin terlibat di dalam konsep, pendapat dan ide
mengapa Anda ingin hal itu berbeda dari kondisinya sekarang. Namun
kenyataannya adalah hal itu muncul karena tindakan di masa lalu.
Apapun yang muncul dan ada di saat ini adalah kenyataan. Tidak apaapa bagi perasaan itu untuk ada di sana. Harus tidak apa-apa karena
itulah kenyataannya. Apa yang Anda lakukan dengan yang muncul di
saat inilah yang menentukan apa yang terjadi di masa depan. Jika
Anda bertarung dengan kenyataan, jika Anda menolak kenyataan, jika
Anda mencoba mengubah kenyataan agar sesuai dengan pemikiran
Anda, itu artinya Anda sedang menantikan penderitaan.
Semakin Anda memikirkan suatu perasaan, maka perasaan itu
menjadi semakin besar dan kuat, hingga suatu perasaan yang biasabiasa saja dapat membesar menjadi suatu keadaan darurat.
“Saya tak bisa tidur, dan saya tak bisa makan, dan saya selalu depresi
sepanjang waktu!” Mengapa? Karena Anda terus-menerus menolak
perasaan itu dan mencoba mengusir perasaan itu dengan pikiran, dan
tindakan itu tidak berhasil. Mengapa tak berhasil? Karena Anda tidak
dapat mengontrol apakah suatu perasaan muncul atau tidak.
Perasaan itu muncul karena kondisinya memang tepat baginya untuk
muncul. Yang Anda pelajari sekarang adalah bagaimana mengenali
ketegangan dan keketatan yang muncul setelah suatu perasaan
muncul. Ketegangan dan keketatan itu adalah nafsu keinginan.

Itu adalah awal dari pemikiran salah bahwa “Ini adalah aku. Ini adalah
milikku. Aku tidak menyukainya. Aku ingin perasaan ini berbeda.”
Kemudian Anda memiliki kemelekatan. Kemelekatan adalah segala
cerita, ide, konsep, pendapat tentang mengapa perasaan ini
seharusnya berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Anda terus
menerus mencoba memikirkan perasaan itu, sehingga perasaan itu
membesar dan menjadi lebih kuat. Perasaan itu memiliki banyak
energi, dan tiba-tiba Anda mencoba menekannya, dan perasaan itu
memantul kembali dan menjadi lebih besar. Anda akhirnya
mengatakan: “Saya tidak tahan lagi. Saya akan minum obat-obatan
yang bisa mengontrolnya.”
Obat-obatan ini akhirnya menumpulkan pikiran Anda dan
menyebabkan berbagai masalah di badan jasmani, dan obat-obatan
itu bahkan tak menyelesaikan masalah awalnya. Apa yang dapat
menyelesaikan masalah? Mempraktekkan meditasi seperti yang
diajarkan Buddha.
Seperti yang saya katakan di hari pertama, Buddha tidak hanya
mengajarkan duduk diam seperti batu. Ia mengatakan Anda harus
mempraktekkan kedermawanan Anda.
Siapapun yang terperosok ke dalam depresi, jadilah teman mereka.
Bawa mereka ke rumah sakit dimana ada pasien sekarat karena
kanker dan katakan: “Kau kira kau punya masalah? Apa yang kau
risaukan? Orang ini punya masalah yang nyata.” Kemudian sarankan
pada mereka bahwa tugas mereka adalah pergi ke rumah sakit dan
membuat orang-orang ini tersenyum dan merasa nyaman seperti di
rumah.
Latihlah sifat kedermawanan Anda, praktekkan sebanyak mungkin.
Praktekkan bermurah hati dalam ucapan dengan mengatakan hal-hal
yang dapat membuat orang lain merasa senang; dalam tindakan
dengan menolong dengan cara apapun; dan dengan pikiran Anda.

Sekarang Anda berlatih meditasi cinta-kasih, Anda sedang
melakukannya. Anda berlatih dan menjaga sila. Meditasi Anda akan
segera berbuah. Lihatlah wajah kalian, dan itu membuat saya
tersenyum karena salah satu manfaat berlatih meditasi cinta-kasih
adalah wajah Anda menjadi sangat cantik. Wajah Anda mulai terlihat
cerah dan berkilau, dan itulah yang saya lihat. Ini hebat! Anda sedang
mempraktekkan memberikan cinta-kasih itu kepada teman Anda.
Bagikanlah cinta-kasih itu.
Ketika Anda pulang, hubungi teman spiritual Anda dan tanyakan
apakah mereka merasakan perbedaan dalam minggu terakhir ini. Ini
mengagumkan. Inti dari Sutta Satipatthāna (Landasan-landasan
Kewaspadaan) adalah untuk mengajari kita bagaimana melepaskan
nafsu keinginan. Bagaimana meningkatkan kemampuan observasi
(pengamatan) kita, dan mengamati bagaimana perhatian pikiran
berpindah dari satu hal ke hal lain.
Itulah kewaspadaan, yaitu melihat perhatian bergerak dari satu hal ke
hal lain. Rileks, biarkan gangguan ada di sana, tersenyum, dan
kembali ke objek meditasi Anda. Tinggal bersama objek meditasi
Anda selama mungkin. Tetapi jangan kritik diri Anda ketika Anda tidak
bermeditasi sebaik yang Anda anggap seharusnya. Mengkritik itu
tidak adil. Anda sebaik diri Anda sekarang, dan itu bagus. Anda harus
melepaskan harapan apapun.
Anda harus mengembangkan apa yang disebut oleh Suzuki Roshi
sebagai “pola pikir pemula.” Apa yang akan terjadi lima menit ke
depan? Saya juga tidak tahu. Atap mungkin bisa runtuh. Pesawat bisa
mendekat dan jatuh menimpa kita. Siapa yang bisa tahu? Mengapa
kita mencoba mengharapkan sesuatu terjadi dengan cara tertentu?
Semakin banyak harapan, semakin banyak penderitaan karena kita
menyebabkan penderitaan bagi diri sendiri ketika harapan itu tidak
terjadi.

5. “Dengan cara ini ia berdiam mengamati badan jasmani sebagai
badan jasmani secara internal, atau ia berdiam mengamati badan
jasmani sebagai badan jasmani secara eksternal, atau ia berdiam
mengamati badan jasmani sebagai badan jasmani baik secara internal
maupun eksternal.
Apa yang dimaksudkan di sini? Bagaimana Anda mengamati?
Pertama-tama, saya sangat tidak menyukai kata “merenungkan”
karena itu menyiratkan unsur berpikir, padahal ini adalah
“mengamati.” Jadi saya ubah kata itu.
Bagaimana Anda mengamati badan jasmani sebagai badan jasmani
secara internal? Bagaimana Anda melakukannya? Anda melihat ketika
ada ketegangan dan keketatan dan Anda rilekskan. Dengan napas
masuk Anda rilekskan, dengan napas keluar Anda rilekskan.
{mengulang} ia berdiam mengamati badan jasmani sebagai badan
jasmani secara eksternal.
Anda gunakan napas sebagai pengingat untuk rileks. Itu bagian
eksternal dari badan jasmani. Anda lakukan keduanya, secara internal
dan eksternal.
Ia berdiam mengamati di dalam badan jasmani hal-hal yang muncul
secara alami, ia berdiam mengamati di dalam badan jasmani hal-hal
yang lenyap secara alami,
Anda melihatnya sepanjang waktu. Anda melihat hal-hal yang muncul
dan lenyap secara alami, dan itu tidak hanya di badan fisik, namun
juga ketegangan dan keketatan dan bentuk mental yang Anda
rilekskan.
ia berdiam mengamati di dalam badan jasmani hal-hal yang muncul
dan lenyap secara alami. Dan ia berdiam dengan bebas, tanpa nafsu
keinginan atau kemelekatan pada apapun di dunia.

Bagaimana untuk bebas, tanpa nafsu keinginan ataupun kemelekatan
pada apapun di dunia? Ingatlah, nafsu keinginan dimulai dari
identifikasi-ego (“saya adalah itu”) dan kemelekatan adalah
memikirkan hal itu.
Anda menjadi bebas karena Anda melepaskan pemikiran “saya suka”
atau “saya tidak suka,” melepaskan nafsu keinginan itu. Lepaskan dan
rilekskan. Anda menjadi bebas, dan Anda mengerti dengan jelas
tanpa dilingkupi dengan keyakinan palsu “Ini adalah aku, ini adalah
diriku.”
Demikianlah cara seorang bhikkhu berdiam mengamati badan jasmani
sebagai badan jasmani.”
6. “Sekali lagi, para bhikkhu, ketika berjalan, seorang bhikkhu
memahami: 'Aku sedang berjalan'; ketika berdiri, ia memahami: 'Aku
sedang berdiri'; ketika duduk, ia memahami: 'Aku sedang duduk';
ketika berbaring, ia memahami: 'Aku sedang berbaring'; atau ia
memahami bagaimanapun posisi badan jasmaninya.”
7. “Dengan cara ini ia berdiam dengan mengamati badan jasmani
sebagai badan jasmani secara internal, secara eksternal, dan baik
secara internal maupun eksternal… dan ia berdiam dengan bebas,
tanpa nafsu keinginan atau kemelekatan pada apapun di dunia.
Demikianlah juga cara seorang bhikkhu berdiam mengamati badan
jasmani sebagai badan jasmani.”
Ketika kita sampai ke topik empat postur, saya selalu berpikir ini
cukup lucu, terutama ketika saya berlatih dengan metode Mahasi
karena mereka bilang: “Kenali postur Anda sekarang, dan catat
sebanyak sepuluh atau lima belas kali: duduk, duduk, duduk, duduk,
duduk, duduk; berdiri, berdiri, berdiri; berjalan, berjalan, berjalan;
berbaring, berbaring, berbaring.” Latihan ini selalu terlihat agak aneh.

Saya tahu saat saya sedang berdiri, saya tahu saat saya sedang duduk.
Yang dikatakan adalah postur apapun yang sedang dilakukan,
praktekkan meditasi Anda, berlatihlah untuk tinggal bersama objek
meditasi Anda.
Berlatihlah seperti ini: jika Anda melakukan kewaspadaan
pernapasan, maka pada saat napas masuk, rilekskan; pada saat napas
keluar, rilekskan; juga saat Anda sedang duduk, berdiri, berjalan, atau
berbaring.
Jika Anda berlatih cinta-kasih, maka tinggallah bersama perasaan
memancarkan cinta-kasih itu, dan membuat harapan dan
mengharapkan teman Anda bahagia, saat Anda berdiri, duduk,
berbaring atau berjalan. Sekarang, ini adalah bagian yang sangat
menarik dan ini dinamakan “kesadaran penuh”.
8. “Sekali lagi, para bhikkhu, seorang bhikkhu adalah seorang yang
bertindak dengan kesadaran penuh saat bergerak maju dan mundur;
yang bertindak dengan kesadaran penuh saat melihat ke depan dan
menoleh; yang bertindak dengan kesadaran penuh saat ia menekuk
dan meluruskan kaki tangannya; yang bertindak dengan kesadaran
penuh saat ia memakai jubahnya dan membawa jubah luar serta
mangkuknya; yang bertindak dengan kesadaran penuh saat ia makan,
minum, menelan makanan, dan mengecap; yang bertindak dengan
kesadaran penuh saat ia buang air besar dan buang air kecil; yang
bertindak dengan kesadaran penuh saat ia berjalan, berdiri, duduk,
mulai tertidur, terjaga, berbicara, dan berdiam diri.”
Pertanyaannya adalah, kesadaran penuh terhadap apa? Jawabannya
sangat mudah. Kesadaran penuh terhadap objek meditasi Anda. Yang
dimaksudkan di sini adalah, tak peduli apapun yang sedang Anda
lakukan, tetap tinggallah bersama objek meditasi Anda—tidak peduli
apakah Anda sedang makan atau sedang di kamar mandi.
Anda tetap bersama objek meditasi Anda ketika Anda duduk, berdiri,
berjalan, akan tertidur, atau ketika baru bangun. Tersenyum.

Harapkan teman kalian berbahagia. Sederhana bukan?
9. “Dengan cara inilah ia berdiam mengamati badan jasmani sebagai
badan jasmani secara internal, secara eksternal, dan baik secara
internal maupun eksternal… Dan ia berdiam dengan bebas, tanpa
nafsu keinginan atau kemelekatan pada apapun di dunia. Demikianlah
juga cara seorang bhikkhu berdiam mengamati badan jasmani sebagai
badan jasmani.”
Tidak peduli apapun yang badan jasmani Anda lakukan saat ini,
tinggallah bersama objek meditasi Anda selama mungkin. Sadari
sepenuhnya ketika pikiran sedang ringan, ataupun pikiran sedang
berat. Sadari sepenuhnya ketika pikiran sedang ketat, ataupun tidak
ketat. Sadari sepenuhnya ketika ada gangguan, ataupun ketika tidak
ada gangguan. Pahamilah apa yang harus dilakukan, tetaplah
bersama objek meditasi Anda.
Jika pikiran Anda teralihkan ke suatu hal, lepaskan, rileks, tersenyum,
dan kembali ke objek meditasi Anda, lakukan terus menerus. Lakukan
lima puluh ribu kali per jam. Dan tersenyum dan bersenang-senang
dengannya.
Pertahankan pikiran yang ringan, pertahankan pikiran yang terangkat
(ringan). Itulah sebabnya mengapa ujung bibir Anda begitu penting,
karena ketika ujung bibir Anda terangkat, begitu juga kondisi pikiran
Anda.
Dengan kondisi pikiran yang terangkat (ringan), Anda dengan sangat
mudah mengenali ketika pikiran mulai memberat dan mengalami
kondisi mental yang berat. Sangat mudah untuk melihat ketika Anda
terjebak, dan dengan latihan ini, sangat mudah pula membiarkannya
di sana, rileks dan tersenyum—kecuali jika kemelekatan Anda sangat,
sangat kuat. Jika begitu Anda harus harus menyingsingkan lengan
baju dan bekerja dengannya.

Namun misalnya, Anda terbangun di tengah malam; Anda harus ke
kamar kecil; Anda berpikir: “Tidak, saya tidak mau menyalakan lampu,
saya akan masuk saja.” Kemudian Anda melukai jari kaki Anda. Apa
yang terjadi dalam pikiran Anda?
Pertama-tama, ada rasa sakit. Kemudian: “Saya tidak menyukai rasa
sakit ini.” Kemudian: “Saya benci ketika saya melukai kaki saya, sangat
sakit, dan grrr, grrr, grrr, grrr.” Anda berjalan tertatih-tatih sambil
mengumpat, dan hal-hal buruk lainnya. Apakah pikiran Anda waspada
dan terangkat (ringan), atau tidak?
Jadi apa yang dapat Anda lakukan? Setiap saat ada rasa sakit fisik
yang muncul di badan jasmani, pikiran dan badan jasmani Anda,
mereka sedang mengatakan pada Anda: “Ini sakit dan saya butuh
cinta.” Tetapi apa yang biasanya kita berikan? “Saya benci perasaan
yang muncul ini, saya harap rasa sakit ini segera berhenti; oh ini
sangat sakit, saya benci ini.” Kalian malah memberinya rasa benci.
Ini adalah sesuatu yang sering saya latih karena ketika di Asia saya
berjalan tanpa alas kaki. Sayangnya, mereka punya kebiasaan di Asia
dimana mereka membuat undakan setinggi sekitar 2,5 cm di depan
kamar kecil, dan beberapa kali saya mematahkan jari kaki saya
karenanya. Karena hal ini sudah cukup sering terjadi, saya cukup
mampu dalam mengenali rasa tidak puas akibat rasa sakit ketika
perasaan itu muncul, dan saya mampu melihat bagaimana mereka
muncul karena hal itu sering terjadi.
Ketika saya menyadari pikiran saya masuk ke rasa tidak puas akibat
rasa sakit itu, saya melepaskannya dan merilekskannya, dan mulai
mengirimkan cinta-kasih dan merilekskan pikiran saya dan mulai
mencintai jari kaki saya. Setelah saya lakukan itu beberapa saat, saya
berjalan terpincang-pincang ke kamar kecil dan menyelesaikan urusan
saya, dan kemudian saya berjalan terpincang-pincang kembali ke
kamar dan berbaring. Keesokan harinya ketika saya bangun dan
bergerak, saya melihat kaki saya dan kaki itu berdarah. Kemudian saya

berpikir, “Apa yang terjadi, bagaimana itu terjadi?” Ingatan saya lalu
mengatakan, “Oh, saya menendangnya sangat keras tadi malam, saya
melukai jari kaki saya.”
Tapi tak banyak rasa sakit di sana. Begitu Anda mulai menaruh cintakasih di dalam suatu rasa sakit, dan melepaskan rasa tidak suka,
hormon endorfin dalam badan jasmani mulai mengalir ke seluruh
badan jasmani Anda.
Kekuatan hormon endorfin sekitar sepuluh kali lebih kuat daripada
morfin. Endorfin menghilangkan rasa sakit dan Anda bahkan tak
merasa sakit lagi. Kejadian seperti ini tak hanya terjadi sekali, namun
sering sekali, sampai jari kaki saya menjadi bengkok karenanya.
Ketika kesadaran Anda meningkat dan pikiran Anda terangkat
(ringan), hal-hal seperti ini akan lebih sering terjadi. Kewaspadaan
Anda mulai meningkat ketika Anda punya pikiran yang bahagia.
Ingat beberapa hari lalu, saya menyebutkan sutta Dua Jenis Pemikiran
(MN-19: Dvedhāvitakka Sutta) dimana Buddha mengatakan, “Apapun
yang seseorang pikirkan dan renungkan, disanalah kecenderungan
pikiran mereka.”
Jika Anda memikirkan dan merenungkan tentang hal-hal yang tidak
memuaskan dan mempunyai pikiran-pikiran yang kritis, maka pikiran
Anda secara alami akan mengarah ke sana. Ketika Anda mulai lebih
sering memikirkan pikiran yang penuh cinta-kasih dan kebaikan, dan
membagikan pikiran-pikiran baik tersebut kepada orang lain, maka
pikiran Anda akan mengarah ke sana setiap saat.
Butuh latihan, tapi apa kita punya pilihan lain? Jadi, semakin sering
Anda berlatih tersenyum dan memiliki pikiran yang ringan, pikiran
Anda akan cenderung untuk tersenyum dan menjadi ringan. Inilah
yang diinstruksikan tentang kesadaran penuh. Tidak peduli apapun

yang Anda sedang lakukan, tetap tinggal bersama pikiran yang ringan
dan dengan harapan agar diri Anda dan orang lain berbahagia, dan
ketika Anda lakukan itu Anda akan cenderung lebih sering
mengalaminya, dan semua latihan ini mengarah ke kebahagiaan.
Latihan ini juga mengarahkan ke sejenis kesadaran yang menjadi
sangat waspada ketika pikiran memberat. Jika Anda melukai kaki
Anda, Anda tidak pergi tidur dengan pikiran kesal dan bangun
keesokan harinya tetap marah-marah karena rasa sakit itu tidak pergi.
Ketika saya berlatih dengan metode Mahasi saat saya di Myanmar,
mereka menyarankan kami agar makan dengan sangat, sangat, sangat
perlahan, dan mengamati setiap gerakan kecil yang terjadi. Kadang
perlu satu jam untuk menyelesaikan satu sesi makan, bahkan dengan
gerakan yang terus-menerus. Saya tidak pernah bisa menggunakan
gerakan yang begitu perlahan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak
terlalu mengerti: “Mengapa kami melakukan itu?”
Ketika saya melakukan meditasi jalan, saya melihat lima ratus gerakan
atau seribu gerakan, bahkan lebih, gerakan-gerakan kecil ketika tumit
diangkat; lalu melihat lagi waktu jari-jari kaki diangkat, lalu ketika kaki
saya maju, saya melihat lagi lima ratus gerakan kecil, bahkan lebih;
dan ketika meletakkan kaki, saya melihat lagi lima ratus gerakan kecil,
bahkan lebih.
Perlu empat puluh lima menit untuk berjalan melintasi ruang
meditasi, satu kali. Tapi bagaimana itu bisa digunakan dalam
kehidupan sehari-hari? “Anda perlu melihat setiap niat sebelum
setiap gerakan.” Ini membuat saya berpikir—apakah itu adalah
praktek kesadaran penuh?
Ketika saya mulai kembali ke sutta-sutta, saya mulai merefleksi latihan
ketika saya bergerak sangat perlahan sepanjang waktu dan yang
mereka katakan tentang mengamati seluruh gerakan kecil badan
jasmani. Tapi ada satu hal yang mereka tidak pernah minta saya amati
yaitu apa yang sedang dilakukan pikiran saya. Mereka ingin saya
memfokuskan perhatian pada gerakan badan jasmani dan tidak

menghiraukan pikiran saya sama sekali. Saya rasa itu bukan yang ingin
Buddha sampaikan ketika beliau mengajarkan Satipatthāna Sutta.
Saya pikir yang Buddha maksudkan adalah beliau ingin Anda
mengamati apa yang dilakukan pikiran setiap saat, tidak peduli
apapun tindakan yang sedang Anda lakukan. Beliau ingin Anda
melihat ketika nafsu keinginan muncul; beliau ingin Anda melihat
ketika kemelekatan muncul; bagaimana pergerakan perhatian pikiran
itu terjadi?
Begitulah bagaimana Anda mulai melihat apakah arti Sebab Musabab
yang Saling Bergantungan. Tidak dengan menaruh perhatian pada
gerakan-gerakan eksternal, melainkan menaruh perhatian pada
pergerakan pikiran saat pikiran bergerak dari satu hal ke hal lain. Itu
tidak berarti Anda tidak memperhatikan apa yang sedang Anda
lakukan, karena Anda bisa terluka jika tidak memperhatikan apa yang
sedang Anda kerjakan, namun sesering mungkin Anda
memperhatikan pikiran Anda.
Mengenai jhāna- jhāna yang saya bicarakan tadi malam, apakah Anda
dapat bergembira dan berbahagia ketika Anda berjalan, atau ketika
Anda mandi, atau ketika Anda mencuci pakaian, atau ketika Anda
makan? Bisakah Anda melihat kegembiraan dan kebahagiaan dan
ketenangan pikiran ketika Anda melakukan itu? Jika kewaspadaan
Anda bagus, iya, Anda bisa. Dapatkan Anda merasakan ketenangseimbangan ketika Anda berjalan ke mobil?
Ini artinya tidak membiarkan pikiran Anda berkelana memikirkan ini
dan itu. Ini artinya melihat ketika ada gangguan, melepaskan
gangguan itu, kembali ke masa kini ketika Anda berjalan. Apakah
Anda dapat melakukannya? Inilah intinya. Beginilah cara Anda
mengajari diri sendiri tentang bagaimana memiliki pikiran yang sangat
seimbang, yang waspada, yang mengarah pada kebahagiaan. Ini
bukanlah jenis kebahagiaan yang membuat Anda ingin tertawa; ini

adalah suatu perasaan lega karena tidak ada penderitaan.
Jhāna- jhāna dapat dialami ketika Anda sedang beraktifitas apapun,
tapi memerlukan kewaspadaan yang kuat, membutuhkan perhatian
yang kuat, dan observasi (mengamati) bagaimana gerakan pikiran
muncul.
Ketika pikiran teralihkan, pengalihan itu adalah gangguan. Lepaskan
gangguan itu, lepaskan nafsu keinginan, tersenyum dan kembali ke
objek meditasi Anda, pertahankan pikiran yang terangkat dan
ringan—itulah meditasi! Banyak orang menyangka meditasi hanyalah
duduk seperti yang patung Buddha lakukan, tidak bergerak. Ayam
bisa duduk berjam-jam terus-menerus, tapi apa gunanya? Inti dari
meditasi adalah bagaimana membawa meditasi ke dalam kehidupan
Anda, dan menggunakannya sehari-hari untuk mampu melihat
bagaimana Anda menyebabkan penderitaan Anda sendiri karena
adanya kemelekatan-kemelekatan ini.
Ketika Anda melukai jari Anda dan mengumpat, dan Anda mencoba
mengusir perasaan sakit itu agar Anda bisa melakukan aktifitas lain,
dan rasa sakit itu terus kembali, dan Anda terus membencinya—
apakah itu membawa pada berhentinya penderitaan? Tidak.
Mengapa? Karena masih ada kemelekatan di sana, masih ada “Saya
percaya sensasi ini adalah milik saya dan saya tidak menyukainya.
Saya ingin perasaan ini berbeda.”
Ini berarti berperang melawan kenyataan, berperang dengan apa
yang sedang terjadi saat ini. Buddha sangat mendukung pelajaran
dengan cinta-kasih menerima apapun yang terjadi dan melihat hal itu
dengan seimbang. Inilah yang coba diajarkan beliau dalam
Satipatthāna Sutta ini.
Salah satu hal yang Buddha katakan dalam salah satu ceramahnya,
dan saya tidak ingat ceramah yang mana itu, adalah beliau
mengatakan ada tiga macam kepribadian. Pertama, kepribadian
seperti
Sāriputta: pikirannya sangat mengacu ke intelektual,
pikirannya sangat pintar, namun dia tidak terlalu sensitif terhadap

perasaan. Kemudian ada kepribadian seperti Moggallāna: ia seorang
pria yang cerdas, tapi pikirannya cenderung mengarah ke perasaan,
dan ia sangat sensitif terhadap beragam perasaan. Kemudian ada
pula kepribadian seperti Buddha, yang merupakan gabungan antara
keduanya: ia sangat sensitif terhadap perasaan namun juga sangat
cerdas.
Bagi orang-orang yang sensitif terhadap perasaan, mereka cenderung
terperangkap di dalam nafsu berahi dan keinginan fisik; mereka
cenderung menikmatinya. Buddha menciptakan meditasi untuk orang
yang berkepribadian seperti itu, yang dinamakan meditasi kekotoran
[badan jasmani]. Meditasi ini tentang berbagai bagian badan jasmani.
Ketika saya baru menjadi bhikkhu, sangat disarankan bahwa semua
bhikkhu berlatih meditasi ini untuk beberapa saat, sehingga nafsu
tidak sering muncul dalam pikiran mereka.
10. “Sekali lagi, para bhikkhu, seorang bhikkhu memeriksa badan
jasmani yang sama ini dari telapak kaki ke atas dan dari ujung rambut
ke bawah, yang terbungkus oleh kulit, sebagai yang dipenuhi berbagai
macam kotoran demikian: 'Di dalam badan jasmani ini terdapat rambut
kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, otot, tulang, sumsum
tulang, ginjal, jantung, hati, diafragma, limpa, paru-paru, usus, selaput
pengikat organ dalam badan jasmani, isi-isi perut,
Bagian selanjutnya sangat menarik. Bagian ini selalu membuat pikiran
saya sangat seimbang terhadap kesenangan sensual.
tinja, empedu, dahak, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak,
ludah, ingus, cairan sendi, dan air kencing.' Bagaikan sebuah kantung
yang terbuka di kedua ujungnya, dipenuhi berbagai jenis biji-bijian
seperti beras-gunung, beras merah, kacang-kacangan, kacang polong,
padi-padian, dan beras putih, dan seorang yang baik penglihatannya
membuka karung itu dan memeriksanya: 'Ini adalah beras-gunung, ini
adalah beras-merah, ini adalah kacang-kacangan, ini adalah kacang
polong, ini adalah padi-padian, ini adalah beras putih'; demikian pula,

seorang bhikkhu memeriksa badan jasmani yang sama ini... sebagai
yang dipenuhi kotoran: 'Di dalam badan jasmani ini terdapat rambut
kepala… dan air kencing.'”
Badan jasmani setiap orang punya [kekotoran] ini. Setiap kali saya
sampai di dahak, empedu, nanah, darah dan hal-hal ini, pikiran saya
akan kehilangan keinginan untuk mendapatkan kepuasan fisik.
11. “Dengan cara inilah ia berdiam mengamati badan jasmani sebagai
badan jasmani secara internal, secara eksternal, dan baik secara
internal maupun eksternal… Dan ia berdiam bebas, tanpa nafsu
keinginan atau kemelekatan pada apapun di dunia. Demikianlah juga
cara seorang bhikkhu berdiam mengamati badan jasmani sebagai
badan jasmani.”
Saya pernah memimpin satu retret dimana banyak pesertanya
memiliki kepribadian yang bertemperamen nafsu berahi. Saya
katakan, “Oke, saya ingin Anda, selama tiga hari ke depan, melihat
semua orang di ruangan ini dengan bagian badan terbalik isinya,
seakan-akan bagian dalam ada di luar. Lalu coba ceritakan pada saya
apa yang indah. Hei, ususmu bagus. Oh, itu hati! Oh, warna nanahmu
sangat menarik. Lihatlah bagaimana latihan ini menyeimbangkan
pikiran Anda. Tapi meditasi ini tidak untuk semua orang. Bagi orang
yang punya temperamen pemarah, mereka bisa terperangkap dalam
kekotoran badan jasmani sehingga mereka bisa punya tendensi untuk
bunuh diri dan hal-hal seperti itu. Ini tidak untuk semua orang.
Tetapi saya berlatih meditasi ini selama enam bulan. Yang saya
lakukan dalam pikiran saya adalah membayangkan sebuah mangkok
[yang berisi rambut]. Anda tahu semua orang melekat pada
rambutnya? “Oh saya harus pergi merapikan rambut saya, perlu
memotong rambut, mewarnai rambut, dan rambut itu sangat indah.”
Jadi, ambil satu mangkuk berisi rambut dan letakkan di depanmu;
baunya busuk. Apa yang Anda rasakan ketika ada beberapa helai
rambut lengket di dalam sup Anda? Anda lihat rambut itu tidaklah
indah. Semakin lama rambut itu berada di mangkok, baunya semakin

busuk. Saya membayangkannya, tapi saya juga cukup realistis untuk
mengetahui bahwa: “Ya, ini nyata.”
Ketika Anda letakkan setiap organ badan jasmani di dalam mangkuk,
dan amati: “Apa yang indah dengan benda ini?” Ini hanyalah suatu
benda, kemelekatan Anda akan mulai berkurang.
Tak lama setelah itu, saya mendapatkan kesempatan untuk
mengunjungi satu rumah sakit besar di Bangkok. Rumah sakit itu
terletak di seberang sungai, saya tak ingat namanya. Mereka
mengizinkan para bhikkhu untuk menyaksikan otopsi, hal yang sangat
menarik.
Saya masuk dan melihat jasad seorang pria. Pagi itu ia berjalan
menyusuri jalan, mengurusi urusan sendiri, tiba-tiba ada mobil
berbelok menabraknya dan seketika membunuhnya. Sekarang ia ada
di atas meja, dengan tulang-tulang yang patah. Mereka memotong
badannya, mengeluarkan jantungnya, dan menimbang jantung itu.
Lalu, giliran hatinya dan organ-organ badan lainnya. Mereka
kemudian memotong dan mengangkat kulitnya, dan meletakkan kulit
itu melewati wajahnya; dan mereka mengambil gergaji, memotong
tengkoraknya, mengeluarkan otaknya, dan menimbang otak itu.
Mereka duga mungkin ada masalah di otaknya sehingga mereka mulai
mengiris otak itu. Pagi itu dia masih manusia, tapi sekarang di mana
manusia itu? Di mana mahkluk yang ada di sana? “Apakah 'aku' ada di
sini? Apakah 'aku' otak? Apakah 'aku' jantung? Di mana 'aku'? 'Aku'
tidak ada di sini. Tidak ada 'aku' di sini.” Ini adalah penyadaran besar.
Ini membuat pikiran Anda seimbang. Sangat menarik.
Seingat saya, ada empat atau lima jasad di sana. Ada jasad seorang
wanita yang meninggal karena stroke. Ketika mereka mengeluarkan
otaknya, terlihat ada satu bagian yang berdarah. Mereka kemudian
memotong bagian itu dan mereka dapati wanita ini mengidap tumor.
Selama saya duduk di sana, dan setelah saya membayangkannya
secara mental, saya melihatnya sendiri apa adanya, dan saya berpikir:

“Jadi, apa yang istimewa dengan badan jasmani ini? Ini tidak ada apaapanya. Ini pastinya bukan aku, bukan milikku.”
Ada semacam keseimbangan yang sangat nyata ketika Anda
melakukan meditasi jenis ini, tapi Anda harus melakukannya dengan
seorang guru. Oke, Anda dapat memiliki tendensi menjadi sangat
ketakutan. Saya tahu bagaimana mengajari metode ini karena saya
sudah berlatih cukup lama, tetapi saya tidak mengajarinya kepada
banyak orang, hanya kepada orang-orang yang punya masalah
dengan nafsu berahi. Itupun membutuhkan dua atau tiga retret
sebelum saya menyarankan ini; saya ingin melihat apa yang ingin
dilakukan orang-orang.
Meditasi cinta-kasih tidak untuk semua tipe kepribadian. Jika pikiran
Anda cenderung mengarah ke intelektual, dan tidak terlalu sensitif
terhadap perasaan, lebih baik melakukan meditasi kewaspadaan
pernapasan. Meditasi kewaspadaan pernapasan dapat dilakukan oleh
semua tipe kepribadian.
Saya mulai mengajar meditasi cinta-kasih di Malaysia karena orangorang Tionghoa di sana berbahasa Inggris. Itulah salah satu sebab
saya suka ke sana, karena saya dapat berbincang-bincang dan
mengajari mereka. Mereka hanyalah sepertiga dari total populasi
Malaysia. Sepertiga lagi adalah orang India, dan sepertiga lagi adalah
orang Melayu. Orang Melayu menjalankan roda pemerintahan dan
terus mengekang orang Tionghoa. Mereka tidak ingin orang Tionghoa
menjadi terlalu berpengaruh di negara itu. Orang-orang Tionghoa itu
membawa kemarahan. Saya mulai mengajari meditasi di sana, saya
tidak berpikir bahwa banyak orang sedang mempraktekkan
kewaspadaan pernapasan, tetapi saya pikir itu bukanlah meditasi
yang cocok untuk orang-orang itu saat itu. Saya katakan, “Saya akan
mengajari Anda meditasi cinta-kasih.”
Seperti yang kalian ketahui, saya mengajarkannya dengan cara yang
sedikit berbeda dengan cara umumnya. Mereka benar-benar
mengikutinya. Terjadi perubahan kepribadian yang drastis yang mulai

terjadi pada orang-orang ini. Sesudah melakukan retret selama satu
minggu, mereka kembali ke tempat kerja dan orang-orang mulai
melihat bahwa mereka tidak sepemarah dulu, mereka lebih sering
tersenyum, dan mereka menjadi lebih bahagia, lebih ringan.
Itu adalah salah satu cara saya membantu orang-orang Melayu dan
Tionghoa sehingga mereka tidak kesal dan membawa kemarahan
sepanjang waktu. Mereka belajar untuk mengembangkan
keseimbangan dalam hidup, dan itulah tujuan meditasi—mengajari
keseimbangan yang sejati. Seperti meditasi ini.
Ada meditasi lainnya yang disebutkan dalam Sutta Landasan-landasan
Kewaspadaan, sebenarnya ada sembilan jenis meditasi, dan yang
berikut ini disebut meditasi pemakaman. Ini benar-benar meditasi
yang sulit dilakukan sekarang karena membutuhkan tanah kuburan.
Suatu tanah kuburan adalah tempat di mana mereka membawa
mayat dan meletakkannya di sana hingga, di India pada zaman
Buddha, keluarganya datang dan mengubur mereka jika mereka tidak
punya cukup uang untuk dikremasi. Anda dapat pergi ke tanah
kuburan seperti ini dan menjumpai berbagai mayat dalam tahap
pembusukan yang berbeda.
Buddha menyarankan jika Anda memiliki kepribadian yang penuh
nafsu berahi, atau Anda sangat melekat pada benda-benda atau halhal, Anda dapat pergi dan menatap badan jasmani yang membusuk.
Ini sangat menyadarkan. Saya punya kesempatan satu kali melakukan
itu dengan badan manusia. Saya sudah melakukan itu dengan badanbadan hewan. Pengalaman ini cukup mencengangkan.
Anda melihat betapa menjijikkan badan jasmani ini, tetapi Anda juga
mendapat kesempatan untuk melihat bahwa “Aku tidak di sana. Ini
bukan aku. Ini bukan milikku. Ini hanya sebuah badan jasmani.” Ketika
Anda mulai kehilangan kemelekatan terhadap badan jasmani Anda,

Anda juga mulai kehilangan kemelekatan terhadap kondisi-kondisi
mental. Dengan terjadinya itu, makin lama makin membesarlah
keseimbangan dalam latihan Anda.
Hal yang menarik lainnya adalah sutta ini menyebutkan mengenai
unsur-unsur. Sutta ini membicarakan unsur tanah, unsur air, unsur api
dan unsur udara; sutta ini hanya membicarakan tentang empat unsur.
Jika Anda membaca Sutta Khotbah Besar tentang Nasihat kepada
Rāhula (MN-62: Sutta Mahārāhulovāda), sutta itu menjelaskan
tentang unsur-unsur. Perbedaan antara unsur cukup mencengangkan.
Sutta ini hanya berbicara tentang tanah, udara, air dan api, tetapi di
sutta itu, setiap unsur besar ini dijelaskan. Dan bunyinya...
MN-62:8. “Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri, bersifat
padat, dipadatkan, dan dilekati, yaitu rambut kepala, bulu badan, kuku,
gigi, kulit, daging, otot, tulang, sumsum-tulang, ginjal, jantung, hati,
diafragma, limpa, paru-paru, usus, selaput pengikat organ dalam, isi-isi
perut, tinja, atau apa pun lainnya yang internal, ada pada diri sendiri,
bersifat padat, dipadatkan, dan dilekati: inilah yang disebut unsur
tanah internal.”
Kemudian disebutkan tentang unsur air.
MN-62:9. “Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri, merupakan
air, bersifat cair, dan dilekati, yaitu empedu, lendir, nanah, darah,
keringat, lemak, air mata, minyak, air liur, ingus, minyak-sendi, air
kencing, atau apa pun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri,
merupakan air, bersifat cair, dan dilekati: ini disebut unsur air internal.”
Mari kembali ke Satipatthāna Sutta
12. “Sekali lagi, para bhikkhu, seorang bhikkhu memeriksa badan
jasmani yang sama ini, bagaimanapun ia diletakkan, bagaimanapun
posisinya, terdiri dari unsur-unsur: 'Dalam jasmani ini terdapat unsur
tanah, unsur air, unsur api, unsur udara.' Bagaikan seorang tukang
daging yang terampil atau muridnya, setelah menyembelih seekor sapi
dan meletakkannya di persimpangan jalan dalam keadaan telah

dipotong-potong; begitu pula seorang bhikkhu memeriksa badan
jasmani yang sama ini… sebagai terdiri dari unsur-unsur: 'Dalam
jasmani ini terdapat unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur
udara.'”
Anda dapat menyebut unsur tanah adalah kekeras-lembutan dan
kepadatan; unsur api adalah panas dan dingin; unsur udara adalah
getaran; dan unsur air adalah kohesi (gaya tarik-menarik). Fenomena
ini sangat menarik.
Saya ingin kalian semua mencoba sesuatu saat retret ini. Masukkan
tangan Anda ke dalam seember air dan katakan seperti apa rasa air.
Apa yang terasa? Anda akan merasa panas dan dingin, itu adalah
unsur panas. Saya ingin tahu bagaimana rasa unsur air. Ini yang
menarik karena Anda tidak dapat merasakannya. Oh, dan saya dengar
beberapa yang bilang: “Bisa, saya tahu bagaimana rasanya air.” Oh,
Anda merasakan panas dan dingin, tetapi Anda tidak merasakan air.
Itu adalah hal yang aneh. Air adalah sesuatu yang Anda pegang setiap
hari, tapi Anda tidak pernah memikirkannya.
13. “Dengan cara inilah ia berdiam mengamati badan jasmani sebagai
badan jasmani secara internal, secara eksternal, dan baik secara
internal maupun eksternal… Dan ia berdiam dengan bebas, tanpa
nafsu keinginan atau kemelekatan pada apapun di dunia. Demikianlah
juga cara seorang bhikkhu berdiam mengamati badan jasmani sebagai
badan jasmani.”
14. “Sekali lagi, para bhikkhu, seolah-olah ia melihat mayat yang
dibuang di tanah pekuburan, yang sudah satu, dua atau tiga hari mati,
dalam keadaan membengkak, membiru, dengan cairan menetes,
seorang bhikkhu membandingkan badan jasmani yang sama ini dengan
mayat itu demikian: 'Badan jasmani ini juga memiliki sifat yang sama,
badan jasmani ini akan menjadi seperti itu, badan jasmani ini tidak
terkecuali dari nasib seperti itu.'”

15. “Dengan cara inilah ia berdiam mengamati badan jasmani sebagai
badan jasmani secara internal, secara eksternal, dan baik secara
internal maupun eksternal… Dan ia berdiam dengan bebas, tanpa
nafsu keinginan atau kemelekatan pada apapun di dunia. Demikianlah
juga cara seorang bhikkhu berdiam mengamati badan jasmani sebagai
badan jasmani.”
16. “Sekali lagi, para bhikku, seolah-olah ia melihat mayat yang dibuang
di tanah pekuburan, dimakan oleh burung gagak, burung elang, burung
nazar, anjing, serigala, atau berbagai jenis ulat, seorang bhikkhu
membandingkan badan jasmani ini dengan mayat itu demikian: 'Badan
jasmani ini juga memiliki sifat yang sama, badan jasmani ini akan
menjadi seperti itu, badan jasmani ini tidak terkecuali dari nasib
seperti itu.'”
17. “ … Demikianlah juga cara seorang bhikkhu berdiam mengamati
badan jasmani sebagai badan jasmani.”
Mengenai observasi (mengamati) tanah pekuburan, karena Anda
tidak bisa melakukannya dengan badan jasmani manusia, saya pikir
kita tidak perlu penjelasan lebih jauh.
Di Thailand, banyak orang-orang yang sangat religius, dan saat
mereka tahu mereka segera akan meninggal dunia, mereka akan pergi
ke seorang bhikkhu dan berkata pada bhikkhu itu: “Saya ingin Anda
mengambil badan jasmani ini, menyimpannya, sehingga orang-orang
bisa datang dan melihat seperti apa mayat itu.”
Kemudian bhikkhu-bhikkhu akan datang dan duduk di sana. Sering
kali pada mulanya rasa takut muncul, kemudian Anda menyadari
jasad mati itu tak lama lagi akan menjadi milik Anda. Itu yang akan
terjadi pada badan jasmani ini tak lama lagi, tapi kita selalu
menggenggamnya dan kita selalu melekatinya.

Namun saat Anda melepaskan kemelekatan (nafsu keinginan) dan
mulai melihat badan jasmani itu apa adanya, bahwa badan jasmani
itu hanyalah badan jasmani, hanya merupakan unsur-unsur yang
menyatu bersama, pikiran Anda dapat mengalami pengalaman yang
sangat terbebaskan dan membukakan mata. Anda dapat
mengembangkan jhāna-jhāna dengan pengalaman ini.
Namun, para meditator perlu terus menerus merilekskan apapun
yang dilihat. Melepaskan kemelekatan, melepaskan segala macam
kondisi-kondisi mental yang timbul akibat melihat mayat itu, dan
segala macam perasaan yang dapat muncul; biarkan mereka ada di
sana; lepaskan mereka, rileks dan melihat apa adanya mereka.
18-24. “Sekali lagi, para bhikkhu, seolah-olah ia melihat mayat yang
dibuang di tanah pekuburan, tulang kerangka dengan daging dan
darah, yang disatukan oleh otot... tulang kerangka tanpa daging yang
belepotan darah, yang disatukan oleh otot... tulang kerangka tanpa
daging dan darah yang disatukan oleh otot... tulang-tulang yang
tercerai-berai di segala penjuru –
di sini tulang tangan, di sana tulang kaki, di sini tulang kering, di sana
tulang paha, di sini tulang pinggul, di sana tulang belakang, di sini
tulang iga, di sana tulang dada, di sini tulang lengan, di sana tulang
bahu, di sini tulang leher, di sana tulang rahang, di sini gigi, di sana
tengkorak – seorang bhikkhu membandingkan badan jasmani yang
sama ini dengan mayat itu dengan demikian:
'Badan jasmani ini juga memiliki sifat yang sama, badan jasmani ini
akan menjadi seperti itu, badan jasmani ini tidak terkecuali dari nasib
seperti itu.'”
25. “… Demikianlah juga cara seorang bhikkhu berdiam mengamati
badan jasmani sebagai badan jasmani.”
26-30. “Sekali lagi, para bhikkhu, seolah-olah ia melihat mayat yang

dibuang di tanah pekuburan, tulangnya memutih, berwarna kulitkerang… tulangnya teronggok, lebih dari satu tahun umurnya...
tulangnya melapuk dan remuk menjadi debu, seorang bhikkhu
membandingkan badan jasmani yang sama ini dengan mayat itu
demikian: 'Badan jasmani ini juga memiliki sifat yang sama, badan
jasmani ini akan menjadi seperti itu, badan jasmani ini tidak terkecuali
dari nasib seperti itu.'”
31. “Dengan cara ini ia berdiam mengamati badan jasmani sebagai
badan jasmani secara internal, atau ia berdiam mengamati badan
jasmani sebagai badan jasmani secara eksternal, atau ia berdiam
mengamati badan jasmani sebagai badan jasmani baik secara internal
maupun eksternal. Atau ia berdiam mengamati di dalam badan jasmani
hal-hal yang muncul secara alami, ia berdiam mengamati di dalam
badan jasmani hal-hal yang lenyap secara alami. Ia berdiam dengan
bebas, tanpa nafsu keinginan atau kemelekatan pada apapun di dunia.
Demikianlah juga cara seorang bhikkhu berdiam mengamati badan
jasmani sebagai badan jasmani.”
Kini, kita tiba di observasi (mengamati) perasaan.
32. “Dan bagaimanakah, para bhikkhu, seorang bhikkhu berdiam
mengamati perasaan sebagai perasaan? Di sini, ketika merasakan suatu
perasaan menyenangkan, seorang bhikkhu memahami: 'Aku
merasakan perasaan menyenangkan'; ketika merasakan perasaan
menyakitkan, ia memahami: 'Aku merasakan perasaan menyakitkan';
ketika merasakan perasaan yang bukan-menyakitkan-pun-bukanmenyenangkan, ia memahami: 'Aku merasakan perasaan yang bukanmenyakitkan-pun-bukan-menyenangkan.' Ketika merasakan perasaan
duniawi yang menyenangkan, ia memahami: 'Aku merasakan perasaan
duniawi yang menyenangkan';
BV: Apakah perasaan duniawi yang menyenangkan?
Siswa : Coklat panas?
BV : Coklat panas! {tertawa} Coklat apapun ya?
Siswa: Kebahagiaan?

BV: Benar. Kebahagiaan adalah perasaan duniawi
menyenangkan, tetapi apa yang membuatnya duniawi?
Siswa: “Saya ingin lebih.”

yang

BV : Saya ingin lebih. Ya. Identifikasi dengan perasaan itu: “Saya
adalah itu.”
ketika merasakan perasaan non-duniawi yang menyenangkan, ia
memahami: 'Aku merasakan perasaan non-duniawi yang
menyenangkan';
BV : Apakah perasaan non-duniawi yang menyenangkan?
Siswa : Kebahagiaan dari mengalami jhāna?
BV : Tetap kebahagiaan, tetapi tidak ada pengidentifikasian diri
dengan kebahagiaan itu. Itu yang membuatnya non-duniawi. Lihat, ini
perbedaan yang sangat halus antara orang yang mengalami
perkembangan mental dan orang yang tidak mengalami
perkembangan mental.
Seorang yang tidak mengalami perkembangan mental, ketika
kebahagiaan muncul, mereka bersenang-senang di dalamnya dan
berusaha untuk menggenggam dan membuatnya bertahan selama
mungkin. Mereka menganggap itu milik mereka. Seseorang yang
mengalami perkembangan mental melihat sesuatu sebagaimana
adanya. Ada perasaan menyenangkan muncul, biarkan, rileks,
tersenyum dan kembali ke objek meditasi Anda.
ketika merasakan perasaan duniawi yang menyakitkan, ia memahami:
'Aku merasakan perasaan duniawi yang menyakitkan';
Pada dasarnya, sama saja dengan perasaan menyenangkan. Coklatnya
telah habis. Oh, dukkha, dukkha! Ha ha! Salah satu hal yang dikatakan
di dalam sutta-sutta, namun sering tidak disadari, adalah sutta-sutta
ini berbicara tentang perasaan menyenangkan dan kemelekatan

terhadap perasaan itu, dan tidak banyak membicarakan perasaan
menyakitkan karena dianggap perasaan menyakitkan sudah
dimengerti. Tetapi perasaan menyakitkan dan perasaan
menyenangkan adalah dua sisi dari koin yang sama. Nafsu keinginan
bersifat seperti ini: “Saya suka. Saya tidak suka.” Itu tetaplah nafsu
keinginan, hanya satunya menyenangkan dan yang lainnya
menyakitkan.
ketika merasakan perasaan non-duniawi yang menyakitkan, ia
memahami: 'Aku merasakan perasaan non-duniawi yang menyakitkan';
BV: Apa itu? Ketika perasaan menyakitkan muncul, Anda melihatnya
sebagai menyakitkan, biarkan dia di sana, rileks ke dalamnya,
tersenyum, dan kembali ke objek meditasi Anda.
Siswa : Itu tanpa diri pribadi (impersonal).
BV: Itu tanpa diri pribadi (impersonal), memang begitu. Itulah yang
sebenarnya. Perasaan duniawi yang menyenangkan dan perasaan
duniawi yang menyakitkan, mereka tetaplah perasaan, tetapi ketika
itu tidak menyenangkan kita selalu berusaha mengontrolnya, dan
ketika itu menyenangkan kita berusaha mengontrolnya pula. Di sana
tetap ada kepercayaan bahwa: “Aku adalah itu. Aku punya kontrol
terhadap suatu perasaan.”
Di situlah letak keputusannya, seperti yang saya bicarakan tadi
malam, keputusan apakah Anda mengambil ini sebagai sesuatu yang
pribadi atau tanpa diri pribadi (impersonal).
Hal yang membuat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan suatu
proses yang sangat mengagumkan untuk diamati karena Anda
melihat: karena ini muncul, itu muncul, dan karena itu muncul, ini
muncul.
Ketika perasaan muncul, nafsu keinginan muncul; karena nafsu
keinginan muncul, kemelekatan muncul; karena kemelekatan muncul,

tendensi kebiasaan muncul. Tidak ada hal yang pribadi di dalamnya,
ini adalah proses tanpa diri pribadi (impersonal), dan ini selalu
bekerja dengan cara yang sama. Selalu ada kontak, ada perasaan, ada
nafsu keinginan, ada kemelekatan, ada tendensi kebiasaan.
Namun ketika Anda membuat keputusan untuk melepaskan nafsu
keinginan, maka kemelekatan, tendensi kebiasaan dan seluruh sisa
rangkaian Sebab Musabab yang Saling Bergantungan tidak muncul.
Anda punya pikiran yang murni dan jernih, dan Anda selalu membawa
pikiran yang jernih itu kembali ke objek meditasi Anda. Inilah caranya
Anda mengembangkan kebijaksanaan. Inilah yang dimaksud dengan
kebijaksanaan.
Saya mengunjungi satu website tahun lalu dan saya rasa banyak
pengunjungnya yang belajar Abhidhamma, dan mereka
menggunakan kata 'kebijaksanaan' di sana-sini dan bagaimana Anda
harus mengembangkan kebijaksanaan, dan akhirnya saya katakan:
“Apa yang sedang kalian bicarakan? Apa definisi kalian untuk
kebijaksanaan?” Satu orang menulis kembali dan berkata:
“Kebijaksanaan adalah kebijaksanaan.” Oh, sangat masuk akal. Ya,
sekarang saya mengerti.
ketika merasakan perasaan duniawi yang bukan-menyakitkan-punbukan-menyenangkan, ia memahami: 'Aku merasakan perasaan
duniawi yang bukan-menyakitkan-pun-bukan-menyenangkan';
Apakah perasaan duniawi yang bukan-menyakitkan-pun-bukanmenyenangkan? Suatu perasaan duniawi yang bukan-menyakitkanpun-bukan-menyenangkan adalah perasaan tidak peduli. Perasaan tak
peduli seperti ini tidak mengandung kewaspadaan di dalamnya.
Makanya itu duniawi.
ketika merasakan perasaan non-duniawi yang bukan-menyakitkan-punbukan-menyenangkan, ia memahami: 'Aku merasakan perasaan non-

duniawi yang bukan-menyakitkan-pun-bukan-menyenangkan.'”
Apakah perasaan non-duniawi yang bukan-menyakitkan-pun-bukanmenyenangkan? Perasaan non-duniawi ini adalah ketenangseimbangan yang mengandung kewaspadaan yang sangat kuat. Setiap
kali Anda mengalami suatu jhāna, Anda memiliki ketenangseimbangan didalamnya. Saat meditasi Anda maju lebih jauh dan
pikiran Anda mengerti lebih mendalam, ketenang-seimbangan
menguat hingga Anda mengalami jhāna keempat dimana perasaan
satu-satunya yang hadir adalah ketenang-seimbangan, dimana pikiran
telah mencapai keseimbangan yang sangat halus.
33. “Dengan cara ini ia berdiam mengamati perasaan sebagai perasaan
secara internal, atau ia berdiam mengamati perasaan sebagai perasaan
secara eksternal, atau ia berdiam mengamati perasaan sebagai
perasaan baik secara internal maupun eksternal. Atau ia berdiam
mengamati di dalam perasaan hal-hal yang muncul secara alami, ia
berdiam mengamati di dalam perasaan hal-hal yang lenyap secara
alami, ia berdiam mengamati di dalam perasaan hal- hal yang muncul
dan lenyap secara alami. Dan ia berdiam dengan bebas, tanpa nafsu
keinginan atau kemelekatan pada apapun di dunia ini. Demikian juga
cara seorang bhikkhu berdiam mengamati perasaan sebagai perasaan.”
Oke, dua landasan terakhir untuk dibahas, dan saya pikir kalian akan
mendapatkan hal yang menarik. Ini adalah kewaspadaan pikiran
(cittānupassanā).
34. “Dan bagaimanakah, para bhikkhu, seorang bhikkhu berdiam
mengamati pikiran sebagai pikiran? Di sini seorang bhikkhu memahami
pikiran yang dipengaruhi nafsu berahi sebagai pikiran yang dipengaruhi
nafsu berahi dan pikiran yang tidak dipengaruhi nafsu berahi sebagai
pikiran yang tidak dipengaruhi nafsu berahi. Ia memahami pikiran yang
dipengaruhi kebencian sebagai pikiran yang dipengaruhi kebencian dan
pikiran yang tidak dipengaruhi kebencian sebagai pikiran yang tidak
dipengaruhi kebencian. Ia memahami pikiran yang dipengaruhi delusi

sebagai pikiran yang dipengaruhi delusi dan pikiran yang tidak
dipengaruhi delusi sebagai pikiran yang tidak dipengaruhi delusi.
Satu pertanyaan. Apa itu delusi? Delusi adalah mengambil segala
yang timbul sebagai milik pribadi. Suatu pikiran yang terdelusi adalah
pikiran yang tidak melihat sifat asli dari segala yang timbul bahwa ini
adalah bagian dari ketidak-kekalan, bahwa ini adalah bagian dari
bentuk pikiran; tetapi pikiran yang terdelusi melihat bentuk-bentuk
pikiran dan perasaan sebagai 'aku': “Ini adalah aku. Inilah yang aku
pikirkan. Inilah yang aku rasakan.” Pikiran terdelusi tidak melihat
kealamian dari keberadaan, yang muncul dan lenyap terus menerus,
dan tidak melihat kealamian tanpa diri pribadi (impersonal) dari
apapun yang muncul.
Ia memahami pikiran yang mengerut sebagai pikiran yang mengerut,
Apa itu pikiran yang mengerut? Pikiran yang mengerut adalah pikiran
yang mengandung kelambanan (kemalasan) dan ketumpulan
(mengantuk) di dalamnya. Pikiran ini menarik masuk dan tersesat
dalam dunia mimpi.
dan pikiran yang teralihkan sebagai pikiran yang teralihkan.
Apa itu pikiran yang teralihkan? Pikiran yang teralihkan adalah pikiran
yang mengandung kegelisahan di dalamnya. Karena pikiran itu
teralihkan, pikiran itu selalu menjauh dari objek meditasi Anda.
Ia memahami pikiran yang luhur sebagai pikiran yang luhur,
Apa itu pikiran yang luhur? Pikiran yang berada dalam rūpa jhāna
(jhāna berbentuk). Bukan sembarang jhāna, ini adalah jhāna pertama
dari keempat jhāna. Ini disebut kondisi-kondisi pikiran yang luhur.
Apakah Anda menyadari bahwa Satipatthāna Sutta membicarakan
tentang jhāna? Saya selalu diajari bahwa sutta ini berbicara tentang

kewaspadaan dan hal mengenai jhāna tidak pernah dijelaskan kepada
saya.
dan pikiran yang tidak luhur sebagai pikiran yang tidak luhur.
Ini cukup mudah. Ini adalah pikiran yang tidak mengandung jhāna
apapun di dalamnya. Ingat bahwa jhāna bukan berarti konsentrasi.
Jhāna berarti tahapan-tahapan perkembangan dalam meditasi; ini
hanyalah tahapan. Ini adalah tahapan pengertian Anda terhadap
proses Sebab Musabab yang Saling Bergantungan.
Ia memahami pikiran yang terlampaui sebagai pikiran yang terlampaui,
Apa itu pikiran yang terlampaui? Pikiran yang terlampaui adalah
pikiran yang mengalami arūpa jhāna. Arūpa jhāna adalah aspekaspek berbeda dari jhāna keempat. Dalam Jalan Mulia Berunsur
Delapan, bagian terakhir dari Jalan ini disebut sammā samādhi.
Sammā samādhi selalu diartikan sebagai mengalami salah satu dari
empat jhāna. Namun, di dalamnya juga termasuk arūpa jhāna.
Arūpa jhāna adalah: ruang tanpa batas, kesadaran tanpa batas,
ketiadaan, dan bukan-persepsi-pun-bukan-tanpa-persepsi.
Mereka adalah kondisi-kondisi pikiran yang luhur, dalam keadaan ini,
perhatian Anda sangat, sangat halus dan dimana kewaspadaan pada
perhatian pikiran menjadi amat sangat akurat dan tepat, dan Anda
bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Perbedaannya adalah level
kejernihan ketika kita masuk ke kondisi arūpa jhāna.
Satu hal yang selalu terjadi ketika saya berlatih vipassanā langsung
adalah saya diberitahu bahwa saya tidak dapat mengembangkan
pengetahuan pandangan terang jika mengalami jhāna.
Tetapi jika Anda cari di dalam sutta-sutta mengenai kata vipassanā
atau pandangan terang, dan mengenai kata samatha, yang artinya
ketenangan dan selalu diartikan sebagai jhāna; kemudian Anda lihat
letak kata-kata ini di dalam sutta-sutta, mereka selalu berada

bersamaan di dalam sutta. Samatha dan vipassanā bekerja bersamasama; tak ada cara lain jika Anda ingin mengalami apa yang Buddha
katakan.
dan pikiran yang tidak terlampaui sebagai pikiran yang tidak
terlampaui. Ia memahami pikiran yang menyatu sebagai pikiran yang
menyatu, dan pikiran tidak menyatu sebagai pikiran tidak menyatu.
Apakah pikiran yang menyatu? Di dalam terjemahan ini, mereka
banyak menggunakan kata konsentrasi. Namun saya temukan di
negara ini, konsentrasi selalu diartikan sebagai salah satu bentuk
absorpsi (pencerapan), suatu bentuk konsentrasi mendalam, atau
kondisi tanpa gangguan.
Oleh karena itu, saya memilih untuk mengganti sedikit definisi itu
karena tidak banyak dimengerti bahwa pikiran yang terkonsentrasi
juga dapat berarti pikiran yang sangat tenang, pikiran yang diam,
namun pikiran itu tetap sangat waspada, tidak hanya tercerapkan ke
dalam satu hal. Saya memilih menggunakan kata “menyatu” daripada
“terkonsentrasi”. Saya terkadang katakan bahwa “konsentrasi” adalah
satu dari empat kata yang tidak akan saya ucapkan lagi.
Ia memahami pikiran yang terbebas sebagai pikiran yang terbebas, dan
pikiran yang tidak terbebas sebagai pikiran yang tidak terbebas.”
Apakah pikiran yang terbebas? Ini adalah pikiran yang mengalami
Kebenaran Mulia Ketiga dengan sangat mendalam, yaitu berhentinya
penderitaan. Setiap kali pikiran Anda teralihkan dari objek meditasi
Anda, instruksinya adalah: lepaskan gangguan itu dan rileks; lepaskan
ketegangan yang diakibatkan oleh pergerakan perhatian pikiran.
Ketika Anda melepaskan ketegangan dan keketatan itu, pikiran Anda
terasa mengembang dan menjadi tenang. Tepat sesudah itu pikiran
menjadi sangat jernih, pikiran Anda murni, dan kesadaran Anda
tajam. Anda bawa pikiran seperti itu kembali ke objek meditasi Anda.
Anda telah membebaskan pikiran Anda dari keketatan nafsu

keinginan; Anda telah melepaskan nafsu keinginan. Nafsu keinginan
selalu bermanifestasi dalam bentuk ketegangan dan keketatan di
dalam pikiran dan badan jasmani. Setiap kali Anda melepaskan itu,
Anda mengalami pikiran yang terbebaskan. Apakah pikiran yang tidak
terbebaskan?
Ketika seseorang berlatih konsentrasi satu-titik, saat pikiran mereka
teralihkan, mereka melepaskan gangguan itu dan segera kembali ke
objek meditasi. Tidak ada pelepasan nafsu keinginan. Saat itu pikiran
Anda tidak terbebaskan.
Bagian dari Sutta Satipatthāna ini banyak saya diskusikan dengan
Sayadaw U Silananda, dan saya selalu menanyakan kenapa ia tidak
menjelaskan bagian ini: karena ia adalah guru vipassanā.
Anda seharusnya menjelaskan hal-hal ini, tetapi jika Anda adalah guru
vipassanā langsung, Anda tidak mau murid-murid Anda masuk ke
dalam jhāna-jhāna, Anda hanya ingin mereka mengalami apa yang
mereka sebut pengetahuan pandangan terang. Yang pada akhirnya
ternyata dengan mempraktekkan vipassanā langsung, itu adalah salah
satu bentuk konsentrasi absorpsi (pencerapan). Mungkin dari
momen-ke-momen, mungkin juga jenis konsentrasi cepat tapi itu
tetap konsentrasi.
Ketika pikiran masuk ke dalam apa yang mereka sebut konsentrasi
akses, yang terjadi adalah kekuatan konsentrasi yang telah mereka
kembangkan menekan, mendorong, mencegah gangguan untuk
muncul. Itulah masalah utamanya.
Gangguan adalah tempat kemelekatan Anda berada. Anda
menjernihkan pikiran Anda untuk sementara waktu ketika Anda
berada di dalam konsentrasi akses, tetapi Anda tidak menjernihkan
pikiran Anda seluruhnya karena ketika Anda keluar dari konsentrasi
akses, gangguan-gangguan itu kembali lagi.
Karena Anda tidak mampu dengan mudah mengenali gangguan,

sangat gampang terjebak oleh mereka. Ketika Anda berlatih
mengamati dan merilekskan apapun gangguan yang muncul, lalu
pikiran Anda teralihkan dan Anda mulai memikirkan ini dan itu,
apapun yang terpikirkan—ini adalah kegelisahan, ini adalah
gangguan—bagaimana menangani gangguan?
Anda lepaskan pikiran itu, Anda rilekskan nafsu keinginan, dan
sekarang Anda punya pikiran yang murni yang tidak memiliki nafsu
keinginan di dalamnya. Ketika Anda berlatih vipassanā langsung,
mereka bilang: “Ketika pikiran Anda teralihkan, perhatikan gangguan
itu hingga dia pergi, lalu segera kembalikan perhatian Anda ke napas.”
Tidak ada merilekskan di sana, sehingga mereka membawa kembali
nafsu keinginan. Tidak ada penjernihan pikiran di latihan seperti itu.
Saya menulis buku yang berjudul “The Ānāpānasati Sutta: A Practical
Guide to Mindfulness of Breathing and Tranquil Wisdom Meditation”
(Petunjuk Meditasi Kewaspadaan Pernapasan dan Meditasi
Ketenangan dengan Kebijaksanaan). Di dalam buku itu, saya
menjelaskan segala yang saya jelaskan sekarang. Setelah saya tulis
buku itu, saya mengirim satu buku ke Yang Mulia Sayadaw U
Silananda.
Beliau membacanya dan cukup terkesan untuk memajang buku itu di
situsnya. Banyak orang membaca buku itu karenanya. Beliau dan saya
berdiskusi mengenai metode yang saya tunjukkan di dalam buku itu,
yang merupakan apa yang saya bicarakan sekarang, dan beliau setuju
bahwa itu adalah metode meditasi yang sangat baik dan yang
menjelaskan bagaimana berlatih meditasi seperti yang diajarkan
Buddha. Namun beliau mengatakan beliau tidak dapat mengajarkan
meditasi itu karena selama 40 tahun beliau sudah mengajarkan
meditasi jenis lain. Bukankah itu aneh?
Praktek meditasi apapun yang Anda lakukan, jika tidak mengandung
pelepasan nafsu keinginan, maka praktek itu merupakan suatu bentuk
konsentrasi absorpsi (pencerapan). Bila Anda berlatih konsentrasi

absorpsi (pencerapan), tak ada cara untuk melihat Sebab Musabab
yang Saling Bergantungan sebagaimana seharusnya.
Besok, di dalam ceramah Dhamma kita, kita akan membaca salah
satu sutta yang paling hebat di dalam “Majjhima Nikāya” yang
berjudul “Enam Kelompok Enam” (MN-148: Sutta Chachakka). Saya
akan membaca sutta itu dengan seluruh pengulangannya. Alasannya
adalah karena isinya akan terukir dalam benak kalian. Kalian akan
semakin jelas melihat bagaimana proses Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan itu bekerja.
Ketika kita berbicara tentang mengamati pikiran (cittānupassanā), kita
berbicara tentang bagaimana mengenali nafsu keinginan, kebencian,
delusi, pengetatan pikiran, pengalihan pikiran, pikiran yang tidak
luhur, pikiran yang terbatas.
Anda mampu melihat seluruh tahapan-tahapan ini ketika mereka
muncul, dan mereka akan muncul. Seluruh hal-hal yang berbeda ini
akan muncul ketika Anda berlatih.
Apa yang Anda lakukan terhadap mereka sekarang menentukan apa
yang akan terjadi di masa depan. Jika akan melepaskan gangguan itu,
dan rileks, lalu membawa pikiran yang rileks itu kembali ke objek
meditasi Anda, Anda akan menjadi semakin dan semakin waspada
mengamati bagaimana proses ini bekerja.
Pada dua, tiga ceramah Dhamma terakhir, saya telah membahas Lima
Agregat (Lima Kelompok Kehidupan). Saya tidak hanya secara spesifik
menyebut mereka Lima Agregat, tapi saya menjelaskan mereka
dengan cukup mendalam.
Proses ini terbentuk oleh lima hal. Anda punya (1) badan jasmani fisik.
Apa isi bagian pertama dalam sutta Satipatthāna? Kāyānupassanā,
yaitu kewaspadaan badan jasmani. Anda memiliki (2) perasaan. Apa
bagian kedua sutta Satipatthāna? Vedanānupassanā, kewaspadaan
perasaan. Anda memiliki (3) persepsi. Yang selanjutnya di dalam

bahasa Pāli disebut (4) sankhāra. Tergantung versi terjemahannya.
Bhikkhu Bodhi di dalam buku ini menyebutnya “kehendak”, saya
menyebutnya “pikiran”, dan semua istilah itu benar.
Persepsi adalah pikiran yang menamai segalanya. Anda melihat ini;
pikiran Anda mengatakan ini adalah buku. Persepsi adalah pikiran
yang mengenali itu, dan pikiran ini memiliki memori/ingatan di
dalamnya. Ketika kita sampai ke bagian ketiga, itu adalah
cittānupassanā, atau kewaspadaan pikiran, termasuk sankhāra (yang
keempat), bentuk-bentuk pikiran dan kehendak, dan persepsi.
Bagian terakhir dari Lima Agregat adalah (5) kesadaran. Ini sangat
serupa dengan dhammānupassanā, kewaspadaan objek pikiran. Anda
dapat lihat bahwa Lima Agregat dan Empat Landasan Kewaspadaan
adalah hal yang sama.
Cara kita terus-menerus menyebabkan diri kita begitu menderita
adalah ketika suatu perasaan timbul, kita berusaha untuk mengusir
perasaan itu dengan pikiran. Semakin Anda mencoba memikirkan
perasaan itu, perasaan itu membesar, menjadi semakin kuat; semakin
besar penderitaan yang Anda sebabkan untuk diri sendiri.
Apakah instruksi meditasi ini? Ketika suatu perasaan muncul,
perasaan itu bisa berupa perasaan menyenangkan, perasaan
menyakitkan—saya tidak akan menyebutkan yang lainnya karena
tidak penting apapun itu—ada nafsu keinginan yang muncul sesudah
perasaan. Dan nafsu keinginan itu selalu adalah pikiran “saya suka,
saya tidak suka.” Nafsu keinginan selalu bermanifestasi dalam bentuk
ketegangan dan keketatan dalam pikiran dan badan jasmani. Segera
sesudah nafsu keinginan muncul, kemelekatan muncul. Kemelekatan
adalah bentuk-bentuk pikiran, cerita, pendapat, konsep mengapa
Anda suka atau tidak suka terhadap perasaan itu.
Titik terlemah dalam rangkaian Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan adalah nafsu keinginan. Mengapa? Karena nafsu

keinginan paling mudah dikenali ketika muncul. Saat muncul, ia selalu
melakukan ini pada pikiran dan badan jasmani Anda: ada ketegangan,
ada keketatan. Ketika suatu perasaan muncul, kita menyukainya atau
tidak menyukainya, yang mana pun. Kemudian pemikiran muncul,
disusul oleh tendensi kebiasaan kita terhadap pemikiran-pemikiran
seperti itu. Kita selalu berpikir dengan cara itu ketika perasaan seperti
ini muncul.
Bagian pertama dari instruksi mengatakan bahwa ketika suatu
perasaan muncul, maka muncullah pemikiran-pemikiran mengenai
perasaan itu. Apa yang harus Anda lakukan adalah melepaskan
pikiran-pikiran itu, jangan terlibat dan terperangkap di dalam alur
ceritanya, lalu rilekskan.
Selanjutnya, Anda melihat perasaan itu, dan yang Anda lihat itu
hanyalah suatu perasaan. Ada genggaman mental yang melingkupi
perasaan itu: antara kita suka atau tidak suka. Selalu ada keinginan
untuk mengontrol perasaan itu, membuatnya menjadi seperti yang
kita inginkan.
Jika perasaan itu menyakitkan, kita ingin dia cepat-cepat pergi, kita
ingin menghentikannya, dan kita mencoba mengusirnya. Jika
perasaan itu menyenangkan, kita menggenggam perasaan itu dan
menariknya lebih dekat, dan berusaha memegangnya sekuat
mungkin. Tapi kenyataannya adalah ketika suatu perasaan muncul,
perasaan itu ada di sana, dan tidak apa-apa bagi perasaan itu untuk
ada di sana. Harus tidak apa-apa karena itulah kenyataannya.
Anda harus melepaskan cengkeraman mental yang begitu ketat
melingkupi perasaan itu. Perasaan ini bisa berupa pikiran yang
mengerut atau pikiran yang teralihkan. Mungkin pikiran itu ada nafsu
berahi di dalamnya, atau ada kebencian di dalamnya, apapun itu,
bukan masalah.
Apa yang harus Anda katakan adalah: “Oke. Perasaan itu ada di sana
dan tidak apa baginya untuk ada di sana.” Lalu Anda rilekskan

ketegangan dan keketatan itu dan kembali ke objek meditasi Anda.
Bila Anda memperlakukan perasaan dengan cara itu, maka tidak ada
penderitaan. Tidak ada: “Saya ingin perasaan ini berbeda.” Tidak
perlu adanya kontrol. Hanya melihat apa yang muncul sebagai apa
yang muncul, seperti apa adanya. Inilah yang paling penting.
Semakin Anda terbiasa untuk rileks, semakin terbebaskanlah pikiran
Anda. Inilah yang dibicarakan di bagian sutta ini. Semakin dalam
latihan Anda, Anda akan mulai mengalami buah manis dari meditasi.
Buddha menyebutnya perasaan menyenangkan di sini dan kini, yaitu
jhāna. Tapi jhāna bukan berarti konsentrasi, melainkan berarti tingkat
pengertian Anda, level meditasi Anda, itu saja.
Bukan masalah sama sekali apakah Anda tahu atau tidak tahu Anda
berada di jhāna berapa; hanya saya yang perlu tahu. Ketika Anda
datang dan menceritakan pengalaman Anda, saya jadi tahu
bagaimana cara berbicara pada Anda, tahu apa yang harus saya
katakan untuk membantu Anda.
Sekali lagi, apapun yang saya katakan hanyalah saran. Jangan
langsung percaya—cobalah dan lihat apakah itu bekerja. Jika bekerja,
gunakanlah; jika tidak, buang saja. Saya tidak terlalu melekat pada
apa yang saya katakan; mungkin melekat sedikit. Ha ha!
35. “Dengan cara ini ia berdiam mengamati pikiran sebagai pikiran
secara internal, atau ia berdiam mengamati pikiran sebagai pikiran
secara eksternal, atau ia berdiam mengamati pikiran sebagai pikiran
baik secara internal maupun eksternal. Ia berdiam mengamati di dalam
pikiran hal-hal yang muncul secara alami, ia berdiam mengamati di
dalam pikiran hal-hal yang lenyap secara alami, ia berdiam mengamati
di dalam pikiran hal-hal yang muncul dan lenyap secara alami.
Dalam sutta yang saya berikan beberapa malam lalu yaitu sutta Satu
Demi Satu Ketika Muncul (MN-111: Anupada Sutta), saya

menunjukkan berbagai hal yang dialami Sāriputta ketika ia berada di
dalam jhāna. Mereka muncul dan lenyap, muncul dan lenyap, mereka
tidak muncul bersamaan sekaligus, dan begitulah Anda mengalami
ketidak-kekalan.
Semakin Anda melihat ini dengan jernih sebagai suatu proses Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan, semakin Anda mengerti bahwa
ini adalah proses tanpa diri pribadi (impersonal). Setiap hal terjadi
karena ada sebabnya; setiap hal tergantung pada suatu penyebab.
Anda melihat kealamian dari segala sesuatu ketika Anda melihatnya
bergerak dan berubah, dan melihatnya sebagai sesuatu yang tanpa
diri pribadi (impersonal).
Dan ia berdiam dengan bebas, tanpa nafsu keinginan atau kemelekatan
pada apapun di dunia ini.
Bagaimana agar tidak ada nafsu keinginan atau kemelekatan pada
apapun di dunia? Apakah definisi nafsu keinginan? Pikiran “saya suka”
atau “saya tidak suka”? Apa definisi kemelekatan? Kemelekatan
adalah semua pendapat, semua konsep, seluruh pemikiran dan
semua cerita di dalam benak Anda, dan pengidentifikasian Anda
dengan mereka.
Jika Anda tidak mau melekat pada apapun, terus meneruslah
melepaskan nafsu keinginan. Mengapa? Karena kemelekatan tidak
muncul sesudahnya. Setiap kali Anda melepaskan nafsu keinginan,
pikiran Anda murni, Anda tidak punya pemikiran apapun di dalamnya.
Demikianlah cara seorang bhikkhu berdiam mengamati pikiran sebagai
pikiran.”
Sekarang kita tiba di bagaimana mengamati objek-objek pikiran.
Bagian ini sangat menarik karena bagian pertamanya adalah tentang
lima gangguan--kesadaran terhadap gangguan. Bagian ini secara jelas
menjelaskan bagaimana cara menangani suatu gangguan ketika itu
muncul.

36. “Dan bagaimanakah, para bhikkhu, seorang bhikkhu berdiam
mengamati objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran? Di sini
seorang bhikkhu berdiam mengamati objek-objek pikiran sebagai
objek-objek pikiran sehubungan dengan lima gangguan. Dan
bagaimanakah seorang bhikkhu berdiam mengamati objek-objek
pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan lima
gangguan? Di sini, jika muncul nafsu indera di dalam dirinya, seorang
bhikkhu memahami: 'Terdapat nafsu indera di dalam diriku'; atau jika
tidak ada nafsu indera di dalam dirinya, ia memahami: 'Tidak ada nafsu
indera di dalam diriku';
Bagian ini sudah cukup jelas.
dan ia juga memahami bagaimana terjadinya kemunculan nafsu indera
yang tadinya belum muncul,
Bagaimana Anda memahami kemunculan nafsu indera yang belum
muncul? Ketika pikiran Anda berada bersama objek meditasi dan
mulai teralihkan, yang terjadi adalah pikiran Anda ada di sini dan tibatiba dia sudah pergi jauh, dan Anda tidak melihat prosesnya. Anda
hanya tahu bahwa pikiran Anda sudah melompat dari napas dan
merilekskan ke pikiran yang memiliki keinginan nafsu indera di
dalamnya. Bagaimana itu terjadi? Apa yang terjadi terlebih dahulu?
Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi lagi selanjutnya? Lalu
apa lagi yang terjadi? Apa yang dapat Anda lihat, ketika pikiran Anda
cukup tenang, adalah banyak hal yang terjadi, bukannya tiba-tiba di
sana ada gangguan.
Jika Anda melepaskan gangguan itu dan rileks, membawa kembali
pikiran yang murni kembali ke objek meditasi Anda, pikiran akan
kembali ke gangguan itu. Tetapi sekarang Anda mulai bekerja dengan
faktor pencerahan investigasi dengan menginvestigasi pengalaman
Anda. Bagaimana pikiran Anda melompat ke sana?

Apa yang akan Anda lihat adalah ada sesuatu yang terjadi sebelum
pikiran Anda teralihkan dan Anda mulai terlibat dan terjerat di dalam
nafsu indera. Ada sesuatu yang terjadi tepat sebelumnya.
Begitu Anda mampu melihat gangguan ini terus menarik-narik, dan
Anda rilekskan, lalu Anda kembali ke objek meditasi Anda, Anda akan
mulai mengenal bagaimana gangguan ini muncul. Inilah salah satu
alasan mengapa gangguan adalah sahabat Anda, karena mereka
menunjukkan di mana kemelekatan Anda. Pikiran Anda tertarik
keluar, Anda dapat melihat perasaan ini muncul sebelum Anda mulai
memikirkan tentang nafsu indera, apapun itu.
Ketika Anda “bergulat dengan gangguan” karena Anda terjerat
olehnya, pada mulanya Anda mungkin terjerat selama satu atau dua
menit sebelum Anda bahkan menyadari Anda terjerat, kemudian
Anda melepaskan gangguan itu dan rileks, dan Anda bawa kembali
perhatian Anda ke objek meditasi Anda.
Sifat alami dari gangguan adalah mereka terus menerus menarik
Anda ke sana, dan itu bagus. Mengapa? Karena setiap kali pikiran
Anda tertarik keluar dari objek meditasi Anda, dan Anda menyadari,
lalu Anda rileks, tersenyum, dan Anda kembali ke objek meditasi
Anda, Anda memperbaiki kewaspadaan Anda.
Anda memperbaiki pengamatan Anda terhadap pergerakan perhatian
pikiran. Pikiran akan melompat keluar masuk. Namun semakin Anda
mengenal bagaimana proses ini bekerja, Anda mulai melihat segala
hal dengan semakin jelas.
Apa yang terjadi terlebih dahulu? Kebanyakan dari Anda tidak mampu
melihatnya sekarang—nanti Anda akan bisa—dimana Anda akan
menyadari bahwa pikiran Anda sangat tenang bersama objek
meditasi, dan tiba-tiba pikiran itu mulai bergerak, mulai bergoyang.
Dan pikiran itu bergoyang makin cepat, makin cepat, makin cepat,
hingga ia bergerak menjauh.

Apa yang dibicarakan di sini adalah bagaimana menyadari proses itu,
bagaimana menyadari pergerakan ini. Awalnya Anda tidak akan
melihatnya. Kemudian terkadang Anda mampu melihatnya ketika
pikiran ini mulai berkelana, dan Anda dapat melepaskannya saat itu
juga, rileks, tersenyum, dan kembali ke objek meditasi Anda. Anda
tidak benar-benar terjebak oleh gangguan. Jadi, lepaskan gangguan
itu, rileks, tersenyum, dan kembali ke objek meditasi Anda. Anda
mungkin harus melakukan ini ratusan kali atau ribuan kali, tergantung
seberapa besar kemelekatan Anda bahwa pikiran-pikiran dan
perasaan-perasaan sensasi ini adalah milik Anda.
Namun, Anda mulai melihat ini sebagai proses, bukannya “Ini saya. Ini
diri saya.” maka Anda mulai melepaskan ego kepercayaan bahwa ini
adalah diri Anda, dan Anda mulai melihat bagian-bagian kecil dari
gangguan itu. Begitu Anda mulai melepaskan, begitu Anda mulai
akrab dengan gangguan dan bagaimana mereka muncul, Anda mulai
lebih cepat menangkap pergerakan mereka.
Pikiran tak lagi teralihkan selama satu atau dua menit, mungkin
teralihkan selama 30 detik. Kemudian, ketika Anda terus menerus
melakukannya, mungkin 15 detik. Dan begitu Anda terus menerus
melakukannya, Anda akan melihat proses ini dengan lebih jelas;
mungkin hanya perlu lima detik.
Ketika Anda meningkatkan kewaspadaan Anda, Anda akan mencapai
suatu tahapan dimana Anda dapat melihat pikiran Anda mulai
bergoyang dan Anda melepaskannya saat itu juga, dan pikiran Anda
bahkan tidak teralihkan. Inilah pentingnya memiliki gangguan karena
mereka adalah guru-guru Anda. Saya bukan guru Anda.
Gangguan-gangguan itulah guru Anda karena mereka menunjukkan
dengan sangat jelas bagaimana perhatian pikiran bergerak. Ketika
Anda melihatnya dengan jelas, Anda mulai melihat bagian-bagian
kecilnya, dan Anda mulai menyadari berbagai bagian-bagian Sebab

Musabab yang Saling Bergantungan.
Sebab Musabab yang Saling Bergantungan terjadi dengan cepat. Saya
tahu ada beberapa komentar dimana mereka mengatakan Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan terjadi (perlahan-lahan)
sepanjang tiga kehidupan. Itu hanyalah angan-angan. Tetapi {Bhante
Vimalaramsi menjentikkan jarinya}, dalam satu jentikan jari ini sudah
terjadi sejuta momen pikiran, ada sejuta muncul dan lenyapnya dua
belas rantai Sebab Musabab yang Saling Bergantungan. Itu terjadi
dalam satu momen pikiran.
Ketika Anda lebih mengenali bagaimana proses ini bekerja, Anda
mulai mengajari diri sendiri bagaimana cara melepaskan kepercayaan
bahwa apapun yang terjadi itu bersifat pribadi. Anda mulai melihat
segalanya sebagai suatu proses tanpa diri pribadi (impersonal), dan
ketika Anda mampu melakukannya, ini sangat membebaskan dan
melepaskan.
(mengulang) dan ia juga memahami bagaimana terjadinya kemunculan
nafsu indera yang tadinya belum muncul, dan bagaimana terjadinya
ketidak-munculan nafsu indera yang telah ditinggalkan itu di masa
mendatang.”
Bagaimana itu terjadi? Dengan tinggal bersama objek meditasi Anda.
Ketika Anda tetap bersama objek meditasi, gangguan tidak muncul.
Ketika gangguan muncul, Anda mulai makin cepat menyadarinya,
semakin cepat, semakin cepat. Kewaspadaan Anda membaik setiap
Anda melepaskan gangguan, merilekskan, tersenyum, dan kembali ke
objek meditasi Anda. Akhirnya gangguan tidak punya cukup energi
untuk muncul dan secara alami pikiran Anda tetap berada pada objek
meditasi Anda untuk waktu yang semakin lama, semakin lama,
semakin lama.
Itulah cara Anda menangani setiap gangguan. Anda berada bersama
objek meditasi Anda, namun Anda tidak menggenggamnya. Jika Anda
menggenggam objek meditasi Anda, Anda menaruh terlalu banyak

energi dan terlalu banyak usaha, dan Anda akan mendapat kunjungan
dari teman Anda, si kegelisahan.
Ini berlaku sama untuk semua jenis gangguan. Bagaimana Anda
memperlakukan gangguan–gangguan itu? Dengan cara yang sama.
Saya menyebut gangguan sebagai 'pengalih perhatian'. Setiap kali
pikiran Anda tertarik keluar, pikiran itu teralihkan. Lepaskan pengalih
itu, rilekskan, terseyum, dan dengan lembut kembali ke objek
meditasi Anda. Setiap kali Anda melepaskan ketegangan dan
keketatan, Anda merasakan Nibbāna. Ini Nibbāna kecil, jenis Nibbāna
duniawi, tetapi tidak ada api di sana. Nibbāna, ni—tidak, bāna—api.
Nafsu keinginan disebut api; nafsu keinginan itulah panasnya!
Setiap kali Anda melepaskan gangguan, tidak peduli gangguan yang
mana, ketika Anda melepasnya dan Anda rilekskan, Anda membawa
pikiran yang murni kembali ke objek meditasi Anda. Kewaspadaan
Anda, kesadaran Anda terhadap pergerakan pikiran menjadi semakin
tajam setiap kali Anda melepaskan gangguan, rilekskan, tersenyum,
dan kembali ke objek meditasi Anda. Anda tidak terjebak dalam
waktu yang lama, dan Anda mulai tinggal bersama objek meditasi
Anda untuk jangka waktu yang lebih lama, dan itulah saat Anda
mengalami jhāna-jhāna. Investigasi terus menerus meningkatkan
kewaspadaan.
Anda harus melihat keseluruhannya dengan faktor-faktor
pencerahan, mereka harus berada dalam keseimbangan. Bagian
berikut ini hanya mengulang-ulang, dan saya sudah mengulangnya
berkali-kali, jadi saya beri kalian istirahat kali ini. Kita akan segera
membahas tentang faktor-faktor pencerahan.
“Jika ada niat buruk di dalam dirinya… Jika ada kelambanan
(kemalasan) dan ketumpulan (mengantuk) dalam dirinya… Jika ada
kegelisahan dan penyesalan dalam dirinya… Jika ada keragu-raguan
dalam dirinya, seorang bhikkhu memahami: 'Ada keragu-raguan dalam
diriku'; atau jika tidak ada keragu-raguan dalam dirinya, ia memahami:

'Tidak ada keragu-raguan dalam diriku'; dan ia memahami bagaimana
terjadinya kemunculan keragu-raguan yang belum muncul, dan
bagaimana terjadinya kelenyapan keragu-raguan yang telah muncul,
dan bagaimana terjadinya ketidak-munculan keragu-raguan yang telah
ditinggalkan di masa mendatang.”
37. “Dengan cara ini ia berdiam mengamati objek-objek pikiran sebagai
objek-objek pikiran secara internal, atau ia berdiam mengamati objekobjek pikiran sebagai objek-objek pikiran secara eksternal, atau ia
berdiam mengamati objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran
baik secara internal maupun eksternal.
Atau ia berdiam mengamati di dalam objek-objek pikiran hal-hal yang
muncul secara alami, atau ia berdiam mengamati di dalam objek-objek
pikiran hal-hal yang lenyap secara alami, atau ia berdiam mengamati di
dalam objek-objek pikiran hal-hal yang muncul dan lenyap secara
alami. Dan ia berdiam dengan bebas, tanpa nafsu keinginan atau
kemelekatan pada apapun di dunia ini. Demikian juga cara seorang
bhikkhu berdiam mengamati objek-objek pikiran sebagai objek-objek
pikiran.”
Oke, saya akan membahas tujuh faktor pencerahan terlebih dahulu,
kemudian kita akan kembali ke lima agregat (lima kelompok
kehidupan) dan enam landasan indera sebentar lagi.
42. “Sekali lagi, para bhikkhu, seorang bhikkhu berdiam mengamati
objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan
tujuh faktor pencerahan.
Dan bagaimanakah seorang bhikkhu berdiam mengamati objek-objek
pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan tujuh faktor
pencerahan? Di sini, jika ada faktor pencerahan kewaspadaan dalam
dirinya, seorang bhikkhu memahami: 'Ada faktor pencerahan
kewaspadaan dalam diriku'; atau jika tidak ada faktor pencerahan
kewaspadaan dalam dirinya, ia memahami: 'Tidak ada faktor

pencerahan kewaspadaan dalam diriku'; dan ia juga memahami...
Anda akan menyukai ini.
bagaimana terjadinya kemunculan faktor pencerahan kewaspadaan
yang tadinya belum muncul, dan bagaimana faktor pencerahan
kewaspadaan yang telah muncul pun sampai pada puncaknya lewat
pengembangan.”
Bagaimana Anda mengembangkan faktor pencerahan kewaspadaan?
Fungsi kewaspadaan adalah untuk mengingat. Mengingat apa?
Mengingat apa yang dilakukan pikiran Anda saat ini--bagaimana
perhatian pikiran berpindah dari satu hal ke hal lain? Bagaimana itu
terjadi? Jadi, latihan ini selalu kembali ke menginvestigasi Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan. Melihat semua rangkaian ini
muncul dan lenyap. Itu adalah mengingat untuk melihat, mengingat
untuk mengamati. Itulah kewaspadaan.
{mengulang} ia juga memahami bagaimana terjadinya kemunculan
faktor pencerahan kewaspadaan yang tadinya belum muncul,
Bagaimana munculnya? Ingatlah untuk memperhatikan. Ingatlah
untuk mengamati bagaimana perhatian pikiran berpindah dari satu
hal ke hal lain. Biarkan itu di sana, rilekskan, tersenyum, dan kembali
ke objek meditasi Anda adalah cara menguatkan kewaspadaan.
Begitulah cara Anda mengembangkan kewaspadaan, dan bagaimana
faktor pencerahan kewaspadaan dapat dicapai melalui
pengembangan.
Mahirlah dalam hal ini. Ketika saya berbicara kepada Anda tentang
melakukan meditasi, kebanyakan orang mengira meditasi hanya
terjadi ketika duduk di atas bantalan meditasi, saat itu saja, dan saya
tidak mengatakan hanya saat itu saja, melainkan setiap saat.
Bermeditasi setiap saat adalah latihan yang cukup sulit. Tidak peduli
apa yang sedang Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan dalam
meditasi? Mengembangkan kewaspadaan yang tajam terhadap apa

yang dilakukan pikiran saat ini. Saat ini, pikiran menjadi ketat.
Mengapa? Karena ada nafsu keinginan di dalamnya. Lepaskan dan
rilekskan, tersenyum, kembali ke objek meditasi Anda. Ketika Anda
masuk ke dalam jhāna-jhāna, tidak berarti Anda hanya duduk
bermeditasi.
Anda dapat berada di dalam jhāna ketika Anda memotong sayur, atau
mencuci pakaian, atau mandi. Anda dapat berada di dalam jhāna
setiap saat. Dapatkah Anda merasa bahagia ketika mandi? Dapatkah
Anda memiliki kegembiraan ketika memotong sayur? Dapatkan ada
memiliki kegembiraan ketika memotong rumput? Apapun
aktivitasnya, jika kewaspadaan Anda tajam, Anda dapat berada di
dalam jhāna.
Itulah saatnya pikiran Anda benar-benar murni. Tidak ada gangguan
yang muncul karena faktor-faktor jhāna hadir. Saat kewaspadaan
Anda melemah apapun alasannya, maka gangguan bisa muncul.
Kemarin saya memberikan lembaran dimana di dalamnya terdapat
lima agregat (lima kelompok kehidupan) dan empat landasan
kewaspadaan, dan gangguan berada tepat dibawahnya.
Ketika kewaspadaan Anda lemah, ketika kewaspadaan Anda terlepas
sedikit saja, Anda dapat menyambut salah satu atau beberapa
gangguan-gangguan itu karena mereka seringkali datang bersamaan,
mereka tak suka datang sendirian. Anda menjadi gelisah. Anda suka
kegelisahan itu ketika Anda membuat rencana, atau Anda tidak suka
kegelisahan itu ketika Anda merasa begitu tidak nyaman. Anda tidak
hanya harus menangani kegelisahan, Anda juga harus menghadapi
rasa tidak suka ataupun rasa ingin mempertahankannya.
Anda harus punya rasa ketertarikan terhadap pikiran yang ringan
untuk mengenali apapun sebagaimana adanya, membiarkannya di
sana, rileks, tersenyum, dan kembali ke objek meditasi Anda.
Beberapa diantara Anda melakukan kewaspadaan pernapasan, jadi
Anda kembali ke kewaspadaan pernapasan dan rileks. Napas masuk
rileks, napas keluar rileks.

Beberapa di antara Anda melakukan mettā, maka kembalilah ke
perasaan cinta-kasih itu. Dalam kegiatan sehari-hari, Anda tidak harus
tinggal bersama satu orang teman spiritual, Anda dapat
memancarkan cinta-kasih ke semua orang, tidak apa.
Tapi kuncinya adalah mengenali pikiran yang tertangkap oleh
gangguan, biarkan gangguan itu ada di sana, rilekskan, tersenyum,
dan kembali ke objek meditasi Anda. Anda lakukan ini dengan
kegiatan sehari-hari. Itu yang saya minta Anda lakukan. Saya ingin
tahu bagaimana kegiatan sehari-hari Anda. Apakah Anda bisa tetap
bersama perasaan bahagia ketika Anda melakukan meditasi cintakasih? Dapatkah Anda bergembira ketika memotong ini atau
menyapu itu, atau mencuci ini, atau pergi ke toilet, atau makan?
Dapatkah Anda lakukan itu? Teruskan, jangan biarkan pikiran Anda
hanya berlari-larian.
Inilah inti praktek ini. Semakin seksama Anda terus melakukannya,
semakin sedikit penderitaan yang akan Anda rasakan. Semakin sering
Anda mengalami pikiran yang ringan, dan bahagia, dan sangat
waspada! Setiap saat Anda melihat pikiran yang mengulang, Anda
memiliki kemelekatan di sana dan pikiran Anda terjebak oleh nafsu
keinginan dan kemelekatan, dan itu adalah pengalihan. Anda rilekskan
sesudah Anda mengenali—mengenali adalah bagian dari
kewaspadaan, dan itu juga bagian dari investigasi. Segera setelah itu,
ada energi dari pelepasan pengalihan itu. Kemudian kebahagiaan
akan muncul.
Sesudah kebahagiaan, ada ketenangan, dan pikiran Anda menjadi
sangat diam, dan pikiran Anda menjadi seimbang. Saya telah
menjelaskan faktor-faktor pencerahan. Begitulah cara kerjanya. Inilah
perubahan yang Buddha ajarkan. Ini mengubah hasil akhir meditasi
karena ketika Anda melakukan latihan ini, Anda dapat melihat
segalanya sebagai proses. Anda tidak melihatnya sebagai milik

pribadi.
Salah satu hal yang saya coba agar Anda ingat untuk melakukannya
adalah mengembangkan rasa humor terhadap diri sendiri ketika Anda
terjebak. Saat Anda dapat menertawakan bahwa Anda terjebak, maka
Anda tak akan terjebak lagi. “Saya marah. Saya tidak suka ini. Ha ha,
lihat ini, pikiran saya terjebak lagi. Oh, ini hanya kemarahan. Bukan
apa-apa.”
Ini mengubah perspektif Anda dari “saya adalah ini” menjadi “ini
hanyalah ini.” Dari sesuatu yang pribadi, masalah besar “saya harus
mengalahkannya” menjadi “yah hanya ini, ini hanyalah perasaan,
bukan apa-apa.” Sehingga mudah untuk dilepaskan. Jadi, itulah
seluruh proses dari tujuh faktor pencerahan. Anda memiliki
kebahagiaan tepat di tengahnya. Kebahagiaan itulah faktor
penyeimbangnya.
Kebahagiaan membantu Anda untuk memiliki perspektif sehingga
Anda tidak terjebak, dan ketika Anda memiliki kebahagiaan, pikiran
Anda sangat ringan, dan sangat waspada, dan sangat lincah. Ketika
pikiran Anda mulai terbebani oleh kondisi mental, sangat mudah
untuk melihatnya. Mengapa saya ingin Anda tersenyum setiap saat?
Mengapa saya ingin Anda tertawa? Karena itu membantu
kewaspadaan Anda, itu membantu investigasi Anda terhadap
pengalaman Anda. Semakin sering Anda tersenyum, semakin sering
Anda tertawa, semakin mudah untuk tetap seimbang.
Cara mengetahui apakah Anda berkembang secara spiritual adalah
Anda berhenti menertawakan apapun dan mulai tertawa bersama
mereka. Anda tidak menganggap hal-hal itu milik Anda pribadi. Ketika
saya mendengar seseorang mengatakan sesuatu yang sangat benar,
hal pertama yang terjadi adalah saya tertawa. Saya tak bisa berhenti.
Saya bukan menertawakan apapun. Ini benar. “Ha ha, ini bagus.” Ini
adalah kebahagiaan yang timbul.

Faktor-faktor pencerahan dapat sangat berguna. Ketika Anda
mengalami kemalasan dan ketumpulan, Anda memerlukan
kewaspadaan, Anda butuh investigasi, Anda butuh energi; dan ketika
Anda meningkatkan energi Anda, maka kebahagiaan akan muncul.
Ketika ada kegelisahan, Anda tetap memerlukan kewaspadaan dan
investigasi Anda, namun Anda ingin berfokus pada ketenangan, pada
kediaman pikiran, pada keseimbangan.
Anda dapat menggunakan faktor-faktor pencerahan sesuai
kebutuhan, dan itu lagi-lagi adalah bagian dari kewaspadaan karena
Anda mengingat untuk memperhatikan dengan pikiran yang tenang,
atau pikiran yang bahagia, atau apapun yang perlu dilakukan.
Usaha yang Benar dalam Jalan Mulia Berunsur Delapan sangat
penting bagi latihan Anda. Dengan investigasi, Anda dapat melakukan
ini dengan usaha yang seimbang. Apakah Usaha yang Benar? Usaha
benar adalah melihat ketika pikiran tidak baik, melepaskan kondisi
pikiran yang tidak baik itu, rilekskan, bawa kondisi pikiran yang baik,
dan tinggal bersama kondisi pikiran yang baik itu.
Mari kita pelajari gangguan-gangguan itu lagi. Apa yang Anda lakukan
ketika gangguan muncul? Anda melihat pikiran Anda mengandung
keadaan tidak baik di dalamnya. Anda lepaskan keadaan tidak baik itu
dan rilekskan. Anda kembali ke keadaan yang baik, dan Anda tinggal
bersama keadaan baik itu; itulah usaha yang benar.
Usaha dan energi bukanlah hal yang sama. Anda harus melakukannya
dengan energi yang seimbang. Jika Anda mencoba terlalu keras, Anda
akan menyebabkan kegelisahan pada diri sendiri. Jika Anda tidak
mencoba cukup keras, Anda akan menjadi lamban (malas) dan
tumpul (mengantuk).
Ada seorang murid saya di Malaysia; saya baru saja memberikan
ceramah mengenai bagaimana membuat tekad ketika Anda bekerja
dengan jhāna-jhāna. Dia pulang dan setelah satu minggu sesudahnya

dia datang kepada saya dan berkata, “Saya sangat paham tentang
cara masuk ke dalam jhāna, dan saya sudah tahu tentang itu.” Dia lalu
bilang, “[Tapi] sekarang saya tidak dapat masuk ke dalam jhāna sama
sekali. Apa masalahnya?” Saya tanya, “Tekad apa yang Anda buat?”
Dia jawab, “Saya membuat tekad untuk masuk ke jhāna pertama.”
Dengan tekad seperti itu, ia mencoba terlalu keras. Lalu, semakin ia
tidak masuk ke dalam jhāna seperti yang ia harapkan, semakin banyak
energi dan usaha yang dia taruh (ke dalam meditasinya), dan semakin
besar kegelisahannya. Ia tidak pernah begitu gelisah sebelumnya.
Saya katakan, “Mari kita ganti kata-kata dalam tekad Anda. Buatlah
tekad untuk memiliki pikiran yang damai dan tenang, dan lihat apa
yang terjadi.” Dengan tekad itu, tiba-tiba ia bisa masuk ke dalam
jhāna dengan sangat mudah.
Lihat, ini hanyalah hal yang sangat halus. “Ah saya tidak ingin
bermeditasi hari ini, tetapi saya harus.” Apa yang terjadi ketika Anda
duduk dengan kondisi mental seperti itu? Anda tahu jawabannya?
Anda menjadi gelisah. “Saya tidak benar-benar ingin ada di sini
melakukan ini, tetapi saya rasa saya harus, jadi akan saya lakukan
juga.” Anda harus melepaskan pemikiran-pemikiran seperti itu.
Buatlah meditasi menjadi menyenangkan, buatlah menjadi suatu
permainan.
Jangan terlalu serius dengannya. Saya telah pergi ke banyak retret dan
beberapa retret ini sangat panjang, tiga bulan dan delapan bulan,
dimana saya tidak melihat seorang meditator pun yang tersenyum
sepanjang waktu karena mereka mencoba terlalu keras.
Saya sangat menghargai usaha yang mereka lakukan. Saya dulu juga
melakukan hal serupa, saya juga tidak tersenyum. Saya menghargai
betapa besar usaha yang diberikan, tetapi itu bukanlah energi yang
tepat untuk digunakan dan pikiran cenderung menjadi 'berat' dan
terlalu serius.

Di sana terselubung kritik diri karena Anda merasa sudah bekerja
keras, Anda mengeluarkan energi, tetapi Anda tidak mendapatkan
kemajuan yang Anda kira seharusnya Anda dapatkan. Anda menaruh
lebih banyak energi, dan lebih banyak, dan Anda tidak mendapatkan
kemajuan apapun dalam meditasi Anda.
Saya pernah bersama seorang bhikkhu Vietnam yang telah berada di
satu pusat meditasi selama satu tahun sebelum saya tiba. Ia berusaha
terlalu keras, ia tak mengalami kemajuan. Dulu ketika saya masih
bermain basket, kami pergi ke suatu tempat dan bermain terusmenerus hingga kami perlu jeda sejenak dari lapangan.
Tetapi bhikkhu ini tidak mau beristirahat, bahkan satu atau dua hari
saja, untuk melepaskan seluruh tekanan, untuk bersantai dan rileks
sejenak. Selama saya berada di sana, dia akhirnya mencapai—ini
adalah vipassanā yang saya praktekkan kala itu—ia akhirnya
mencapai pengetahuan pandangan terang kedua dalam waktu satu
setengah tahun. Karena ia mencoba terlalu, terlalu keras.
Satu hal mengenai meditasi adalah belajar untuk mengatur energi
yang Anda taruh [ke dalam meditasi Anda]. Ketika meditasi Anda
semakin mendalam, Anda harus mengatur energi ini dengan cara
yang lebih halus.
Ini menjadi sangatlah menarik, terutama ketika kewaspadaan Anda
tajam karena Anda dapat melihat bahwa jika Anda berusaha terlalu
keras dan menaruh terlalu banyak energi, pikiran Anda akan bergerak
ke arah kegelisahan. Anda kurangi [energinya] dan kewaspadaan Anda
mengatakan “Oke, sekarang kita seimbang lagi.”
Kemudian Anda katakan: “Oh mungkin itu adalah... Saya perlu
mundur sedikit lagi.” Lalu Anda menjadi tumpul. Ini selalu berbeda.
Setiap kali Anda duduk, Anda harus menilai berapa banyak energi
yang Anda gunakan untuk tetap seimbang. Ini menjadi pengalaman
yang sangat menarik.

Sekali lagi, perbedaan antara orang yang berlatih meditasi di Asia
dengan orang yang berlatih meditasi di Amerika, seperti yang saya
ajarkan, adalah di orang-orang di Asia secara alami sangat ringan.
Mereka suka bercanda, mengobrol, tertawa, makan banyak, dan bagi
mereka itulah cara hidup yang indah.
Lalu mereka datang ke pusat meditasi, guru-guru di sana harus keras
dan menekan mereka setiap saat. Saya pernah melihat satu bhikkhu
yang seharusnya bermeditasi sangat intensif, tapi guru malah
menemukannya sedang tidur di kamar. Guru menjewernya hingga
berdiri, memarahinya, dan menyuruhnya bermeditasi duduk. Ia harus
duduk di depan guru.
Tetapi kita tidak perlu menggunakan energi seperti itu di negeri ini
[Amerika Serikat], kita tidak memerlukan guru yang keras. Kita perlu
guru-guru yang mengatakan: “Hei, kamu berusaha terlalu keras,
mundurlah sedikit.” Keseimbangan Anda akan melembut. Karena kita
melakukan segalanya dengan cara “selalu mengejar kesempurnaan”
dan “selalu berusaha untuk menjadi sesukses mungkin,” kita harus
diberitahu untuk: “mundur sedikit!”
Anda perlu lebih sering kembali pada perasaan bahagia. Kita begitu
terpaku pada hasil, kita akan membunuh diri sendiri agar mencapai
Nibbāna, tapi bukan begitu cara kerjanya. Faktor-faktor pencerahan
harus berada dalam keseimbangan yang sempurna untuk mencapai
Nibbāna. Artinya faktor kebahagiaan dalam keseimbangan dengan
yang lainnya. Oke, kita kembali ke lima agregat...
38. “Sekali lagi, para bhikkhu, seorang bhikkhu berdiam mengamati
objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan
lima agregat (lima kelompok kehidupan) yang terpengaruh oleh nafsu
keinginan dan kemelekatan.
Ini adalah penyataan yang menarik: “lima agregat (lima kelompok
kehidupan) yang terpengaruh oleh nafsu keinginan dan kemelekatan.”
Tergantung pada kewaspadaan Anda, kelima agregat (lima kelompok

kehidupan) mungkin atau mungkin juga tidak terpengaruh oleh nafsu
keinginan dan kemelekatan.
Jika ada suatu perasaan muncul dan Anda melihatnya saat itu juga
dan Anda biarkan dia ada di sana dan rilekskan, maka tidak ada
kemelekatan yang akan muncul. Jika kewaspadaan Anda tidak terlalu
tajam, maka kemelekatan dapat muncul. Apa itu kemelekatan?
Sekali lagi, itu adalah segala pendapat Anda, konsep Anda, pemikiran
Anda, cerita Anda, dan Anda mempertahankan kepercayaan bahwa
hal-hal ini adalah diri Anda, yang menganggap segala sesuatu adalah
milik Anda pribadi.
Dan bagaimanakah seorang bhikkhu berdiam mengamati objek-objek
pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan lima agregat
(lima kelompok kehidupan) yang dipengaruhi nafsu keinginan dan
kemelekatan? Di sini seorang bhikkhu memahami: 'Demikianlah bentuk
materi, demikianlah asal mulanya, demikianlah kelenyapannya;
demikianlah perasaan, demikianlah asal mulanya, demikianlah
kelenyapannya; demikianlah persepsi, demikianlah asal mulanya,
demikianlah kelenyapannya; demikianlah bentukan-bentukan,
demikianlah asal mulanya, demikianlah kelenyapannya; demikianlah
kesadaran, demikianlah asal mulanya, demikianlah kelenyapannya.'”
39. “Dengan cara inilah ia berdiam mengamati objek-objek pikiran
sebagai objek-objek pikiran secara internal, secara eksternal, dan baik
secara internal maupun eksternal… Dan ia berdiam dengan bebas,
tanpa nafsu keinginan atau kemelekatan pada apapun di dunia.
Demikianlah cara seorang bhikkhu berdiam mengamati objek-objek
pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan lima agregat
(lima kelompok kehidupan) yang terpengaruh oleh nafsu keinginan
atau kemelekatan.”
Artinya menyadari agregat-agregat ketika mereka muncul dan
melepaskan mereka. Bagaimana Anda melihat asal mulanya? Apakah
asal mula perasaan? Pertanyaan ini sulit jika Anda tidak mengenal

Sebab Musabab yang Saling Bergantungan, tetapi Anda tahu tentang
Sebab Musabab yang Saling Bergantungan, jadi Anda jawab: “Asal
mula perasaan adalah kontak.” Dengan kontak sebagai kondisi,
perasaan muncul. Begitulah yang terjadi dengan kelima agregat (lima
kelompok kehidupan). Jadi semuanya selalu kembali ke Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan dan bagaimana munculnya,
bagaimana perubahannya, bagaimana lenyapnya. Sekarang kita bahas
enam landasan indera.
40. “Sekali lagi, para bhikkhu, seorang bhikkhu berdiam mengamati
objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan
enam landasan indera internal dan eksternal. Dan bagaimanakah
seorang bhikkhu berdiam mengamati objek-objek pikiran sebagai
objek-objek pikiran sehubungan dengan enam landasan indera internal
dan eksternal? Di sini seorang bhikkhu memahami mata, ia memahami
bentuk-bentuk, dan ia memahami belenggu yang muncul dengan
bergantung pada keduanya; dan ia juga memahami bagaimana
terjadinya kemunculan belenggu yang tadinya belum muncul, dan
bagaimana terjadinya kelenyapan belenggu yang telah muncul, dan
bagaimana terjadinya tidak-munculnya belenggu yang telah
ditinggalkan itu di masa mendatang.”
Mengerti ini? Tidak? Gangguan. Jadi ketika mata melihat warna dan
bentuk, kesadaran mata muncul, pertemuan ketiganya adalah kontak
mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, perasaan mata muncul;
dengan perasaan mata sebagai kondisi, nafsu keinginan mata muncul;
dengan nafsu keinginan mata sebagai kondisi, kemelekatan muncul.
Jadi, ketika mata bertemu dengan warna dan bentuk, kemudian
kesadaran muncul, maka akan ada perasaan yang muncul:
menyenangkan, menyakitkan, atau tidak-menyakitkan-pun-tidakmenyenangkan. Jika pada saat itu Anda melihat dan rileks, maka tidak
ada belenggu yang muncul. Jika kewaspadaan Anda tidak cukup
tajam, maka belenggu akan muncul. Apa yang terjadi adalah Anda
mulai memikirkan apa yang Anda lihat dan Anda mulai berpikir: “Ah,

saya suka ini dan ini sangat bagus” dan “Oh, saya ingat ketika ada satu
lagi yang seperti ini di jalan.” Kemudian tiba-tiba Anda sudah pergi ke
dunia fantasi ribuan kilometer jauhnya. Begitulah cara kerja
gangguan.
Ada suatu waktu, seingat saya di Malaysia, saya mulai benar-benar
akrab dengan Sebab Musabab yang Saling Bergantungan. Saya pikir
akan sangat menarik untuk mencoba bereksperimen apakah saya bisa
makan buah mangga, yang sangat saya sukai, tanpa ada nafsu
keinginan di dalamnya. Saya ambil satu potong mangga, masukkan ke
mulut, dan saya menyadari rasanya, saya menyadari berbagai rasa
yang berbeda muncul. Lalu saya mulai mengunyahnya, dan ada
perasaan yang sangat menyenangkan, dan saya katakan, “Sekarang,
nafsu keinginan,” kemudian saya melihat nafsu keinginan itu.
Saya rilekskan dan berkata: “Oke, saya harus ulang, saya tidak cukup
jelas melihatnya.” Kemudian saya ambil satu potong lagi, dan saya
ulangi proses ini, dan saya katakan, “Nafsu keinginan bergerak begitu
cepat, saya tidak melihat awalnya, saya harus ulang lagi.” Akhirnya
saya menghabiskan satu mangkok buah mangga, tetapi saya tidak
melakukannya karena kemelekatan, saya lakukan dengan pikiran
menginvestigasi karena saya ingin melihat di mana dan kapan
tepatnya nafsu keinginan muncul dan bagaimana dia muncul.
Ketika saya sampai ke potongan terakhir: “Oke, lebih baik saya
lakukan sekali lagi,” dan saya benar-benar melihat bagaimana
perasaan itu muncul dan saya rilekskan, tidak ada kemelekatan di
sana. Pengalaman itu membukakan mata, di sana! Ini mengagumkan.
Anda dapat lakukan ini dengan enam landasan indera. Anda dapat
melakukannya dengan mata dan bentuk, telinga dan suara, hidung
dan bau, lidah dan cita rasa, badan dan sensasi, dan pikiran dan objek
pikiran.
Anda dapat melihat hal-hal ini. Membutuhkan banyak latihan untuk

mampu melihat mereka, tetapi yang terpenting adalah ketertarikan
Anda. Jika Anda mengambil satu pintu landasan dan bermain dengan
pintu landasan itu selama satu atau dua hari, dan melihat apakah
Anda bisa menangkap perasaan yang muncul dan langsung
merilekskannya: “Wow, ini benar-benar sesuatu.” Ini adalah proses
yang sangat menarik untuk dilakukan. Saya tidak merekomendasikan
melakukan itu dengan makanan karena Anda akan kekenyangan dan
menjadi gemuk. “Yah, biar saya coba satu lagi.” Ha ha.
Buddha Gemuk bukanlah Sang Buddha. Ada ceritanya. Ia adalah
sepupu Buddha dan sangat mirip dengan Buddha, dan orang-orang
terus menyangka ia adalah Buddha. Ia mulai makan lebih banyak agar
terlihat berbeda. Ia cukup sering berpergian dan di Tiongkok, orang
gemuk dianggap sangat bahagia. Karena saat itu ada berbagai jenis
penyakit, cacing dan lainnya, tak banyak yang gemuk di sana. Jadi
mereka mengambil sepupu Buddha dan mengatakan: “Ia adalah
Buddha dan ia begitu gembira.” Karena itulah mereka sangat
menyukainya. Terkadang mereka hanya tersenyum lebar padanya dan
ia terlihat seperti tertawa. Itu bukan perilaku Buddha, bukan jenis
senyum yang mereka berikan.
Kita sampai ke bagian terakhir dari bentuk pikiran sebagai bentuk
pikiran.
“Ia memahami telinga, ia memahami suara-suara… Ia memahami
hidung, ia memahami bau-bauan… Ia memahami lidah, ia memahami
rasa kecapan… Ia memahami badan, ia memahami objek-objek
sentuhan… Ia memahami pikiran, ia memahami objek-objek pikiran,
dan ia memahami belenggu yang muncul dengan bergantung pada
keduanya; dan ia juga memahami bagaimana munculnya belenggu
yang belum muncul, dan bagaimana meninggalkan belenggu yang
telah muncul, dan bagaimana ketidak-munculan di masa depan dari
belenggu yang telah ditinggalkan.”
41. “Dengan cara inilah ia berdiam mengamati objek-objek pikiran

sebagai objek-objek pikiran secara internal, secara eksternal, dan baik
secara internal maupun eksternal… Dan ia berdiam tanpa bergantung,
tanpa nafsu keinginan atau kemelekatan pada apapun di dunia ini.
Demikanlah cara seorang bhikkhu berdiam mengamati objek-objek
pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan enam landasan
indera internal dan eksternal.”
42. {mengulang} “Sekali lagi, para bhikkhu, seorang bhikkhu berdiam
mengamati objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran
sehubungan dengan tujuh faktor pencerahan. Dan bagaimanakah
seorang bhikkhu berdiam mengamati objek-objek pikiran sebagai
objek-objek pikiran sehubungan dengan tujuh faktor pencerahan? Di
sini, dengan adanya faktor pencerahan kewaspadaan di dalam dirinya,
seorang bhikkhu memahami:
'Ada faktor pencerahan kewaspadaan dalam diriku'; atau 'Tidak adanya
faktor pencerahan kewaspadaan dalam diriku', ia memahami: 'Tidak
adanya faktor pencerahan kewaspadaan dalam diriku'; dan ia juga
memahami bagaimana terjadinya kemunculan faktor pencerahan
kewaspadaan yang tadinya belum muncul, dan bagaimana faktor
pencerahan kewaspadaan yang telah muncul pun sampai pada
puncaknya lewat pengembangan.”
“Dengan adanya faktor pencerahan investigasi keadaan-keadaan di
dalam dirinya... dengan adanya faktor pencerahan energi di dalam
dirinya... dengan adanya faktor pencerahan kebahagiaan di dalam
dirinya... dengan adanya faktor pencerahan ketenangan di dalam
dirinya... dengan adanya faktor pencerahan penyatuan pikiran di dalam
dirinya... dengan adanya faktor pencerahan ketenang-seimbangan di
dalam dirinya, seorang bhikkhu memahami: 'Ada faktor pencerahan
ketenang-seimbangan di dalam diriku'; atau tidak adanya faktor
pencerahan ketenang-seimbangan di dalam dirinya, ia memahami:
'tidak adanya faktor pencerahan ketenang-seimbangan di dalam
diriku'; dan ia juga memahami bagaimana terjadinya kemunculan
faktor pencerahan ketenang-seimbangan yang tadinya belum muncul,
dan bagaimana faktor pencerahan ketenang-seimbangan yang telah

muncul pun sampai pada puncaknya lewat pengembangan.”
43. “Dengan cara inilah ia berdiam mengamati objek-objek pikiran
sebagai objek-objek pikiran secara internal, secara eksternal, dan baik
secara internal maupun eksternal… Dan ia berdiam dengan bebas,
tanpa nafsu keinginan atau kemelekatan pada apapun di dunia ini.
Demikianlah cara seorang bhikkhu berdiam mengamati objek-objek
pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan ketujuh faktor
pencerahan.”
44. “Sekali lagi, para bhikkhu, seorang bhikkhu berdiam mengamati
objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan
Empat Kebenaran Mulia. Dan bagaimanakah seorang bhikkhu berdiam
mengamati objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran
sehubungan dengan Empat Kebenaran Mulia? Di sini seorang bhikkhu
memahami sebagaimana adanya: 'Inilah penderitaan';
Ketika Anda melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan,
mereka tidak menggunakan kata 'penderitaan' (dukkha). Mereka
menggunakan kata 'ketidak-tahuan' (avijja) dan kemudian kata
'bentuk-bentuk' (sankhara), dan kemudian mereka menyebut
'kesadaran' (vinnana), dan mereka gunakan kata 'batin-jasmani'
( nama – rupa ). Mereka mempelajari seluruh bagian rangkaian Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan, dan mereka tidak menyebutnya
sebagai penderitaan, melainkan menyebut salah satu dari rangkaian
itu.
ia memahami sebagaimana adanya: 'Inilah asal mula penderitaan';
Anda bisa bilang penderitaan atau Anda dapat menyebut salah satu
dari rangkaian Sebab Musabab yang Saling Bergantungan.
ia memahami sebagaimana adanya: 'Inilah berhentinya penderitaan';
penderitaan atau salah satu rangkaian itu.

ia memahami sebagaimana adanya: 'Inilah jalan menuju berhentinya
penderitaan.'”
Itulah Jalan Mulia Berunsur Delapan
45. “Dengan cara ini ia berdiam mengamati objek-objek pikiran sebagai
objek-objek pikiran secara internal, atau ia berdiam mengamati objekobjek pikiran sebagai objek-objek pikiran secara eksternal, atau ia
berdiam mengamati objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran
baik secara internal maupun eksternal.
Atau ia berdiam mengamati dalam objek-objek pikiran hal-hal yang
muncul secara alami, ia berdiam mengamati dalam objek-objek pikiran
hal-hal yang lenyap secara alami, ia berdiam mengamati dalam objekobjek pikiran hal-hal yang muncul dan lenyap secara alami. Dan ia
berdiam dengan bebas, tanpa nafsu keinginan atau kemelekatan pada
apapun di dunia ini.
Demikian cara seorang bhikkhu berdiam mengamati objek-objek
pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan Empat
Kebenaran Mulia.”
46. “Para bhikkhu, jika seseorang mengembangkan keempat landasan
kewaspadaan ini sedemikian rupa selama tujuh tahun, maka salah satu
dari dua buah ini dapat diharapkan baginya: pengetahuan akhir di sini
dan kini, atau jika masih ada kemelekatan yang tersisa, Yang-TidakKembali-Lagi.”
Pengetahuan akhir di sini dan kini, beliau sedang membicarakan
tentang menjadi seorang Arahat. Atau jika masih ada sisa nafsu
keinginan dan kemelekatan, maka menjadi seorang yang tidakkembali-lagi yaitu Anāgāmī. Dua tingkatan pertama pencerahan tidak
disebutkan bukan? Mengapa? Anda tidak wajib berlatih meditasi
untuk mengalami tingkat pencerahan pertama dan tingkat
pencerahan kedua. Tingkatan-tingkatan pencerahan ini berdasarkan
pemahaman Anda dan melihat Sebab Musabab yang Saling

Bergantungan melalui pengalaman langsung.
Anda tidak harus berlatih meditasi sama sekali. Sāriputta tidak
berlatih meditasi ketika beliau menjadi seorang Sotāpanna. Sāriputta
menjadi seorang Sotāpanna ketika ia bertemu Yang Mulia Assaji dan
berkata, “Mohon beritahu saya inti dari Ajaran (Dhamma).” Dan Yang
Mulia Assaji hanya mengatakan dua kalimat, “Sang Buddha
mengatakan: 'Semua yang muncul'”; begitu ia mendengar itu,
Sāriputta menjadi seorang Sotāpanna.
Kemudian Yang Mulia Assaji melanjutkan, “Semua yang muncul ada
penyebabnya.” Itu adalah bagian pertama pernyataannya.
Yang kedua adalah: “Dan Buddha mengatakan: 'Semua lenyap'”; saya
tidak ingat kata-kata tepatnya. Ketika Yang Mulia Sāriputta mendengar
dua kalimat pertama itu, beliau menjadi seorang Sotāpanna karena
pemahamannya begitu baik, beliau hanya membutuhkan sedikit
petunjuk; namun beliau mendengar keempat kalimat itu.
Sariputta pergi dan Moggallāna melihatnya dan berkata, “Hei, kamu
mengalami sesuatu. Ceritakanlah padaku.” Sāriputta mengulang
keempat kalimat itu kepada Moggallāna dan Moggallāna pun menjadi
seorang Sotāpanna. Ini berhubungan dengan pemahaman Anda.
Banyak yang mengalami hal itu. Bankir Anāthapindika mendatangi
Buddha dan Buddha memberikan satu ceramah, ia pun menjadi
seorang Sotāpanna. Wanita pendukung utama Buddha yang bernama
Visākha mendatangi Buddha saat berumur delapan tahun, Buddha
memberikan satu ceramah, ia pun menjadi seorang Sotāpanna. Anda
tidak harus berlatih meditasi untuk menjadi seorang Sotāpanna. Itu
tergantung pemahaman Anda. Sekali lagi, apa yang Anda pikirkan dan
renungkan menjadi kecenderungan pikiran Anda. Itulah petunjuk
yang saya berikan. Sama saja dengan Sakadāgāmī, pencerahan tahap
kedua [bisa dicapai tanpa melalui berlatih meditasi].

Satu-satunya cara Anda menjadi seorang Anāgāmī atau seorang
Arahat adalah dengan latihan meditasi; Anda harus mampu melihat
Sebab Musabab yang Saling Bergantungan dengan lebih mendalam.
“Jangankan tujuh tahun, para bhikkhu. Jika seseorang mengembangkan
empat landasan kewaspadaan ini sedemikian rupa selama enam
tahun… selama lima tahun… selama empat tahun…selama tiga tahun…
selama dua tahun… selama satu tahun, maka salah satu dari dua buah
ini dapat diharapkan baginya: pengetahuan akhir di sini dan kini, atau
jika masih ada kemelekatan yang tersisa, Yang-Tidak-Kembali-Lagi.”
“Jangankan satu tahun, para bhikkhu. Jika seseorang mengembangkan
empat landasan kewaspadaan ini sedemikian rupa selama enam
bulan… selama lima bulan… selama empat bulan…selama tiga bulan…
selama dua bulan… selama satu bulan... selama setengah bulan, maka
salah satu dari dua buah ini dapat diharapkan baginya: pengetahuan
akhir di sini dan kini, atau jika masih ada kemelekatan yang tersisa,
Yang-Tidak-Kembali-Lagi.”
“Jangankan setengah bulan, para bhikkhu.
Jika seseorang
mengembangkan empat landasan kewaspadaan ini sedemikian rupa
selama tujuh hari,
Berapa hari retret Anda? Masih ada waktu!
maka salah satu dari dua buah ini dapat diharapkan baginya;
pengetahuan akhir di sini dan kini, atau jika masih ada kemelekatan
yang tersisa, Yang-Tidak-Kembali-Lagi.”
47. “Jadi dengan mengacu pada hal inilah maka dikatakan: 'Para
bhikkhu, ini adalah jalan langsung untuk pemurnian para makhluk,
untuk mengatasi kesedihan dan ratapan, untuk lenyapnya rasa sakit
dan duka, untuk tercapainya jalan sejati, untuk merealisasi Nibbāna—
yaitu empat landasan kewaspadaan.'” Itulah yang dikatakan oleh Sang
Buddha. Para bhikkhu merasa puas dan bersuka cita di dalam kata-kata

Sang Bhagavā.
BV: Ada yang punya pertanyaan, komentar, pernyataan?
Siswa: Apakah itu Sotāpanna?
BV: Sotāpanna artinya orang yang telah mengalami tahapan pertama
pencerahan. Ketika itu terjadi, pikiran mereka menjadi cukup murni
sehingga mereka tidak akan dengan sengaja melanggar sila untuk
alasan apapun. Itulah cara Anda mengetes apakah Anda benar-benar
sudah menjadi seorang Sotāpanna atau belum. Coba katakan sesuatu
yang tidak benar, pikiran Anda tidak akan ke sana, pikiran Anda tidak
dapat melakukannya. Menurut teks di sutta-sutta, ketika Anda
menjadi seorang Sotāpanna, Anda akan mengalami maksimum tujuh
kali kehidupan lagi.
Sakadāgāmī adalah tahap kedua pencerahan; yang dikatakan kembali
sekali lagi. Itu artinya mereka akan kembali dalam wujud manusia
sekali lagi sebelum mereka menjadi seorang Arahat dan keluar dari
roda samsāra.
Seorang Anāgāmī adalah seseorang yang dilahirkan di alam Brahma
yang spesial; ada lima atau enam Brahma-loka seperti itu. Mereka
akan hidup sangat lama, dan mencapai Arahat sebelum mereka
meninggal, dan mereka akan keluar dari roda samsāra. Ketika Anda
menjadi Arahat, artinya tidak kembali ke alam manapun.
Nibbāna, apa itu? Saya tak akan mendiskusikannya karena saya tidak
bisa. Itu adalah keadaan tanpa kondisi, dan bagaimana Anda
menjelaskan keadaan tanpa kondisi dengan kata-kata berkondisi?
Saya berbincang dengan para bhikkhu, dan kami mungkin duduk
selama empat atau lima jam mencoba memberikan definisi untuk
kata Nibbāna dan bagaimana pengalaman itu.
Kami selalu sampai pada jawaban yang sama: “Saya tidak tahu.”
Kami mencoba menjelaskannya sebaik mungkin, apa sesungguhnya
itu... Apakah itu? Dalam Anguttara Nikāya terdapat sebuah sutta yang
berbunyi: “Satu cara untuk melihat seorang Arahat adalah demikian:
jika saya pergi ke pantai, dan saya membangun istana pasir di sana,

dan satu ombak datang dan menyapu istana itu lenyap, seluruh butirbutir pasir kecil itu masih ada di sana, tetapi mereka tidak akan
pernah bersatu dengan cara yang sama lagi.”
Anda bisa katakan bahwa lem perekat yang menyatukan seluruh
agregat (kelompok kehidupan) adalah ketidak-tahuan dan nafsu
keinginan. Jika Anda tidak memiliki ketidak-tahuan dan nafsu
keinginan, maka ketika badan jasmani ini mati, tidak ada lagi yang
menyatukan unsur-unsur ini.
Ke mana perginya? Apa yang terjadi? Tebakan Anda sebagus tebakan
saya. Saya tidak tahu. Tetapi Buddha mendeskripsikannya sebagai
suatu jenis kebahagiaan. Sungguh lega, tidak pernah lagi melihat
nafsu berahi muncul di pikiran Anda untuk hal apapun, tidak pernah
lagi! Atau sungguh lega ketika Anda tidak pernah lagi marah pada
apapun, untuk alasan apapun; tidak pernah lagi mengalami hal itu.
Ada suatu kelegaan yang nyata—itu suatu bentuk kebahagiaan. Ini
terjadi pada belenggu-belenggu lainnya.
Siswa: Apa itu “magga” dan “phala”?
BV: “Jalan” dan “buah”.
Siswa: Apa itu “buah”?
BV: Phala (buah) adalah hasil dari suatu pengalaman. Ketika ada
pembicaraan tentang Sangha, disebutkan ada delapan macam
individu yang layak untuk diberikan hadiah, dihormati, dan dipuji, dan
hal-hal baik lainnya.
Kedelapan jenis orang ini adalah: seorang Sotāpanna magga [dengan
jalan], dan seorang Sotāpanna phala [dengan buah]; seorang
Sakadāgāmī magga [dengan jalan], seorang Sakadāgāmī phala
[dengan buah]; seorang Anāgāmī magga [dengan jalan], seorang
Anāgāmī phala [dengan buah]; seorang Arahat magga [dengan
jalan], seorang Arahat phala [dengan buah]. Ini suatu pengalaman
yang berbeda dari pengalaman Nibbāna yang dapat Anda alami. Ini

terjadi sesudah pengalaman pertama.
Dalam Abhidhamma dikatakan, dan saya tidak setuju, ada tujuh belas
bagian-bagian berbeda dalam satu momen pikiran, dan tujuh di
antaranya adalah momen-momen javana. Dikatakan di sana, Anda
mengalami Nibbāna di dalam salah satu momen javana pertama atau
momen javana kedua atau momen javana ketiga. Anda mengalami
phala (buah) di momen javana kelima atau momen javana keenam.
Mereka mengatakan bahwa dalam satu momen pikiran, Anda akan
mengalami jalan dan buah. Tetapi siapa yang mampu melihat hal
seperti itu atau mampu mengetahui hal seperti itu? [Jika memang
seperti itu], mengapa disebutkan delapan jenis manusia yang
berbeda? Ini tidak masuk akal.
Yang pernah saya lihat adalah orang dapat mengalami pengalaman
Nibbāna pertama, yang dipenuhi dengan pengertian mendalam dan
melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan, dan kemudian di
masa depan, mereka memiliki pengalaman itu lagi dimana mereka
semakin jelas melihat dan semakin mengerti Sebab Musabab yang
Saling Bergantungan itu, dan saat itulah buahnya muncul. Dan itu
terjadi di setiap tahapan.
Ada satu sutta yang cukup mengkonfirmasi fakta jika Anda mengalami
pengalaman Nibbāna pertama dan Anda biarkan pikiran Anda
kembali melakukan kebiasaan lama, maka Anda dapat kehilangan
pengalaman itu, kehilangan manfaatnya, dan tidak pernah mengalami
buahnya.
Anda harus berhati-hati. Begitu Anda mengalami Nibbāna, Anda
harus berhati-hati mengawasi pintu-pintu indera, menjaga sila Anda
dengan sangat baik, berhati-hati dengan kewaspadaan Anda, atau
Anda mungkin kehilangan pencapaian itu.
Sebelum Anda mendapatkan buahnya, Anda tidak benar-benar
mengalami perubahan kepribadian itu. Namun jika Anda mengalami

buahnya, kepribadian Anda berubah dan perubahan itu benar-benar
nyata. Beberapa sutta membahas hal ini sehingga Anda tetap harus
berhati-hati; berhati-hatilah hingga Anda mengalami phala (buah).
Saat itu Anda tidak perlu lagi berhati-hati, karena secara alami Anda
sudah berhati-hati; Anda sudah tidak perlu memikirkannya lagi.
Mari kita 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 mahkluk menemukan kelegaannya.
Semoga semua mahkluk membagi jasa
Yang telah kami peroleh
Untuk memperoleh
Semua jenis kebahagiaan.
Semoga semua mahkluk di angkasa dan bumi
Para Dewa dan Naga yang perkasa
Berbagi jasa-jasa kami ini.
Semoga mereka terus melindungi
Ajaran Buddha.
Sādhu… Sādhu… Sādhu…
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MN-111: Satu Demi Satu Ketika Mereka Muncul
(Anupada Sutta)

Dibabarkan pada tanggal 20 Februari 2006 di Dhamma Dena
Vipassanā Center, Joshua Tree, California.

BV: Sutta ini sangatlah menarik karena Sang Buddha menjelaskan
praktek meditasi Sāriputta, dan keadaan-keadaan yang dilaluinya dan
apa yang ia lihat ketika ia berada dalam setiap keadaan-keadaan
meditasi itu.
1. DEMIKIANLAH YANG KUDENGAR. Pada suatu ketika Sang Bhagavā
berdiam di Sāvatthī di Hutan Jeta, Taman Anāthapindika. Di sana beliau
berbicara kepada para bhikkhu demikian: “Para bhikkhu.”—“Yang
Mulia Bhante” jawab mereka. Sang Bhagavā mengatakan hal ini:
2. “Para bhikkhu, Sāriputta sangatlah bijaksana; Sāriputta memiliki
kebijaksanaan besar; Sāriputta memiliki kebijaksanaan yang luas;
Sāriputta memiliki kebijaksanaan yang gembira; Sāriputta memiliki
kebijaksanaan yang cepat; Sāriputta memiliki kebijaksanaan yang
tajam; Sāriputta memiliki kebijaksanaan yang menembus. Selama
setengah bulan, para bhikkhu, Sāriputta memperoleh pandangan
terang di dalam keadaan-keadaan satu demi satu ketika mereka
muncul. Sekarang pandangan terang Sāriputta di dalam keadaankeadaan satu demi satu ketika mereka muncul adalah ini:
Sebelum kita melanjutkan terlalu jauh: kata 'kebijaksanaan' adalah
salah satu kata yang definisinya seharusnya diketahui semua orang,

tapi tidak seorang pun benar-benar mengerti arti sesungguhnya dari
kata ini.
Dalam Buddhisme, setiap kali kata 'kebijaksanaan' digunakan, kata itu
mengacu pada melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan.
Ketika Anda melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan dan
bagaimana itu bekerja, Anda mengembangkan kebijaksanaan Anda,
Anda mengembangkan pandangan terang di dalam kebenaran
alamiah dari apa pun yang muncul. Jadi kapanpun Anda melihat kata
'kebijaksanaan', itu sebenarnya mengacu pada Sebab Musabab yang
Saling Bergantungan.
3. “Di sini, para bhikkhu, terpisah dari kesenangan indera, terpisah dari
keadaan-keadaan tidak bajik,
Bagaimana Anda terpisah dari kesenangan indera? Ketika Anda duduk
dalam meditasi, Anda duduk dengan mata terpejam. Kesenangan
indera dari melihat tidak ada di sana; itu terpisah.
Jika Anda mendengar bunyi, petunjuknya adalah: segera setelah
pikiran Anda pergi ke gangguan itu, lepaskan, rilekskan, tersenyum,
dan kembali ke objek meditasi Anda. Anda tidak ikut terlibat dengan
isi dari bunyi itu. Jika seseorang berbicara, Anda tidak ikut terlibat di
dalam percakapan itu. Anda hanya mendengarnya sebagai suatu
bunyi, lepaskan, rilekskan, tersenyum dan kembali ke objek meditasi
Anda. Begitu juga dengan rasa, bau, dan sentuhan.
Ketika Anda terpisah dari kesenangan indera, maksudnya adalah tidak
ikut terlibat dengan kesenangan indera apapun yang muncul. Tidak
terperangkap dengan betapa Anda menyukai penglihatan ini, atau
suara ini, atau sentuhan ini, atau rasa ini, atau bau ini; tapi melihat itu
sebagaimana adanya. Ini hanyalah kesenangan indera, dan tidak jadi
masalah bagi kesenangan indera itu untuk berada di sana, tapi Anda
membiarkannya ada di sana, lepaskan, rilekskan, tersenyum dan
kembali ke objek meditasi Anda.

“Terpisah dari keadaan-keadaan tidak bajik,” apakah artinya? Menjadi
terpisah dari keadaan-keadaan tidak bajik artinya melepaskan semua
gangguan. Saat pikiran Anda mulai menjadi lebih tenang dan lebih
nyaman, pada saat itu gangguan cenderung tidak muncul.
Sāriputta masuk dan berdiam di dalam jhāna pertama, yang dibarengi
oleh pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran, dengan
kegembiraan dan kesenangan yang terlahir dari kesendirian.”
Bagaimana jhāna terjadi: Anda bekerja dengan gangguan, jenis
gangguan yang satu atau yang lain, apa pun yang terjadi saat itu, dan
ketika Anda melepaskannya, dan merilekskannya, tersenyum dan
kembali ke objek meditasi Anda, gangguan mulai melemah, dan
melemah, sampai akhirnya gangguan tidak muncul lagi. Ketika
gangguan tidak muncul lagi, Anda merasakan rasa lega, berikutnya
Anda merasakan kebahagiaan muncul.
Ada lima jenis kebahagiaan yang berbeda. Jenis kebahagiaan yang
pertama (1) adalah seperti merinding; kebahagiaan itu hanya akan
ada di sana sebentar dan kemudian kebahagiaan itu mereda.
Kebahagiaan berikutnya (2) adalah seperti halilintar yang
menyambar; kebahagiaan itu sangat intens untuk periode waktu yang
pendek dan kemudian kebahagiaan itu memudar. Kebahagiaan
berikutnya (3) adalah seperti Anda berdiri di laut dan Anda
merasakan gelombang kebahagiaan melewati Anda; gelombang demi
gelombang. Tiga jenis kebahagiaan ini bisa terjadi pada setiap orang
untuk alasan apapun. Ketika kondisinya tepat, kebahagiaan jenis ini
akan muncul.
Dua jenis kebahagiaan berikutnya hanya muncul melalui
pengembangan mental. Kebahagiaan keempat
(4) adalah
“kebahagiaan yang meringankan,” Anda merasa sangat ringan di
pikiran dan ringan di badan jasmani Anda. Anda merasa sangat
bahagia dan ada kegembiraan di dalamnya. Kebahagiaan yang
terakhir (5) disebut “kebahagiaan yang meresap.” Kebahagiaan itu

sepertinya keluar dari semua tempat; seperti meluap dan melewati
seluruh tubuh.
Ketika Anda melihat rupang Buddha, seringkali Anda lihat kedua
matanya sedikit terbuka. Senimannya menggambarkan “kebahagiaan
yang meresap.” Dan itu terjadi ketika rasa bahagianya sangat dalam.
Anda sedang duduk dalam meditasi, rasa bahagia ini muncul, rasanya
sangat menyenangkan, tidak ada banyak kegairahan di dalamnya,
pikiran Anda sangat waspada dan tenang; terdapat kebahagiaan
dalam apapun yang Anda lihat.
Ketika Anda duduk, tiba-tiba rasa bahagia ini muncul, dan kedua mata
Anda terbuka. Dan Anda berpikir: “Baiklah, itu aneh.” Jadi Anda
menutup kedua mata Anda dan mata Anda terbuka lagi; lalu Anda
menutup kedua mata Anda lagi dan mata Anda kembali terbuka lagi.
Anda berkata: “Baiklah, oke, kalau mau terbuka, tetaplah terbuka.”
Tapi inilah apa yang ingin diperlihatkan oleh senimannya dengan
kedua mata yang terbuka sebagian pada rupang Buddha.
Jika Anda ingat apa yang saya katakan tentang jhāna, kata “jhāna” di
negara ini seringkali diterjemahkan sebagai “konsentrasi.” Sebenarnya
kata “jhāna” artinya tahap dalam meditasi Anda. Itu hanya tingkatan
pengertian Anda akan Sebab Musabab yang Saling Bergantungan
(Pattica Samuppada); itu hanya tingkatan. Kebahagiaan muncul;
segera setelahnya ketika itu memudar, Anda merasa sangat nyaman
di pikiran dan di badan jasmani. Perasaan ini adalah apa yang
dikatakan Buddha sebagai “sukha” dalam bahasa Pāli, yaitu
kegembiraan. Pikiran Anda tidak terlalu sering mengembara dalam
meditasi. Pikiran Anda tinggal bersama meditasi Anda; Anda merasa
sangat damai dan sangat tenang. Dalam bahasa Pāli, kata untuk itu
adalah “ekaggatā.” Dan jika Anda melihat kata itu dalam kamus
bahasa Pāli, “ekagga,” itu artinya ketenangan, itu artinya damai, itu
artinya pikiran yang diam. Ekaggatā artinya kondisi diam ini. Jadi ini
adalah hal-hal yang dialami Sāriputta di dalam jhāna pertama.

4. “Dan keadaan-keadaan di dalam jhāna pertama—pikiran yang
berpikir dan pemeriksaan pikiran, kebahagiaan, kesenangan dan
penyatuan pikiran;
Di sana ada Lima Agregat (Lima Kelompok Kehidupan). Kemudian
beliau berkata:
kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk, dan pikiran;
Lima Agregat (Lima Kelompok Kehidupan) adalah cara lain dalam
menyebut Empat Landasan Kewaspadaan. Kelima agregat sudah
disebutkan [kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk, dan pikiran];
Empat Landasan Kewaspadaan adalah badan jasmani, perasaan,
kesadaran, dan objek pikiran.
Ketika Anda amati lebih mendalam dan letakkan ‘persepsi’ dan
‘perasaan’ bersama, Anda lihat kedua ini merupakan hal yang sama.
Ini penting untuk Anda sadari karena kapanpun Anda melihat Lima
Agregat (Lima Kelompok Kehidupan), mereka mengatakan pada Anda
bahwa Empat Landasan Kewaspadaan ada di tiap jhāna sampai di
landasan bukan-persepsi-pun-bukan-tanpa-persepsi (akan dijelaskan
nanti).
Kemudian dikatakan:
semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan,
dan perhatian—keadaan-keadaan ini telah didefinisikan olehnya satu
demi satu ketika muncul; diketahui olehnya keadaan-keadaan itu
muncul, diketahui mereka ada, diketahui mereka lenyap.
Apa yang kita bicarakan di sini? Kita bicara mengenai ketidak-kekalan.
Anda melihat ketidak-kekalan ketika Anda berada di dalam jhāna;
Anda melihat hal ini muncul dan tenggelam satu demi satu ketika
mereka muncul (ketika Anda berlatih dengan metode TWIM {Tranquil
Wisdom Insight Meditation/ Meditasi Pandangan Terang, Ketenangan
dengan Kebijaksanaan}, tapi Anda tidak akan melihat mereka jika
Anda berlatih konsentrasi absorpsi/tercerap jenis apapun). Mereka

tidak selalu mengikuti urutan yang diberikan di sini; mereka
sepertinya muncul kapanpun mereka akan muncul.
Dia memahami demikian: ‘Memang demikian, keadaan-keadaan ini,
yang tadinya belum ada, lalu menjadi ada; setelah ada, mereka lenyap.’
Lagi-lagi ketidak-kekalan.
Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, dia berdiam tak tertarik,
Dia tidak berpegang pada hal itu, tidak berusaha untuk
mempertahankan mereka.
tak menolak,
Dia tidak berusaha mendorong mereka pergi, tidak berusaha
menghentikan mereka.
tak bergantung,
Ia melihat kealamian dari semua keadaan-keadaan ini sebagai tanpa
diri pribadi (impersonal); anattā—tanpa diri pribadi (impersonal).
Saya tidak menyukai definisi dari “anattā” sebagai “tanpa aku” karena
banyak orang salah memahami hal itu. Ketika Anda berkata “tanpa
diri pribadi (impersonal),” Anda melihat itu sebagai bagian dari
proses; ketika Anda melihat “tanpa aku,” sangat mudah menjadi
bingung.
tak melekat,
Sekali lagi, tanpa diri pribadi (impersonal).
bebas,
Lagi-lagi tanpa diri pribadi (impersonal).

tak berhubungan, dengan pikiran yang bebas dari penghalang. Dia
memahami: 'Ada jalan keluar yang melampaui,' dan dengan
pengembangan pencapaian itu, dia telah memastikan bahwa memang
masih ada.”
Pikiran yang bebas dari penghalang maksudnya pikiran yang menjadi
murni dan tidak memiliki gangguan atau tidak ada kepercayaan
tentang diri di dalamnya. Ketika ia masuk dalam jhāna pertama, ia
tahu masih ada lagi yang harus dilakukan. Ketika ia berada di dalam
jhāna, ia melihat ketidak-kekalan. Siapapun yang melihat ketidakkekalan melihat bentuk dari ketidak-puasan karena kita ingin semua
hal menjadi kekal, dan ketika tidak begitu, ada sedikit ketidak-puasan
muncul.
Dan kita melihat kealamian tanpa diri pribadi (impersonal) dari semua
keadaan-keadaaan yang berbeda ini sewaktu mereka muncul dan
tenggelam. Anda tidak punya kontrol atas hal ini; mereka muncul
ketika kondisinya tepat untuk mereka muncul. Di sana tidak
ada ”diriku”; tidak ada “milikku”; tidak ada “aku.” Anda melihat anicca
(ketidak-kekalan), dukkha (penderitaan), anattā (tanpa diri
pribadi/impersonal) ketika Anda berada di dalam jhāna. Anda juga
melihat lima agregat (lima kelompok kehidupan). Ini adalah kuncinya.
Di sutta ini dapat kita lihat bahwa Sāriputta terus melihat lima agregat
(lima kelompok kehidupan) sampai ke landasan ketiadaan. Di dalam
Samyutta Nikāya, ada penjelasan tentang lima agregat (lima kelompok
kehidupan). Di sana dikatakan bahwa lima agregat (lima kelompok
kehidupan) dan empat landasan kewaspadaan adalah hal yang sama.
Ketika Anda berlatih dan masuk ke dalam jhāna dengan menambah
langkah ekstra : “rileks,” Anda berlatih empat landasan kewaspadaan.
5. “Sekali lagi, para bhikkhu, dengan berhentinya pikiran yang berpikir
dan pemeriksaan pikiran, Sāriputta masuk dan berdiam di dalam jhāna
kedua, yang memiliki keyakinan dan kediaman pikiran tanpa pikiran

yang berpikir dan pemeriksaan pikiran, dengan kegembiraan dan
kenikmatan yang terlahir dari pikiran yang menyatu.”
Di sini dikatakan “konsentrasi,” tapi saya tidak suka menggunakan kata
“konsentrasi” karena kata ini salah dimengerti. Orang-orang yang
berlatih konsentrasi, mereka berlatih sejenis konsentrasi absorpsi
(tercerap).
Ketika Anda membaca buku dan benar-benar berkonsentrasi, jika
seseorang datang, Anda bahkan tidak tahu mereka ada di sana karena
Anda benar-benar terpaku pada apa yang Anda baca; itu adalah
konsentrasi. Tapi yang Sang Buddha maksudkan adalah seperti
penyatuan pikiran, karena Anda memiliki lima agregat (lima kelompok
kehidupan). Itu adalah pikiran yang damai; pikiran yang diam, tenang
dan waspada pada apapun yang ada di sekeliling Anda.
Anda lihat, ketika kita bicara mengenai lima agregat (lima kelompok
kehidupan), daripada menggunakan kata “badan jasmani,” mereka
menggunakan kata “kontak.” Supaya ada kontak, Anda harus memiliki
badan jasmani, tapi Anda tidak selalu menyadari badan jasmani Anda
sampai adanya kontak. Ketika ada sentuhan, maka Anda tahu bahwa
badan jasmani Anda masih ada. Sedangkan dalam konsentrasi
absorpsi (tercerap), pikiran Anda begitu terabsorpsi (tercerap) dalam
objek meditasi Anda sampai Anda kehilangan semua rasa pada badan
jasmani Anda.
Saya telah pergi ke pusat-pusat meditasi dimana orang berlatih
meditasi konsentrasi, dan cara kita tahu apakah mereka benar-benar
berkonsentrasi atau tidak adalah ketika Anda sentuh mereka, mereka
tidak tahu. Buat bunyi-bunyi keras di samping mereka, mereka tidak
tahu. Mereka tidak memiliki kesadaran penuh. Mereka memiliki
pikiran konsentrasi yang dalam, tapi mereka tidak memiliki kesadaran
akan sekeliling mereka. Mereka tidak dapat merasakan kontak –
kontak dengan telinga, kontak dengan badan jasmani – mereka tidak
dapat merasakan itu ketika mereka mencapai keadaan-keadaan

konsentrasi yang dalam. Tapi yang Anda alami di sini [retret TWIM]
adalah bahkan ketika Anda berada di arūpa jhāna, Anda masih
memiliki kontak.
Jika Anda berada di dalam arūpa jhāna, dan saya datangi Anda dan
bilang: “Saya perlu berbicara dengan Anda sekarang,” Anda akan
dengar itu. Kemudian Anda membuat keputusan apakah Anda akan
keluar dari meditasi Anda atau tidak. Jadi sutta ini sangatlah penting
karena sutta ini menunjukkan bahwa masih ada kesadaran penuh
ketika Anda berada di dalam jhāna.
Dan apa perbedaan antara konsentrasi absorpsi (tercerap) dan
samatha-vipassanā? Samatha-vipassanā memiliki langkah ekstra
yaitu langkah rileks. Ketika Anda menambahkan langkah rileks, hal itu
mengubah seluruh meditasi Anda. Inilah yang membuat ajaran
Buddha sangat unik dari apapun yang diajarkan oleh guru-guru lain
pada masa itu.
6. “Dan keadaan-keadaan di dalam jhāna kedua—keyakinan,
Mengapa Anda memiliki keyakinan ketika Anda mulai
mengembangkan keadaan meditasi yang semakin dalam? Karena
Anda mulai mengerti proses Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan dan Anda mulai melihatnya sebagai proses tanpa diri
pribadi (impersonal); Anda mulai melihatnya sendiri .
Kemarin saya memberitahu semua orang, saya mau kalian melihat
bagaimana pergerakan pikiran bekerja. Apa yang terjadi; bagaimana
itu terjadi? Ketika Anda mulai melihat itu, Anda mulai melihat bagianbagian dari Sebab Musabab yang Saling Bergantungan dan Anda
melihat adanya sebab dan akibat; ketika ini muncul, kemudian itu
muncul.
Ketika Anda melepaskan nafsu keinginan, serta melepaskan
ketegangan dan keketatan yang disebabkan oleh perhatian pikiran
dan pergerakannya, maka tidak ada kemelekatan, sehingga tendensi

kebiasaan tidak muncul. Pada saat itu, Anda memiliki pikiran yang
jernih dan waspada, tidak ada bentuk-bentuk pikiran, kemudian Anda
bawa perhatian pikiran kembali ke objek meditasi Anda. Yang
Sāriputta alami ketika ia berada di setiap jhāna ini sangatlah berbeda
dari apa yang dideskripsikan sebagai konsentrasi absorpsi (tercerap).
6. {mengulang} “Dan keadaan-keadaan di dalam jhāna kedua—
keyakinan [diri],
Anda mulai benar-benar melihatnya dan Anda mulai mempercayai
bahwa ini sungguhan dan Anda mendapat keyakinan yang besar
ketika Anda melakukannya.
Kebahagiaan,
Kebahagiaan yang muncul di dalam jhāna kedua lebih kuat; Anda
merasa lebih ringan di dalam pikiran, lebih ringan di badan jasmani
Anda. Ada murid saya yang saat interview berkata mereka merasa
sangat ringan; saking ringannya sampai mereka harus membuka mata
karena mereka pikir mereka akan membentur langit-langit. Rasanya
begitu ringan.
kesenangan,
Kesenangan yang Anda alami: lebih nyaman, sangat, sangat
menyenangkan, damai, merasa tenang di dalam pikiran dan di badan
jasmani Anda. Anda tidak punya banyak rasa sakit yang muncul
karena kenyamanan yang murni ini.
dan penyatuan pikiran; kontak, perasaan, persepsi, formasi (bentukbentuk), dan pikiran;
Lagi-lagi tentang Lima Agregat (Lima Kelompok Kehidupan) dan
Empat Landasan Kewaspadaan.

semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan,
dan perhatian—keadaan-keadaan ini telah didefinisikan olehnya satu
demi satu ketika mereka muncul; dengan diketahui olehnya keadaankeadaan itu muncul, dengan diketahui semua itu ada, dengan diketahui
semua itu lenyap.
Ia melihat anicca (ketidak-kekalan), dukkha (penderitaan), anattā
(tanpa diri pribadi/ impersonal), di dalam setiap jhāna.
Ketika Anda mulai melihat bagaimana Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan bekerja; Anda melihat bagaimana nafsu keinginan
muncul dalam bentuk ketegangan dan keketatan di badan jasmani
dan di pikiran Anda; Anda bisa melepaskan ketegangan dan keketatan
itu, merilekskan, tersenyum, dan kembali ke objek meditasi Anda;
maka Anda mulai memiliki sedikit rasa antusias akan hal itu; ini benarbenar bekerja. Saya tidak ingin Anda mempercayai saya, dan saya
tidak ingin Anda mempercayai Buddha; buktikan sendiri, buktikan
apakah ini benar-benar bekerja atau tidak.
{mengulang} semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenangseimbangan, dan perhatian—
Ini selalu menjadi aspek yang menarik dalam meditasi. Anda punya
pilihan; ketika Anda bermeditasi, apakah Anda mau terperangkap
oleh pikiran atau perasaan, sensasi, emosi, atau tidak; itu semua
tergantung pada Anda. Apa yang muncul pada saat ini mendikte apa
yang terjadi di masa mendatang.
Pilihan Anda menentukan apa yang akan terjadi di masa mendatang.
Jika Anda memutuskan untuk tinggal dengan emosi itu, kesedihan itu,
ketidak-puasan itu, atau apa pun, jika Anda berpegang padanya maka
Anda bisa nantikan itu terjadi lagi dan lagi; Anda sedang menantikan
datangnya penderitaan.
Atau Anda bisa melihat hal yang muncul sebagaimana adanya dan

Anda lepaskan, rilekskan, tersenyum dan kembali ke objek meditasi
Anda; ketika Anda melakukan itu, Anda sedang menuju pada
pelepasan dari penderitaan. Itu adalah Kebenaran Mulia yang Ketiga.
Saya selalu takjub pada penggunakan kata “Yang Tercerahkan.” Jika
saya memberitahu Anda sesuatu yang Anda tidak tahu, berarti saya
membuat Anda tercerahkan. Jika Anda melepaskan nafsu keinginan
dan kembali ke objek meditasi Anda dengan pikiran yang jernih itu,
saat itu adalah saat pencerahan karena tidak ada nafsu keinginan,
hanya ada pikiran murni yang tidak terkontaminasi yang Anda bawa
kembali ke objek meditasi Anda.
Orang-orang mengatakan tentang Buddha menjadi tercerahkan;
memang dalam banyak hal ia tercerahkan. Tapi kata “Buddha”
bukanlah suatu gelar, bukanlah suatu nama, dan bukan pula berarti
“Yang Tercerahkan”; arti kata itu adalah “Yang Sadar/Bangun.” Ketika
Anda melepaskan nafsu keinginan, dan Anda melakukannya sampai
gangguan lenyap, Anda menjadi lebih dan lebih sadar bagaimana
prosesnya bekerja. Jadi saya agak menjauhi penggunaan kata
“tercerahkan.”
Tapi Sang Buddha mengajari kita bagaimana menjadi lebih dan lebih
sadar, lebih dan lebih waspada terhadap bagaimana kita
menyebabkan diri kita sendiri menderita. Tidak ada orang lain di
dunia ini yang menyebabkan penderitaan Anda. Anda menyebabkan
diri Anda sendiri menderita: dengan keputusan Anda ketika suatu
perasaan muncul, dan itu adalah perasaan yang menyakitkan, dan
Anda tidak menyukainya, lalu Anda berpegang dan berusaha
mengontrolnya serta berperang dengannya. Kemudian Anda malah
mengatakan dan melakukan hal-hal yang menyebabkan penderitaan
bagi diri Anda sendiri dan orang-orang di sekeliling Anda. Tapi itu
adalah pilihan Anda, keputusan Anda.
Ketika Anda lebih dan lebih menyadari bagaimana proses ini bekerja,
Anda mulai melihat dan menjadi lebih sadar bagaimana Anda

menyebabkan diri Anda sendiri menderita; dan Anda mulai
melepaskan lebih banyak, semakin banyak dan semakin banyak.
Kemudian pikiran Anda mulai masuk ke dalam keadaan ketenangseimbangan.
Dengan itu tidak ada lagi reaksi dimana Anda bersikap seperti
kebiasaan lama Anda ketika perasaan seperti itu muncul. Anda mulai
melepaskan reaksi lama Anda dan Anda mulai menanggapi dengan
cara baru, dengan cara yang penuh kebahagiaan dan mengarah ke
kebahagiaan bagi diri Anda sendiri dan semua orang di sekitar Anda.
Bagian berikutnya—energi—sungguh menarik. Ketika orang pertama
kali memulai meditasi dan mereka akhirnya mengerti, dan mulai
merasakan kebahagiaan, saat mereka masuk ke dalam jhāna pertama,
mereka sungguh antusias. Ketika mereka keluar dari sesi meditasi itu
karena alasan tertentu, lalu saat mereka kembali duduk bermeditasi,
mereka berkata: “Saya mau seperti yang tadi lagi.” Sebenarnya,
mereka akhirnya menaruh terlalu banyak energi pada meditasi
mereka dan malah menjadi gelisah, dan kemudian mereka harus
bekerja dengan kegelisahan itu. Energi sangatlah menarik karena
energi tidak selalu sama setiap saat. Anda harus mendorongnya
sedikit ke sini atau sedikit ke sana.
Seperti berjalan di atas tali. Jika Anda memiliki terlalu banyak energi,
Anda jatuh ke satu sisi; jika Anda kurang energi, Anda jatuh ke sisi
lainnya. Dibutuhkan penyesuaian terus menerus dengan energi Anda
sehingga Anda bisa tetap seimbang. “Ya, saya sebelumnya berada di
kondisi mental ini, dan saya akan menaruh energi sebanyak ini.” Dan
hal ini membuat kondisi mental itu pergi.
Terkadang tidak. Itu tergantung bagaimana Anda menambahkan
energi dan bagaimana Anda dapat menyesuaikannya dengan cara
yang sesuai. Ketika Anda masuk semakin dalam di dalam jhāna,
penyesuaian energi Anda menjadi lebih halus dan lebih halus.
Kata berikutnya di sini adalah “kewaspadaan.” Kewaspadaan adalah

salah satu dari kata-kata yang semua orang seharusnya tahu apa
artinya, kan? Apa definisi dari kewaspadaan?
Siswa : Melihat sebelum melakukan?
BV : Dalam arti yang sangat umum, ya, itu benar. Tapi ketika Anda
duduk dalam meditasi dan Anda masuk semakin dalam di dalam
keadaan-keadaan ini, kewaspadaan adalah mengingat bagaimana
mengamati perhatian pikiran, perpindahan perhatian pikiran dari hal
yang satu ke lainnya, dan melihat itu sebagai tanpa pengidentifikasian
diri; melihat itu sebagai proses.
Anda duduk dalam meditasi, Anda merasakan rasa sakit muncul di
lutut Anda. Bagaimana Anda mengatasi rasa sakit yang muncul itu?
Ketika Anda berlatih dengan cara yang saya tunjukkan pada Anda saat
ini, yang Anda sadari pertama adalah pikiran mulai berpikir tentang
sensasi: “Saya berharap rasa sakit itu berhenti, saya harap itu pergi,
saya benci ketika itu ada di sana.” Semua pikiran itu menyebabkan
sensasi itu membesar dan lebih intens.
Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat keputusan
untuk melepaskan semua pikiran tentang rasa sakit itu dan rilekskan
karena itu telah menyebabkan munculnya ketegangan dan keketatan.
Lalu Anda akan menyadari adanya ketegangan mental melingkupi
sensasi itu. Kebenarannya adalah ketika sensasi itu muncul, itu ada di
sana; itulah Dhammanya; itulah kebenarannya. Apa yang Anda
lakukan dengan kebenaran, di saat ini, sekarang, mendikte apa yang
terjadi di masa mendatang. Jika Anda menolak kebenaran, jika Anda
mencoba mengontrol kebenaran, jika Anda mencoba mengubah
kebenaran menjadi seperti yang Anda inginkan, Anda bisa
menantikan datangnya banyak penderitaan. Terus menerus,
berulang-ulang, lagi dan lagi, sampai Anda belajar untuk menerima
kebenaran bahwa itu memang ada di sana. Rileks, tersenyum, dan
biarkan kebenaran itu melakukan apa yang ingin dilakukannya. Jika
rasa sakit itu ingin melompat ke sana kemari, silakan saja; jika ia ingin

berpindah ke tubuh bagian lain lagi, silakan saja; bukan masalah.
Izinkan perasaan itu ada di sana, rilekskan, tersenyum, dan kembali ke
objek meditasi Anda.
Sensasi yang kita sebut sakit, dan jika Anda ingat, saya sudah
memberitahu Anda bahwa sakit hanyalah konsep. Terdiri dari banyak
hal-hal kecil yang muncul dan tenggelam. Bagaimana sakit muncul?
Ketika Anda melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan, Anda
akan lihat bahwa ada perasaan yang muncul, dan perasaan itu tidak
menyenangkan; sakit. Berikutnya yang Anda lihat adalah pikiran
berpegang pada hal itu dan berkata: “Saya tidak suka itu”; itu adalah
nafsu keinginan.
Kemudian Anda mempunyai pikiran-pikiran, cerita tentang bagaimana
Anda tidak menyukai hal itu dan bagaimana Anda ingin dia pergi; itu
adalah kemelekatan. Proses ini terjadi berulang-ulang. Ketika Anda
melepaskan pikiran itu dan rileks, membiarkan perasaan itu ada di
sana dan rileks, Anda melepaskan kemelekatan Anda pada sensasi itu.
Sifat alami sensasi seperti ini adalah mereka tidak segera pergi.
Mereka akan bolak-balik. Anda lepaskan mereka, rileks, tersenyum,
dan kembali ke objek meditasi Anda; Anda mungkin masih sempat
mengucapkan satu harapan, mungkin juga tidak, sebelum sensasi itu
kembali. Kemudian hal yang sama terjadi lagi. Bagaimana itu terjadi?
Sebelum rasa sakit itu menjadi sangat tegang dan ketat, apa yang
terjadi sebelum itu, sebelumnya, dan sebelumnya lagi?
Ketika Anda mulai melihat bagaimana sensasi itu muncul, Anda mulai
melihat, melalui kewaspadaan yang kuat, bahwa itu adalah bagian
dari proses. Ketika Anda melepaskan bagian-bagian berbeda dari
proses ini, ada keseimbangan di pikiran Anda dan keadaan darurat
yang berkata: “Saya harus bangun dan bergerak, saya tidak bisa
menahannya lagi” akan menghilang. Terkadang rasa sakit pergi, dan
terkadang tidak. Tapi jika itu tidak pergi, ada keseimbangan yang kuat
di pikiran, jadi itu tidak akan menarik perhatian Anda kepadanya dan

Anda tidak memberikan perhatian ke sana.
Jadi kewaspadaan adalah mengingat kekuatan pengamatan pikiran
yang melihat perhatian pikiran berpindah dari satu hal ke hal lain, ke
hal lainnya, dan ke hal lainnya lagi. Ketika kewaspadaan Anda semakin
dalam, Anda mulai melihat lebih dan lebih jelas semua bagian-bagian
kecil dari gangguan itu. Ketika Anda mulai mengerti dan melepaskan
gangguan itu, akhirnya gangguan itu tidak akan menarik pikiran Anda
kepadanya lagi; di sana akan ada rasa lega dan Anda masuk ke dalam
jhāna. Saya mencontohkannya dengan rasa sakit, tapi tidak pengaruh
apakah itu secara fisik atau mental, Anda memperlakukan semuanya
dengan cara yang sama.
Satu hal yang saya perhatikan terjadi di negara ini [Amerika Serikat]
adalah ketika Anda berbicara mengenai Lima Agregat (Lima Kelompok
Kehidupan), Anda berkata ada badan jasmani, perasaan, persepsi,
formasi/bentuk, dan kesadaran. Untuk perasaan, mereka mencoba
membuatnya hanya sebagai suatu definisi mental, lalu mereka
berkata: “Ya, perasaan ini muncul; kita harus bekerja dengan
perasaan ini sehingga Anda bisa mengusirnya.” Itu bukanlah apa yang
diajarkan Sang Buddha. Beliau mengajarkan bahwa perasaan itu
menyenangkan dan menyakitkan. Tidak masalah jika itu sebuah
kesedihan, jika itu rasa marah, jika itu rasa takut, jika itu kegelisahan,
jika itu depresi, tidak masalah apa pun jenis perasaan mental yang
muncul, Anda hanya perlu melihatnya seperti apa adanya, dan
bagaimana prosesnya bekerja.
Ketika Anda mulai melepaskan nafsu keinginan, perasaan kehilangan
banyak energinya, dan berhenti menarik perhatian Anda kepadanya.
Anda mulai mendapatkan rasa seimbang di pikiran lebih dan lebih
lagi, yang merupakan bagian berikutnya, yaitu ketenang-seimbangan.
Ketenang-seimbangan adalah selalu seimbang di dalam pikiran Anda.
Itu bukan pikiran yang naik turun seperti roller-coaster: “Saya suka ini,

saya tidak suka itu; saya suka ini, saya tidak suka itu.” Itu adalah
pikiran yang berkata: “Oke, perasaan ini ada di sini saat ini, terus
kenapa.” Itu bukan acuh; acuh memiliki kebencian di dalamnya.
Ketenang-seimbangan adalah kejernihan mendalam karena mampu
melihat segala hal sebagai bagian dari proses tanpa diri pribadi
(impersonal). Mengapa ini penting?
Jika Anda mengambil segala sesuatu yang muncul sebagai milik Anda,
di dalam pikiran Anda berkata: “Ini adalah aku. Ini adalah diriku.”
Anda tidak melihat Empat Kebenaran Mulia sebagaimana adanya, dan
ini sangat penting. Jika Anda tidak melihat Empat Kebenaran Mulia
artinya Anda memiliki ketidak-tahuan (ignorance). Kata “ignorance”
(ketidak-tahuan) berbasis pada kata ignore (mengabaikan).
Itu artinya Anda mengabaikan kebenaran tentang bagaimana sesuatu
muncul dan bagaimana mereka bekerja; Anda mengabaikan adanya
penderitaan, adanya penyebab penderitaan, adanya jalan
melepaskan penderitaan itu; ada pelepasan penderitaan dan ada cara
melepaskan penderitaan itu.
Kebenaran itu ada, tapi Anda mengabaikannya dengan mengambil
perasaan itu dan berkata: “Ini adalah aku. Ini adalah diriku.” Karena
Anda mengabaikannya, Anda menyebabkan diri Anda sendiri semakin
dan semakin menderita, semakin dan semakin sakit, dan semakin dan
semakin gelisah, depresi, apapun itu yang sedang terjadi.
Dia memahami demikian: 'Memang demikian, keadaan-keadaan ini,
yang tadinya belum ada, lalu menjadi ada; setelah ada mereka lenyap.'
Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, dia berdiam tak tertarik,
tak menolak, tak bergantung, tak melekat, bebas, tak berhubungan,
dengan pikiran yang bebas dari penghalang. Dia memahami: 'Ada jalan
keluar yang melampaui,' dan dengan pengembangan pencapaian itu,
dia telah memastikan bahwa memang masih ada.”
Sekarang Anda ada di jhāna kedua, Anda merasa bahwa masih ada
yang harus dilakukan lagi.

7. “Sekali lagi, para bhikkhu, dengan melemahnya kebahagiaan,
Sāriputta berdiam di dalam ketenang-seimbangan, dan waspada, dan
sepenuhnya sadar, masih merasakan kesenangan dengan badan
jasmani, dia masuk dan berdiam di dalam jhāna ketiga, yang oleh para
agung dinyatakan: 'Dia yang memiliki ketenang-seimbangan dan
waspada berarti memiliki kediaman yang agung.'”
8. “Dan keadaan-keadaan di dalam jhāna ketiga—ketenangseimbangan,
Ketika Anda masuk dalam jhāna ketiga, oh mari kita mundur sedikit.
Ketika Anda di dalam jhāna pertama, Anda masih memiliki pikiran
yang mengganggu, dan Anda masih memiliki pikiran yang berpikir.
Ketika Anda masuk di dalam jhāna kedua, di sinilah dimana kediaman
yang agung mulai mengambil alih. Anda tidak bisa mengucapkan
pengharapan Anda ketika Anda berlatih meditasi cinta-kasih, karena
itu menyebabkan adanya keketatan di dalam kepala Anda.
Anda melepaskan mengucapkan pengharapan dan Anda hanya
merasakan pengharapan itu. Jika Anda mencoba mengucapkan
pengharapan ketika Anda berada di dalam jhāna kedua, itu
menyebabkan banyak keketatan; jadi Anda melepaskannya; dan
sekarang sungguh ada kediaman yang agung. Ketika Anda masuk di
dalam jhāna ketiga, kebahagiaan tidak muncul lagi.
Salah satu hal yang saya lakukan ketika saya mengajar adalah saya
tidak memberitahu Anda di jhāna mana Anda berada, saya biarkan
Anda mengetahuinya dengan sendirinya, tidak masalah. Ini hanyalah
tingkatan, tapi hal-hal tertentu pasti terjadi. Mereka seperti ramburambu jalan untuk saya, jadi saya tahu bagaimana berbicara pada
Anda tentang pengalaman Anda. Mereka membantu saya untuk
dapat membantu Anda.
Ketika Anda masuk di dalam jhāna ketiga, ini selalu agak lucu,

khususnya ketika ini adalah pertama kalinya Anda mengalami jhāna
ketiga, karena Anda begitu terbiasa mengalami kebahagiaan, tapi
kebahagiaan ini tiba-tiba menghilang, kemudian Anda datang
interview dan kita memulai: “Bagaimana meditasinya?” – “Ya, baikbaik saja, tapi saya tidak merasakan rasa bahagia lagi.” Saya berkata:
“Iya, oke.” “Tapi Anda tidak mengerti, saya tidak merasakan
kebahagiaan lagi. Itu selalu di sana sebelumnya!” – Dan saya berkata:
“Iya, iya, oke. Apakah Anda merasakan lebih seimbang di pikiran Anda
lebih daripada yang pernah Anda rasakan?” – “Ya, iya, tapi tidak ada
kebahagiaan!” – “Oke, apa Anda merasa benar, sungguh, bahagia?
Apa Anda merasa nyaman di pikiran dan di badan jasmani Anda lebih
daripada yang pernah Anda rasakan?” – “Iya.” Dan saya berkata:
“Bagus, lanjutkan. Anda tidak perlu merasakan kebahagiaan.” Ketika
Anda ada di dalam jhāna ketiga, kebahagiaan menghilang, tapi ada
hal lain yang mengambil tempatnya. Perasaan tertinggi yang bisa
Anda alami adalah ketenang-seimbangan. Dan keseimbangan itu
mulai benar-benar terasa.
Ketika Anda ada di dalam jhāna ketiga, ketika Anda masuk semakin
dalam di jhāna itu, Anda mulai kehilangan sensasi pada bagian-bagian
tubuh Anda. Anda sedang duduk dan tiba-tiba: “Saya tidak merasakan
tangan saya,” atau “saya tidak merasakan kaki saya,” atau “pundak
saya menghilang.” Ketika Anda ada di dalam jhāna ketiga, Anda
melepaskan banyak ketegangan mental.
Ketika Anda melepaskan banyak ketegangan mental, Anda mulai
melepaskan banyak ketegangan fisik, dan itulah yang Anda rasakan di
badan jasmani Anda.
Ketika Anda duduk di dalam meditasi dan Anda merasakan sesuatu di
badan jasmani Anda, itu karena adanya ketegangan mental yang
menyebabkan ketegangan fisik muncul. Ketika Anda masuk semakin
dalam di dalam jhāna ketiga, Anda melepaskan semua ini, tiba-tiba
Anda mulai kehilangan perasaan, kecuali ada kontak; saya bisa
mendatangi dan menyentuh Anda, dan Anda akan tahu bahwa itu

terjadi, tapi Anda memiliki pikiran yang seimbang, Anda memiliki
ketenang-seimbangan, jadi itu tidak membuat pikiran Anda goyah
atau terguncang; itu hanya berkata: “Oke, ada sentuhan.”
Tidak apa-apa, rileks, tersenyum, dan kembali ke objek meditasi Anda.
Di sana muncul keseimbangan yang kuat. Dan Anda merasa lebih
nyaman daripada yang pernah Anda rasakan, sangat nyaman di badan
jasmani. Pikiran Anda sangat, sangat tenang, seperti melihat kolam
yang tidak ada riaknya; sangat damai.
“Dan keadaan-keadaan di dalam jhāna ketiga—ketenang-seimbangan,
kesenangan, kewaspadaan, dan kesadaran yang penuh,
Anda lihat Anda masih memiliki kewaspadaan, Anda masih dapat
melihat gerakan yang muncul, dan Anda memiliki kesadaran penuh
pada tiap-tiap pintu indera. Anda masih mendengar suara, Anda
membuka mata, Anda masih bisa melihat hal-hal, tapi Anda memiliki
ketenang-seimbangan yang tidak lari ke mereka dan berpegang pada
mereka lagi.
dan penyatuan pikiran;
Pikiran Anda menjadi sangat tenang, sangat menyatu. Pikiran tidak
terlalu terpaku pada satu titik dan tinggal pada satu objek saja—yang
artinya tidak ada kewaspadaan di sana; itu adalah konsentrasi
absorpsi (tercerap). Namun di sini, Anda melihat dengan pikiran yang
diam. Anda dapat melihat ketika gerakan-gerakan awalnya mulai
muncul.
Anda dapat lepaskan mereka dan rileks. Anda mulai melihat bahwa
pikiran mulai bergerak sedikit, kemudian bergerak lebih cepat dan
lebih cepat, dan kemudian itu menjadi terganggu. Anda akan melihat
bagaimana proses itu bekerja. Ketika Anda mulai melihat riak itu, dan
jika Anda rilekskan saat itu juga, maka pikiran Anda tinggal bersama
objek meditasi Anda.

kontak, perasaan, persepsi, formasi-formasi (bentuk-bentuk), dan
pikiran;
Kita tetap memiliki Lima Agregat (Lima Kelompok Kehidupan) di sini
dan empat landasan kewaspadaan.
semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan,
dan perhatian—keadaan-keadaan ini telah didefinisikan olehnya satu
demi satu ketika mereka muncul;
Sekali lagi, hal saya perhatikan ketika saya datang ke negara ini adalah
orang-orang yang berbicara soal jhāna memiliki pemikiran bahwa
semua tahapan-tahapan yang berbeda di dalam jhāna ini terjadi
bersamaan. Tetapi di sutta ini, jhāna-jhāna disebutkan oleh Sāriputta
satu demi satu ketika mereka muncul. Mereka semua tidak terjadi
secara bersamaan. Jadi itulah sedikit perbedaan antara konsentrasi
absorpsi (tercerap) dan samatha-vipassanā yang saya bicarakan.
dengan diketahui olehnya keadaan-keadaan itu muncul, dengan
diketahui semua itu ada, dengan diketahui semua itu lenyap. Dia
memahami demikian: 'Memang demikian, keadaan-keadaan ini, yang
tadinya belum ada, lalu menjadi ada; setelah ada mereka lenyap.'
Di sini anicca lagi, ketidak-kekalan.
Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, dia berdiam tak tertarik,
tak menolak, tak bergantung, tak melekat, bebas, tak berhubungan,
dengan pikiran yang bebas dari penghalang. Dia memahami: 'Ada jalan
keluar yang melampaui,' dan dengan pengembangan pencapaian itu,
dia telah memastikan bahwa memang masih ada.”
9. “Sekali lagi, para bhikkhu, dengan ditinggalkannya kesenangan…
Bahkan kesenangan menjadi perasaan yang semakin kasar.

{mengulang} dengan ditinggalkannya kesenangan dan penderitaan,
dan dengan telah lenyapnya kebahagiaan dan rasa berduka, Sāriputta
masuk dan berdiam di dalam jhāna keempat, yang memiliki bukanmenyenangkan-pun-bukan-menyakitkan dan kemurnian kewaspada-an
yang disebabkan oleh ketenang-seimbangan.”
Itu tidak berarti tidak akan ada rasa sakit yang muncul, atau rasa
menyenangkan yang muncul, hanya berarti bahwa itu tidak membuat
pikiran Anda goyah. Anda melihatnya seperti apa adanya, dan Anda
memiliki keseimbangan terhadapnya. Anda tidak benar-benar
merasakan sensasi apa pun muncul di badan jasmani Anda. Tapi sekali
lagi, jika seekor semut berjalan di badan Anda, Anda akan tahu; tapi
Anda memiliki ketenang-seimbangan sehingga itu tidak mengganggu
Anda. Atau nyamuk datang dan menggigit Anda, itu baik-baik saja,
terus kenapa, bukan masalah besar.
Salah satu kesalahan yang dimiliki banyak orang, ketika mereka
berbicara tentang jhāna mereka berpikir bahwa jhāna hanya muncul
ketika Anda melakukan meditasi duduk. Tapi sebenarnya Anda dapat
mengambil salah satu jhāna ini dan tetap dalam jhāna ketika Anda
bangun dan melakukan meditasi jalan.
Anda bisa bersama ketenang-seimbangan ketika Anda mencuci piring;
Anda bisa bersama ketenang-seimbangan ketika mandi, atau ke
kamar mandi, tapi itu membutuhkan tinggal bersama objek meditasi
dan sungguh fokus pada objek meditasi.
Di dalam salah satu jhāna ini, Anda bisa berada di dalamnya selama
aktifitas Anda sehari-hari. Inilah salah satu alasan mengapa saya
bersikeras agar Anda menjalankan meditasi Anda terus setiap saat.
Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan; itu adalah bagian dari
latihan.
Apapun yang Anda lakukan adalah bagian dari latihan. Tetapi

kebiasaan kita adalah lupa dan terperangkap dalam aktifitas seharihari; lupa tentang meditasi. Kemudian saat Anda kembali duduk
meditasi, Anda membutuhkan sedikit waktu untuk kembali ke
meditasi Anda; itu adalah kebiasaan kita. Tapi saya mau Anda menjadi
lebih sadar pada apa yang dilakukan pikiran Anda setiap saat. Tinggal
bersama objek meditasi Anda sesering yang Anda ingat untuk
lakukan.
Salah satu fungsi kewaspadaan adalah untuk mengingat. Untuk
mengingat apa? Mengingat untuk tetap mengamati perhatian pikiran
dan bagaimana itu pindah dari satu hal ke hal lain. Bagaimana
melepaskan hal-hal tersebut, rilekskan, tersenyum dan kembali ke
objek meditasi Anda. Sangat penting!
Ketika Anda ada di dalam jhāna keempat, karena ada kontak ketika
Anda berjalan, Anda akan merasakan sensasi pada kaki Anda. Anda
tidak merasakan apapun di antara kepala dan kaki Anda, kecuali jika
keadaan berangin maka Anda mulai merasakannya, tapi itu karena
ada kontak.
Cobalah untuk mengembangkan pikiran yang waspada setiap saat.
Dibutuhkan latihan, tidaklah mudah, tapi hasilnya pantas. Ketika Anda
mulai menjadi lebih sadar dengan aktifitas sehari-hari, bagaimana
kewaspadaan Anda terlepas dan gangguan muncul, kemudian
gangguan dapat dilepaskan dengan lebih cepat jika Anda waspada
akan bagaimana prosesnya bekerja, dan Anda akan merasakan
kesenangan di diri Anda setiap saat.
Kesenangan itu bukanlah kesenangan yang memabukkan; ini adalah
kesenangan dari tidak adanya penderitaan, tidak mengidentifikasi diri
dengan pikiran dan perasaan yang muncul, melihat mereka
sebagaimana adanya. Mereka hanyalah pikiran, hanyalah perasaan,
biarkan mereka, rilekskan, tersenyum, dan kembali ke objek meditasi
Anda.

Salah satu hal yang menarik yang saya temukan di Samyutta Nikāya
adalah pada bagian Meditasi Cinta-Kasih yang ada hubungannya
dengan faktor-faktor pencerahan (SN V.46.54.4, Disertai dengan
Cinta-kasih, halaman 1607). Sutta ini sungguh membuka mata saya
karena sutta ini membicarakan tentang melatih cinta-kasih di dalam
jhāna keempat. Mengapa itu membuka mata saya adalah karena
sebelumnya saya selalu mendengar dan sungguh percaya bahwa
cinta-kasih hanya bisa membawa Anda sampai jhāna ketiga. Tetapi di
dalam sutta dibicarakan tentang berada di jhāna keempat. Dan ini
berbicara tentang Brahma Vihāra.
Saya selalu diberitahu bahwa Brahma Vihāra itu adalah, cinta-kasih
(metta), welas asih (karuna), kebahagiaan yang simpatik atau
altruistik (mudita), dan ketenang-seimbangan (upekkha); bahwa
welas asih hanya membawa sampai ke jhāna ketiga, kebahagiaan
hanya sampai ke jhāna ketiga, ketenang-seimbangan hanya sampai
jhāna keempat.
Ketika saya membaca sutta ini, saya sungguh takjub karena di sana
dikatakan: cinta-kasih membawa terus sampai jhāna keempat; welas
asih terus sampai ke landasan ruang tanpa batas, jhāna kelima—
arūpa jhāna pertama; kebahagiaan terus sampai landasan kesadaran
tanpa batas; dan ketenang-seimbangan terus sampai landasan
ketiadaan. Latihan yang saya ajarkan kepada Anda untuk berlatih
cinta-kasih sebenarnya bukan hanya cinta-kasih; ini adalah latihan
Brahma Vihara.
10. “Dan keadaan-keadaan di dalam jhāna keempat—ketenangseimbangan, perasaan bukan-menyakitkan-pun-bukan-menyenangkan,
ketidak-tertarikan mental yang disebabkan karena ketenangan,
Bukankah itu adalah pernyataan yang menarik?
kemurnian kewaspadaan dan penyatuan pikiran; kontak, perasaan,
persepsi, formasi-formasi (bentuk-bentuk), dan pikiran;

Lima Agregat (Lima Kelompok Kehidupan) dan empat landasan
kewaspadaan masih ada di sini. Sering kali saya bertemu guru-guru
yang bersikeras tentang: “Jika Anda melakukan kewaspadaan akan
napas, ketika Anda sampai pada jhāna keempat, Anda tidak bernafas
melalui paru-paru Anda lagi.” Itu mungkin tidak benar.
Anda masih memiliki badan jasmani; Anda masih memiliki kontak; itu
artinya Anda masih bernafas. Itu bukanlah bernafas melalui kulit, itu
bernafas. Yang mereka bicarakan adalah ketika Anda sampai pada
jhāna absorpsi keempat, tapi itu bukanlah jhāna yang sama yang kita
bicarakan di sini.
semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan,
dan perhatian—keadaan-keadaan ini telah didefinisikan olehnya satu
demi satu ketika mereka muncul;
Masih memiliki kewaspadaannya, masih memiliki kesadaran penuh
akan apa yang terjadi ketika mereka muncul. Pikiran tidak terpaku
pada satu hal saja. Masih ada perpindahan yang harus diamati.
dengan diketahui olehnya keadaan-keadaan itu muncul, dengan
diketahui semua itu ada, dengan diketahui semua itu lenyap. Dia
memahami demikian:… dan dengan pengembangan pencapaian itu,
dia telah memastikan bahwa memang masih ada.”
Ketika meditator sampai pada jhāna keempat, mereka melepaskan
status pemula, Anda sudah bukan pemula lagi; sekarang Anda
menjadi meditator tingkat lanjut.
11. “Sekali lagi, para bhikkhu, dengan terlampauinya persepsi tentang
bentuk secara menyeluruh, dengan telah lenyapnya persepsi tentang
kontak indera, dengan tanpa perhatian pada persepsi keragaman,
Ini adalah terjemahan yang tak tepat. Itu bukanlah tidak adanya

perhatian; melainkan mengetahui bahwa di sana ada perubahan, tapi
pikiran tidak goyah, pikiran tidak pergi ke perubahan itu.
menyadari bahwa 'ruang adalah tanpa batas,' Sāriputta masuk dan
berdiam di dalam landasan ruang tanpa batas.”
Seperti apakah pengalaman ini? Anda memiliki ketenang-seimbangan
yang kuat, dan tiba-tiba Anda merasa perluasan muncul. Jika Anda
berlatih Meditasi Cinta-Kasih, ini adalah saat cinta-kasih (metta)
berubah menjadi welas asih (karuna), yang merupakan perasaan yang
berbeda. Saya tidak akan menjelaskannya kepada Anda, Anda harus
menjelaskannya kepada saya, dan saya akan memastikan apakah itu
sungguhan atau tidak.
Tapi itu adalah perasaan yang berbeda, dan dengan perasaan itu ada
perluasan yang terus menerus ke semua arah pada saat yang sama,
tapi tidak ada titik pusat. Di sana hanya ada perasaan perluasan, dan
itu adalah landasan ruang tanpa batas. Itu adalah perasaan dimana
ruang menjadi tanpa batas; hanya terus meluas, meluas, dan meluas.
Sangat menyenangkan. Banyak orang membicarakan welas asih Sang
Buddha yang tanpa batas, keadaan inilah yang beliau alami. Sang
Buddha melakukan ini setiap pagi, beliau masuk ke dalam landasan
ruang tanpa batas dengan welas asih (karuna) sebagai objek
meditasinya.
12. “Dan keadaan-keadaan di dalam landasan ruang tanpa batas—
persepsi tentang landasan ruang tanpa batas dan penyatuan pikiran;
kontak, perasaan, persepsi, formasi-formasi (bentuk-bentuk), dan
pikiran;
Anda masih memiliki Lima Agregat (Lima Kelompok Kehidupan),
bahkan ketika Anda di dalam arūpa jhāna. Maksudnya Anda masih
berlatih empat landasan kewaspadaan bahkan ketika Anda ada di
dalam arūpa jhāna.

semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan,
dan perhatian—keadaan-keadaan ini telah didefinisikan olehnya satu
demi satu ketika mereka muncul; dengan diketahui olehnya keadaankeadaan itu muncul, dengan diketahui semua itu ada, dengan diketahui
semua itu lenyap. Dia memahami demikian:… dan dengan
pengembangan pencapaian itu, dia telah memastikan bahwa memang
masih ada.”
13. “Sekali lagi, para bhikkhu, dengan sepenuhnya melampaui landasan
ruang tanpa batas, menyadari bahwa 'kesadaran adalah tanpa batas,'
Sāriputta masuk dan berdiam di dalam landasan kesadaran tanpa
batas.”
Ini adalah keadaan yang menarik. Perasaan welas asih (karuna)
berubah lagi ke perasaan gembira yang altruistik; tapi itu sebenarnya
bukan definisi yang bagus, saya belum menemukan kata yang cocok.
Tapi itu adalah perasaan yang sangat berbeda dari welas asih.
Yang terjadi berikutnya adalah, kesadaran Anda menjadi sangat baik
dan tajam sehingga Anda mulai melihat kesadaran individual muncul
dan tenggelam, muncul dan tenggelam, muncul dan tenggelam. Anda
melihatnya sendiri bagaimana sesungguhnya ketidak-kekalan dari
semua hal. Tidak ada keraguan di dalam pikiran Anda bahwa segala
sesuatu adalah tidak-kekal.
Setelah Anda duduk bersama dengannya sebentar, itu sungguh lucu
karena orang akan datang ke saya dan mereka akan berkata: “Iya, iya,
saya melihat semua kesadaran ini: di mata, di telinga, di hidung, di
lidah, di badan jasmani, dan di pikiran.” Anda melihat semua
kesadaran ini muncul dan tenggelam dan itu sungguh melelahkan.
Apa yang Anda lihat sekarang bukanlah hanya ketidak-kekalan
(anicca), tapi Anda juga melihat penderitaan (dukkha). Anda melihat
bahwa tidak ada siapapun di sana, tidak ada yang mengontrol hal ini,
semua terjadi dengan sendirinya (anattā). Anda melihat dari dekat
dan secara pribadi anicca, dukkha, anattā, ketika Anda berada di

dalam arūpa jhāna, dan ini keadaan yang sungguh menakjubkan.
Itu menjawab banyak pertanyaan Anda sebelumnya, dan semua
orang mengatakan hal-hal ini terjadi dengan sangat cepat; sekarang
kesadaran Anda sangat tajam sehingga Anda sendiri dapat melihat
mereka. Dan itu sungguh menarik, tetapi setelah beberapa saat
menjadi melelahkan karena mereka terus menerus muncul dan
tenggelam. Tak peduli apakah Anda sedang melakukan meditasi jalan,
sedang makan, atau melakukan hal lainnya, Anda melihat semua
kesadaran ini terus menerus.
14 “Dan keadaan-keadaan di dalam landasan kesadaran tanpa batas—
persepsi tentang landasan kesadaran tanpa batas dan penyatuan
pikiran; kontak, perasaan, persepsi, formasi-formasi (bentuk-bentuk),
dan pikiran;
Lima Agregat (Lima Kelompok Kehidupan) dan empat landasan
kewaspadaan masih ada di sini.
semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan,
dan perhatian – keadaan-keadaan ini telah didefinisikan olehnya satu
demi satu ketika mereka muncul; dengan diketahui olehnya keadaankeadaan itu muncul, dengan diketahui semua itu ada, dengan diketahui
semua itu lenyap. Dia memahami demikian:… dan dengan
pengembangan pencapaian itu, dia telah memastikan bahwa memang
masih ada.”
Ketika Anda masuk semakin dalam di dalam meditasi Anda, Anda
mulai menyadari hal ini untuk diri Anda sendiri. Ini disebut
“pengetahuan dan pandangan langsung”.
15. “Sekali lagi, para bhikkhu, dengan sepenuhnya melampaui landasan
kesadaran tanpa batas, menyadari bahwa 'tidak ada apa-apa,' Sāriputta
masuk dan berdiam di dalam landasan ketiadaan.”
Ini adalah hal yang sangat menarik. Ketika sebelumnya Anda melihat

segala sesuatu di luar badan jasmani Anda, sekarang Anda tidak
melihat apapun. Anda masih melihat perpindahan pikiran yang
berbeda, tapi tidak di luar pikiran.
16 “Dan keadaan-keadaan di dalam landasan ketiadaan
Omong-omong, jika sebelumnya Anda merasakan kebahagiaan,
sekarang Anda merasakan ketenang-seimbangan yang sangat, sangat
kuat, dan Anda memiliki pikiran yang seimbang. Sejauh ini keadaan
pikiran ini merupakan keadaan yang sangat menarik yang bisa Anda
alami dalam meditasi.
Anda masih memiliki energi, dan energi ini menjadi sungguh,
sungguh halus. Jika Anda tidak menaruh energi yang cukup untuk
memperhatikan ketenang-seimbangan itu, pikiran Anda menjadi
bosan. Anda tidak merasa mengantuk tapi ada kebosanan yang
muncul. Jika Anda menaruh terlalu banyak energi di dalamnya, pikiran
Anda menjadi gelisah. Karena cara kerja gangguan, mereka tidak
hanya muncul satu kali. Jika rasa gelisah muncul, karena Anda
menaruh terlalu banyak energi, Anda tidak lagi berada di dalam jhāna
tersebut; Anda terperangkap oleh gangguan tersebut.
Tapi itu bukan hanya kegelisahan saja, tapi ada kegelisahan dan
ketidak-sukaan kepada kegelisahan itu. Ada dua gangguan yang harus
Anda atasi. Tapi saat ini, sangat mudah melepaskan mereka dan
menyeimbangkan energi Anda.
Ini seperti berjalan di atas tali tertipis yang pernah Anda lihat, seperti
berjalan di atas jaring laba-laba; setipis itulah. Keseimbangan itu,
hanya dengan sedikit dorongan ini, sedikit dorongan itu, dan oh, Anda
terjatuh. Kemudian Anda harus bekerja dengannya, merilekskan,
tersenyum dan kembali ke objek meditasi Anda. Kemudian, eh,
ternyata tidak cukup energi. Bekerja dengan energi ini sangat
menarik.
Selanjutnya, ini adalah bagian yang menarik dari keadaan pikiran ini.

16 “Dan keadaan-keadaan di dalam landasan ketiadaan—persepsi
tentang landasan ketiadaan dan penyatuan pikiran; kontak, perasaan,
persepsi, formasi-formasi (bentuk-bentuk), dan pikiran;
Lima Agregat (Lima Kelompok Kehidupan) masih ada; masih berlatih
dengan Empat Landasan Kewaspadaan.
semangat, keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan,
dan perhatian—keadaan-keadaan ini telah didefinisikan olehnya satu
demi satu ketika mereka muncul; dengan diketahui olehnya keadaankeadaan itu muncul, dengan diketahui semua itu ada, dengan diketahui
semua itu lenyap. Dia memahami demikian:… dan dengan
pengembangan pencapaian itu, dia telah memastikan bahwa memang
masih ada.”
Ini adalah tingkatan ketika beliau adalah Bodhisatta, beliau masuk
dalam keadaan ini dengan konsentrasi absorpsi (tercerap), dan pergi
ke guru-nya dan berkata, “Apakah masih ada lagi?” Dan guru-nya
berkata, “Tidak, itu sudah selesai. Kamu bisa mengajar bersama saya.
Mari, bantu saya.” Bodhisatta berkata, “Tidak, saya tidak puas dengan
itu.” Ia melihat bahwa masih ada lagi; lebih dari ini.
17. “Sekali lagi, para bhikkhu, dengan sepenuhnya melampaui landasan
ketiadaan, Sāriputta masuk dan berdiam di dalam landasan bukanpersepsi-pun-bukan-tanpa-persepsi.”
Begini, ketika Anda mulai bermeditasi, pikiran Anda mempunyai
berbagai pergerakan. Ketika Anda masuk semakin dalam di dalam
meditasi Anda, pergerakan ini semakin berkurang dan berkurang.
Ketika Anda masuk ke dalam arūpa jhāna, pergerakan ini berubah
menjadi getaran.
Dan ketika Anda ketika Anda masuk ke dalam jhāna yang lebih tinggi,
getaran itu menjadi lebih cepat dan lebih halus. Ketika Anda masuk ke
keadaan bukan-persepsi-pun-bukan-tanpa-persepsi, di sana ada
pergerakan kecil, tapi sangat sulit untuk diketahui. Pikiran ada di sana,

tapi sulit untuk dirasakan.
Ketika Anda berlatih dengan Brahma Vihāra, mereka akan membawa
Anda ke landasan ketiadaan, setinggi itulah Anda bisa sampai,
karena…
18 “Dia keluar dengan waspada dari pencapaian itu.
Pikiran menjadi sangat halus, sangatlah sulit untuk mengetahui
apakah pikiran ada di sana atau tidak, dan cara satu-satunya Anda
bisa mengetahui Anda mengalami pengalaman itu adalah, ketika
Anda keluar, Anda mulai mengingat kembali apa yang Anda lihat.
Perasaan masih ada di sana walau halus, dan persepsi seperti ada
seperti tidak.
Jadi satu-satunya cara Anda tahu bahwa Anda mengalaminya adalah
dengan mengingat kembali apa yang Anda telah alami ketika Anda
bermeditasi. Ini adalah waktu dimana ketika saya mendatangi
seseorang dan saya akan berkata: “Saya benar-benar ingin Anda
memastikan bahwa Anda telah mengembangkan kebiasaan rileks,
terus menerus, setiap waktu.” Ketika Anda sampai pada keadaan ini,
Anda melakukan ini secara otomatis. Apa yang dilakukan oleh rileks?
Ketika Anda rileks, pergerakannya menjadi berkurang dan berkurang,
sampai Anda akhirnya sampai pada keadaan dimana Anda tidak bisa
benar-benar melihatnya, tapi itu masih bergetar sedikit.
Setelah melakukan hal ini, dia merenungkan keadaan-keadaan yang
sudah berlalu, yang telah berhenti dan berubah, demikian:
Jadi Anda masih memiliki itu, walaupun Anda sampai pada bukanpersepsi-pun-bukan-tanpa-persepsi.
'Memang demikian, keadaan-keadaan ini, yang tadinya belum ada, lalu
menjadi ada; setelah ada, mereka lenyap.' Dengan memperhatikan
keadaan-keadaan itu, dia berdiam tak tertarik, tak menolak, tak
bergantung, tak melekat, bebas, tak berhubungan, dengan pikiran yang
bebas dari penghalang. Dia memahami: 'Ada jalan keluar yang

melampaui,' dan dengan pengembangan pencapaian itu, dia telah
memastikan bahwa memang masih ada.”
Dia tahu bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ketika dia
tetap rileks lebih dan lebih, getaran itu menjadi sangat diam sampai
akhirnya tiba-tiba berhenti.
19. “Sekali lagi, para bhikkhu, dengan sepenuhnya melampaui landasan
bukan-persepsi-pun-bukan-tanpa-persepsi, Sāriputta masuk dan
berdiam di dalam berhentinya persepsi dan perasaan dan kesadaran.
Seperti seseorang mematikan lampu. Klik! Di sana tidak ada apa-apa;
tidak ada persepsi, tidak ada perasaan, tidak ada kesadaran.
Dan noda-nodanya hancur karena dia melihat dengan kebijaksanaan.”
Anda ingat kata “kebijaksanaan” ini saya sebut di awal ceramah ini.
Jadi apa yang dimaksud? Yang terjadi adalah munculnya keadaan
berhentinya persepsi, perasaan dan kesadaran, dan itu akan
berlangsung selama itu akan bertahan.
Ketika persepsi, perasaan dan kesadaran kembali, Anda mendapat
kesempatan untuk melihat dengan tepat, jelas, dengan kewaspadaan
yang tajam, setiap langkah dari Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan. Anda akan melihat bagaimana “ketika ini tidak muncul,
yang itu tidak muncul.” Anda lihat berhentinya, dan dengan
pelepasan terakhir ketidak-tahuan dari melihat Empat Kebenaran
Mulia dan menerapkannya pada semua hal; itulah saat Nibbāna
terjadi; di sanalah saat semua noda dihancurkan; itu adalah cara kerja
berakhirnya proses ini.
20. “Dia keluar dengan waspada dari pencapaian itu. Setelah
melakukan hal ini, dia mengingat keadaan-keadaan yang sudah berlalu,
yang telah berhenti dan berubah, demikian: 'Memang demikian,

keadaan-keadaan ini, yang tadinya belum ada, lalu menjadi ada;
setelah ada, mereka lenyap.'
Dia melihat semua keadaan-keadaan Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan dan bagaimana mereka berhenti.
Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, dia berdiam tak tertarik,
tak menolak, tak bergantung, tak melekat, bebas, tak berhubungan,
dengan pikiran yang bebas dari penghalang. Dia memahami: 'Tidak ada
jalan keluar yang melampaui,' dan dengan pengembangan pencapaian
itu, dia telah memastikan bahwa memang tidak ada lagi.”
Begitulah, sudah tidak bisa pergi lebih jauh. Ketika ini terjadi,
pikirannya menjadi sangat jelas; pengertiannya tentang Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan sebagai proses sesungguhnya
sungguh tidak dapat digoyahkan. Dengan pengertian itu, ia
melepaskan apapun yang dapat membuat pikirannya menjadi tidak
baik dan ia hanya memiliki pikiran baik yang muncul.
21. “Para bhikkhu, merupakan pembicaraan benar, seandainya hal ini
harus dikatakan tentang siapa pun: 'Dia telah mencapai penguasaan
dan kesempurnaan di dalam moralitas agung, telah mencapai
penguasaan dan kesempurnaan di dalam penyatuan pikiran agung,
telah mencapai penguasaan dan kesempurnaan di dalam
kebijaksanaan agung, telah mencapai penguasaan dan kesempurnaan
di dalam pembebasan agung,' maka tentang Sāriputta lah pembicaraan
yang benar seharusnya dikatakan.”
22. “Para bhikkhu, merupakan pembicaraan yang benar, seandainya hal
ini harus dikatakan tentang siapa pun: 'Dia adalah putra dari Sang
Bhagavā, yang terlahir dari dada beliau, yang terlahir dari mulut beliau,
yang terlahir dari Dhamma, diciptakan oleh Dhamma, ahli waris di
dalam Dhamma, bukan ahli waris di dalam benda-benda materi,' maka
tentang Sāriputta lah pembicaraan yang benar ini seharusnya
dikatakan.”
23. “Para bhikkhu, Roda Dhamma yang tiada bandingnya, yang telah

diputar oleh Tathāgata, masih terus diputar dengan benar oleh
Sāriputta.”
Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bhagavā. Para bhikkhu merasa
puas dan bergembira di dalam kata-kata Sang Bhagavā.
Sekarang kita akan mendengar dari semua dewa yang mendengarkan,
lagu-lagu pujian, ha-ha. Lagi-lagi ceramah yang panjang, maaf. Tapi
sutta ini menunjukkan dengan tepat bahwa vipassanā dan samatha
terangkai bersama, terjalin bersama, seperti dua lembu yang menarik
satu pedati. Mereka terikat bersama dan mereka akan menarik pedati
ke manapun Anda mau pergi. Kita perlu melatih mereka bersamasama, bukan secara terpisah, seperti yang Sāriputta tunjukkan melalui
pengalamannya dalam meditasi.
Apa yang saya tunjukkan pada Anda adalah perbedaan kecil dalam
meditasi tentang melepaskan gangguan dan rileks. Dimasukkannya
satu langkah ekstra ini yaitu “rileks” ke dalam latihan Anda mengubah
keseluruhan latihan Anda, sehingga Anda akan bisa melihat segala
yang dilihat oleh Sāriputta. Anda bisa, itu sungguh terjadi, saya janji!
Satu hal yang mencengangkan adalah saya telah bertemu banyak
bhikkhu yang berpikir bahwa tidak mungkin mencapai Nibbāna di
kehidupan ini juga, jadi untuk apa kita bahkan mencobanya? Saya
berada di sini untuk mengatakan kepada Anda, Nibbāna dapat
dicapai. Instruksinya sederhana: lepaskan semua gangguan, rileks,
tersenyum, dan kembali ke objek meditasi Anda. Terlalu sederhana.
Kita suka membuat semua hal menjadi kompleks.
Lihat bagaimana perhatian pikiran berpindah. Saya punya muridmurid yang telah mengalami semua hal yang dibicarakan di sini. Saya
tidak bilang bahwa ada dari mereka yang arahat, tapi mereka telah
melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan secara nyata, dan
mereka mengerti hal itu dengan dalam. Saya tahu hal ini mungkin

terjadi, dan banyak orang memiliki ide bahwa membutuhkan waktu
yang lama untuk dapat mengalami semua hal ini.
Saya punya satu murid dimana dia siap untuk bermeditasi. Dia sudah
bertanya kepada orang lain bagaimana cara bermeditasi. Dia akan
pergi ke vihara Thai dan mereka hanya berbicara bahasa Thai, tapi dia
masih mencoba untuk mengikuti apa yang mereka katakan. Dia
datang untuk mengikuti retret 8 hari dan dalam 8 hari dia mengalami
keadaan landasan ketiadaan. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan
Sang Buddha, bahwa Dhamma bekerja dengan segera.
Anda dapat melihatnya di sini, sekarang. Berlatihlah! Tidak peduli apa
yang Anda sedang lakukan; amati apa yang dilakukan pikiran Anda.
Jika Anda mulai mengidentifikasi diri Anda dengan kekecewaan akan
ini atau kesukaan Anda akan itu, segera setelah Anda menyadari
bahwa pikiran Anda melakukan itu, lepaskan, rileks, tersenyum, dan
kembali ke objek meditasi Anda. Saya mengajarkan meditasi cintakasih kepada sebagian besar kalian. Mengapa? Ada banyak
keuntungan dari latihan meditasi ini. Salah satu dari keuntungan itu
adalah kemajuan Anda dalam meditasi lebih cepat dengan meditasi
cinta-kasih daripada dengan meditasi metode lain. Dan karena saya
mengajarkan Anda bahwa ada empat landasan kewaspadaan di sini,
ini bekerja menuju hasil akhir. Itu sungguh bekerja, saya janji.
Hanya satu hal, jangan menambah apapun, jangan kurangi apapun;
ketika pikiran Anda menjadi terganggu, lepaskan gangguan itu, rileks,
tersenyum, dan kembali ke objek meditasi Anda. Jika pikiran Anda
kembali ke gangguan, perhatikan bagaimana itu terjadi; apa yang
terjadi pertama kali; apa yang terjadi setelah itu; dan apa yang terjadi
setelah itu?
Ketika Anda mulai melihat itu, Anda mulai melihat Sebab Musabab
yang Saling Bergantungan. Anda mulai melihat bagaimana Anda
menyebabkan penderitaan Anda sendiri dengan memiliki pendapat
atau konsep yang berbeda dari apa yang sesungguhnya terjadi di sini

dan kini. Anda menyebabkan diri Anda sendiri menderita. Bukanlah
perbuatan orang lain yang menyebabkan Anda menderita. Itu
kemelekatan Anda sendiri terhadap rasa sakit.
Apakah kemelekatan itu? Kemelekatan adalah: “Ini adalah rasa
sakitku dan ini adalah diriku. Ini aku, dan aku tidak menyukainya, dan
aku ingin ini menjadi berbeda.” Lihat berapa banyak rasa sakit yang
Anda sebabkan untuk diri Anda.
Gangguan sangatlah penting karena mereka menunjukkan pada Anda
di mana kemelekatan Anda berada. Ketika Anda mulai melihat
bagaimana gangguan muncul, bagaimana itu menarik pikiran Anda
pergi dan Anda mulai melepaskan itu sedikit demi sedikit, maka Anda
akan dapat mengalami jhāna. Dan jhāna-jhāna bukanlah seperti kue
di langit yang hanya untuk dibicarakan. Jhāna bisa terjadi dengan
mudah dalam jangka waktu yang singkat tergantung pada apakah
Anda melakukan latihan dengan cara yang benar.
Saya tegaskan bahwa ini bukanlah latihan saya. Saya membacakan ini
kepada Anda dari ajaran Buddha, tidak ada hubungannya dengan
saya. Saya berlatih cara ini, tapi ini bukan “metode saya”; ini adalah
metode Buddha.
Ketika Anda bisa mengamati dengan lebih seksama bagaimana Sang
Buddha mengajar, semakin Anda melihat sendiri bahwa Sang Buddha
benar. Saya tidak punya keraguan apapun apakah Sang Buddha benar
atau tidak. Anda mungkin menyadarinya, berdasarkan cara saya
memberikan bimbingan Dhamma, karena saya memiliki kepercayaan
besar pada ajaran Buddha. Saya tidak memiliki keraguan sedikitpun
pada ajaran beliau. Saya pun ingin Anda bisa begitu, pada saat Anda
berlatih, Anda dapat benar-benar melihat dan mengkonfirmasi
sendiri hal-hal ini.
Di dalam Kālāma Sutta terdapat banyak pernyataan tentang: jangan

percaya apa yang ditulis, dan jangan percaya pada suatu tradisi,
jangan percaya apapun. Sang Buddha berkata: “Bahkan jangan
percaya pada saya.” Pergi dan lakukanlah sendiri, pastikan itu untuk
diri Anda sendiri. Baiklah, saya sudah berbicara lama. Ada
pertanyaan?
Siswa: “Dia menetapkan kewaspadaan di depannya.” Apa maksudnya?
BV: Itu artinya dia mengamati apa yang muncul di dalam pikirannya.
Itu ekspresi dalam bahasa Inggris. Tapi menetapkan kewaspadaan di
depan Anda artinya apa yang ada di depan Anda saat ini, pikiran
macam apa yang Anda alami sekarang? Mengamati apa yang ada di
depan Anda saat ini artinya melihat apa yang terjadi dengan
perhatian pikiran pada saat ini.
Siswa: Bagaimana hal-hal yang Anda katakan mengubah latihan
vipassanā Myanmar yang pernah saya lakukan?
BV: Ini mengubah semuanya karena itu adalah suatu jenis konsentrasi
absorpsi (tercerap) yang dikembangkan, dan pengetahuan
mendalamnya, bagaimana cara mereka terjadi. Sayadaw Mahasi
benar-benar menakjubkan karena beliau mengambil sembilan
pengetahuan mendalam dari Visuddhimagga dan menjadikannya 16.
Itu seperti konsentrasi absorpsi (tercerap), ya.
Karena walaupun konsentrasinya dari momen-ke-momen… itu
bukanlah melihat bagaimana prosesnya bekerja, itu hanya melihat
satu bagian dari proses itu dan kemudian memberikan label padanya.
Siswa: Jadi di dalam vipassanā dikatakan ada momen jalan dari
magga [jalan] dan phala [buah], tapi apa yang Anda katakan
terdengar berbeda atau apakah sebenarnya sama?
BV: Ya, saya tahu, dan saya harap tidak ada yang menanyakan itu
karena itu sulit. Anda akan tiba di keadaan-keadaan dimana seperti
mati lampu. Ada penghentian, tetapi tidak sama dengan berhentinya
persepsi dan perasaan. Masih ada perasaan halus ketika terjadi
padam itu; perasaan itu masih di sana.

Perbedaan nyatanya adalah apa yang terjadi sesudah itu, yaitu jika
Anda berlatih pandangan terang, maka Anda bisa meninjau kembali
semua pengetahuan mendalam itu. Ketika Anda berlatih apa yang
dikatakan di dalam sutta, apa yang Anda lihat sesudah berhentinya
persepsi dan perasaan adalah Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan.
Ini adalah inti ajaran Sang Buddha dan dengan melihat hal itu, di
sanalah kebijaksanaan kita berkembang. Hal lain yang mereka
bicarakan adalah bahwa tepat sebelum padam terjadi, yang penting
untuk dilihat dalam pengetahuan mendalam adalah melihat ketidakkekalan, penderitaan dan tanpa aku.
Menurut Mahasi Sayadaw, tepat sebelum itu terjadi, Anda melihat
ketidak-kekalan, tiga atau empat kali beruntun dengan sangat cepat,
atau Anda melihat penderitaan, tiga atau empat kali beruntun dengan
sangat cepat, atau Anda melihat anattā (tanpa aku), tiga atau empat
kali beruntun dengan sangat cepat, dan kemudian padam itu terjadi.
Hal itu tidak dikatakan di dalam sutta manapun, dan saya telah
mengkonfirmasinya dengan Mingun Sayadaw, seorang bhikkhu yang
sangat cemerlang. Beliau mengatakan bahwa ada banyak perbedaan
antara kitab komentar dengan sutta. Dan saya bertanya kepada beliau
untuk memastikan banyak hal yang telah saya pelajari karena saya
berlatih Vipassanā langsung selama 20 tahun.
Setelah pengalaman ini, saya ingin mendapatkan konfirmasi, jadi
ketika saya di Myanmar saya mengunjungi beberapa bhikkhu yang
sangat maju dalam pengertian mereka, dan saya mau mencari tahu.
Ketika saya pergi kepada seseorang seperti Mingun Sayadaw dan saya
berkata: “Apakah ada sesuatu seperti “konsentrasi akses” atau
“konsentrasi momen-ke-momen” di dalam sutta? Beliau berkata:
“Tidak.” Itu membuat saya bertanya-tanya apakah saya telah berlatih

latihan yang benar setelah 20 tahun.
Seperti apakah pengalaman itu? Saya mulai merujuk ke sutta, tapi
karena saya masih memegang kitab komentar sebagai sumber utama,
saya tidak dapat mengerti sutta. Lalu seorang bhikkhu menyarankan
saya untuk tidak mengambil kitab komentar dan hanya menyelami
sutta, kemudian semua menjadi sangat jelas.
Siswa: Bagaimana menurut Anda tentang anattā yang didefinisikan
sebagai “tidak dapat dikontrol?”
BV: Di satu sisi, Anda bisa melihat anattā dan Anda dapat berkata:
“Ya, itu tanpa kontrol,” tapi kata “tanpa diri pribadi (impersonal)”
adalah terjemahan yang lebih baik. Karena tiap saat Anda mengambil
segala sesuatu secara pribadi, artinya ada kepercayaan itu. Dan itu
adalah kepercayaan yang salah, tapi itu ada di sana; “Saya adalah itu.”
Ketika Anda berkata “tanpa diri pribadi (impersonal),” artinya hal-hal
itu hanya bergulir sendiri. Mereka bukan sesuatu yang pribadi
(personal) sama sekali; mereka tanpa diri pribadi (impersonal). Saya
berusaha sangat lama untuk menemukan kata itu.
Salah satu buku favorit saya adalah thesaurus, dan saya tidak hanya
merujuk ke satu buku. Saya mungkin merujuk ke tiga atau empat
thesaurus dengan kata yang sama sampai saya mendapatkan kata
yang mudah untuk dimengerti dan sederhana, tapi tepat. Bahkan
seorang murid saya memberikan saya buku etimologi Inggris. Jadi
sekarang saya bisa merujuk dan memeriksa berbagai hal tentang
suatu kata untuk membantu saya menentukan apakah itu adalah kata
yang tepat atau tidak.
Apakah semua orang akan bergembira? Apakah semua orang akan
tersenyum? Itu adalah bagian yang penting juga. Bagian yang paling
penting adalah: lihat, lepaskan, rilekskan, dan kembali ke objek
meditasi Anda, tapi tambahkan senyum di dalamnya. Jadi Anda bisa
melakukannya dengan ringan, jadi Anda bisa bersenang-senang
dengan meditasi Anda.
Selama 20 tahun, saya terlalu serius dengan meditasi saya, kemudian

ketika saya menemukan bahwa kita bisa bersenang-senang dan hasil
meditasi kita malah lebih baik lagi, itu adalah pencerahan lain yang
cukup bagus.
Baiklah, mari kita 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 menemukan kelegaannya.
Semoga semua makhluk membagi jasa
Yang telah kami peroleh
Untuk memperoleh
Semua jenis kebahagiaan.
Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi
Para Dewa dan Naga yang perkasa
Berbagi jasa-jasa kami ini.
Semoga mereka terus melindungi
Ajaran Buddha.
Sādhu… Sādhu… Sādhu…
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MN-38: Khotbah Besar tentang
Hancurnya Nafsu Keinginan
(Mahātanhāsankhaya Sutta)

Bhikkhu Sāti mengungkapkan pandangan salah bahwa kesadaran
diteruskan dari satu kehidupan ke kehidupan lain tanpa bergantung
pada kondisi-kondisi. Sang Buddha membuktikan pandangan ini salah
dengan menjelaskan Kemunculan yang Bergantung. Oleh sebab itu,
seluruh ceramah ini memaparkan tentang pengkondisian dari semua
komponen di keberadaan kesadaran. Untuk menekankan ini,
Kemunculan yang Bergantung (atau struktur dari pengkondisian)
dibahas dan diuraikan dari beberapa poin yang berbeda secara
beruntun.2
Dibabarkan pada tanggal 24 Februari 2006 di Dhamma Dena
Vipassanā Center, Joshua Tree, California.
BV: Sutta ini sangatlah menarik, jadi tolong dengarkan dengan
seksama dan segalanya akan menjadi jelas.
1. DEMIKIANLAH YANG KUDENGAR. Pada suatu ketika Sang Bhagavā
sedang berdiam di Sāvatthī di Hutan Jeta, Taman Anāthapindika.
2. Pada saat itu, suatu pandangan sesat muncul di dalam diri seorang
2

A Treasury of the Buddha’s Words: Discourses From the Middle Collection,
diterjemahkan oleh Nyanamoli dan disunting oleh Phra Khantipalo, dengan catatan oleh
Phra Khantipalo. Mahamakut Rajavidyalay Press, Bangkok, Thailand. Tanggal publikasi
tidak diketahui.

bhikkhu bernama Sāti, putra seorang nelayan, demikian:
“Sebagaimana saya memahami Dhamma yang diajarkan oleh Sang
Bhagavā, kesadaran yang sama inilah yang berjalan dan berkelana
melalui lingkaran kelahiran-kelahiran ulang, bukan kesadaran lain.”
3. Beberapa bhikkhu, setelah mendengar hal ini, mendatangi bhikkhu
Sāti dan bertanya kepadanya: “Sahabat Sāti, apakah benar bahwa
pandangan sesat seperti itu telah muncul di dalam dirimu?”
Anda tahu apa maksud tersirat dari pertanyaan ini? Ini seperti saya
mendatangi Anda dan bertanya: “Anda tahu pandangan Anda yang
sangat bodoh itu? Apakah Anda benar-benar mengatakannya?” Dan
jawabannya adalah...
“Memang demikian, para sahabat. Sebagaimana saya memahami
Dhamma yang diajarkan oleh Sang Bhagavā, kesadaran yang sama
inilah yang berjalan dan berkelana melalui lingkaran kelahirankelahiran ulang, bukan kesadaran lain.”
Kemudian para bhikkhu ini, karena ingin melepaskan dia dari
pandangan sesat itu, menekan dan bertanya serta bertanya-ulang:
“Sahabat Sāti, janganlah berkata demikian. Janganlah salah-mewakili
Sang Bhagavā; sungguh tidak baik salah-mewakili Sang Bhagavā. Sang
Bhagavā tidak akan berbicara demikian. Di dalam banyak khotbah,
Sang Bhagavā telah menyatakan bahwa kesadaran telah muncul secara
bergantung, karena tanpa suatu kondisi, tidak ada awal mula
kesadaran.”
Tetapi walaupun telah ditekan dan ditanyai dan ditanya-ulang oleh para
bhikkhu itu dengan cara ini, bhikkhu Sāti, putra seorang nelayan,
dengan keras kepala tetap saja melekat pada pandangan sesat itu dan
terus mempertahankannya.
Pandangan ini adalah pandangan Brahamana. Ketika ditelusuri tidak
ada agama Hinduisme; ini adalah Brahmanisme. Jika Anda pergi ke

India dan berbicara dengan mereka tentang Hinduisme, mereka akan
memandang Anda dan bertanya-tanya apa yang Anda bicarakan. Ini
adalah pandangan Brahmana.
4. Karena para bhikkhu tidak dapat melepaskan dia dari pandangan
sesat itu, mereka pergi menghadap Sang Bhagavā. Setelah memberi
hormat kepada beliau, mereka duduk di satu sisi dan memberitahu
beliau semua yang telah terjadi, dengan menambahkan: “Yang Mulia
Bhante, karena kami tidak dapat melepaskan bhikkhu Sāti, putra
seorang nelayan, dari pandangan sesat ini, kami telah melaporkan
persoalan ini kepada Sang Bhagavā.”
5. Kemudian Sang Bhagavā berbicara kepada seorang bhikkhu
demikian: “Wahai Bhikkhu, beritahukan kepada bhikkhu Sāti, putra
seorang nelayan, atas namaku bahwa Guru memanggilnya.”
“Baik, Yang Mulia Bhante,” jawab bhikkhu itu. Dia pun pergi kepada
bhikkhu Sāti dan berkata: “Guru memanggilmu, sahabat Sāti.”
“Ya, sahabat,” jawab Sāti. Lalu dia pergi menghadap Sang Bhagavā.
Setelah memberi hormat kepada beliau, dia duduk di satu sisi.
Sang Bhagavā kemudian bertanya kepadanya: “Sāti, apakah benar
bahwa pandangan sesat seperti ini telah muncul di dalam dirimu:
'Sebagaimana saya memahami Dhamma yang diajarkan oleh Sang
Bhagavā, kesadaran yang sama inilah yang berjalan dan berkelana
melalui lingkaran kelahiran-kelahiran ulang, bukan kesadaran lain?'”
“Memang demikian, Yang Mulia Bhante. Sebagaimana saya memahami
Dhamma yang diajarkan oleh Sang Bhagavā, kesadaran yang sama
inilah yang berjalan dan berkelana melalui lingkaran kelahirankelahiran ulang, bukan kesadaran lain.”
“Apakah kesadaran itu, Sāti?”
“Yang Mulia Bhante, kesadaran adalah yang berbicara dan merasa dan
mengalami di sini dan di sana akibat dari tindakan-tindakan yang baik
dan buruk.”
“Manusia yang salah jalan,

Kapan pun Sang Buddha mengatakan ini, ini adalah kritik berat.
kepada siapakah engkau pernah mengetahui aku mengajarkan
Dhamma dengan cara itu? Manusia yang salah jalan, di dalam banyak
khotbah bukankah aku telah menyatakan bahwa kesadaran muncul
secara bergantung, karena tanpa suatu kondisi tidak ada asal mula
kesadaran? Tetapi engkau, manusia yang salah jalan, telah menyalahartikan kami lewat pemahamanmu yang salah dan melukai dirimu
sendiri serta menyimpan banyak cela; karena hal ini akan membawamu
pada kerugian dan penderitaan untuk waktu yang lama.”
6. Kemudian Sang Bhagavā berkata kepada para bhikkhu demikian:
“Para bhikkhu, bagaimana pendapatmu? Apakah bhikkhu Sāti, putra
seorang nelayan, telah menyulut bahkan sepercik kebijaksanaan dalam
Dhamma dan Vinaya ini?”
“Bagaimana mungkin, Yang Mulia Bhante? Tidak, Yang Mulia Bhante.”
Ketika ini dikatakan, bhikkhu Sāti, putra seorang nelayan, duduk
terdiam, cemas, dengan bahu terkulai dan kepala tertunduk, muram,
dan tidak memberikan tanggapan. Kemudian, karena mengetahui hal
ini, Sang Bhagavā berkata: “Manusia yang salah jalan, engkau akan
dikenal lewat pandanganmu sesat itu sendiri. Aku akan bertanya
kepada para bhikkhu mengenai hal ini.”
Kita masih memperbincangkan Sāti, putra seorang nelayan, dua ribu
lima ratus tahun kemudian, jadi benarkan yang dikatakan?
7. Kemudian Sang Bhagavā berbicara kepada para bhikkhu demikian:
“Para bhikkhu, apakah kalian memahami Dhamma yang diajarkan
olehku sebagaimana yang dipahami oleh bhikkhu Sāti ini, putra
seorang nelayan, ketika ia menyalah-artikan kita lewat pemahamannya
yang salah dan dia merugikan dirinya sendiri serta menyimpan banyak
cela?”

“Tidak, Yang Mulia Bhante. Di dalam banyak khotbah, Sang Bhagavā
telah menyatakan bahwa kesadaran muncul secara bergantung, karena
tanpa suatu kondisi tidak ada asal mula kesadaran.”
“Bagus, para bhikkhu. Sungguh bagus bahwa kalian memahami
Dhamma yang diajarkan olehku sedemikian. Di dalam banyak khotbah,
aku telah menyatakan bahwa kesadaran mucul secara bergantung,
karena tanpa suatu kondisi tidak ada asal mula kesadaran. Tetapi
bhikkhu Sāti ini, putra seorang nelayan, menyalah-artikan kita lewat
pemahamannya yang salah dan merugikan dirinya sendiri serta
menyimpan banyak cela; hal ini akan membawa pada kerugian dan
penderitaan bagi manusia yang salah jalan ini untuk waktu yang lama.
Apa yang terjadi pada Sāti, putra seorang nelayan, adalah segera
setelah kejadian ini, dia melepaskan kebhikkhuannya dan mulai
mengkritik Sang Buddha habis-habisan yang dia anggap memilliki
pandangan salah.
8. “Para bhikkhu, kesadaran bergantung pada suatu kondisi tertentu
yang dengan bergantung padanya kesadaran itu muncul. Ketika
kesadaran muncul bergantung pada mata dan bentuk-bentuk,
kesadaran itu disebut kesadaran-mata; ketika kesadaran muncul
bergantung pada telinga dan suara, kesadaran itu disebut kesadarantelinga; ketika kesadaran muncul bergantung pada hidung dan bau,
kesadaran itu disebut kesadaran-hidung; ketika kesadaran muncul
bergantung pada lidah dan cita rasa, kesadaran itu disebut kesadaranlidah; ketika kesadaran muncul bergantung pada badan jasmani dan
objek-objek sentuhan, kesadaran itu disebut kesadaran-badan jasmani;
ketika kesadaran muncul bergantung pada pikiran dan objek-objek
pikiran, kesadaran itu disebut kesadaran-pikiran.
Sama seperti api yang disebut menurut kondisi tertentu yang dengan
bergantung padanya api itu menyala—ketika api membakar dengan
bergantung pada kayu bakar, api itu disebut api kayu bakar; ketika api
membakar dengan bergantung pada rumput, api itu disebut api

rumput; ketika api membakar dengan bergantung pada kotoran sapi,
api itu disebut api kotoran sapi; ketika api membakar dengan
bergantung pada serpihan kayu, api itu disebut api serpihan kayu;
ketika api membakar dengan bergantung pada sampah, api itu disebut
api sampah – demikian pula, kesadaran disebut menurut kondisi
tertentu yang dengan bergantung padanya kesadaran itu muncul.
Ketika kesadaran muncul bergantung pada mata dan bentuk-bentuk,
kesadaran itu disebut kesadaran-mata; ketika kesadaran muncul
bergantung pada telinga dan suara, kesadaran itu disebut kesadarantelinga; ketika kesadaran muncul bergantung pada hidung dan bau,
kesadaran itu disebut kesadaran-hidung; ketika kesadaran muncul
bergantung pada lidah dan cita rasa, kesadaran itu disebut kesadaranlidah; ketika kesadaran muncul bergantung pada badan jasmani dan
benda-benda yang dapat disentuh, kesadaran itu disebut kesadaranbadan jasmani; ketika kesadaran muncul bergantung pada pikiran dan
objek-objek pikiran, kesadaran itu disebut kesadaran-pikiran.”
“Para bhikkhu, apakah kalian melihat: 'Hal ini telah menjadi?'”
“Ya, Yang Mulia Bhante.”
“Para bhikkhu, apakah kalian melihat: 'Asal mulanya muncul dengan
hal itu sebagai makanan?'”
“Ya, Yang Mulia Bhante.”
“Para bhikkhu, apakah kalian melihat: 'Dengan berhentinya makanan
itu, apa yang telah menjadi itu akan terkena penghentian?'”
“Ya, Yang Mulia Bhante.”
Apakah makanan itu? Untuk mata, makanannya adalah warna dan
bentuk; untuk telinga adalah suara; itulah makanan.
“Para bhikkhu, apakah keraguan muncul ketika orang merasa tidak
yakin demikian: 'Apakah hal ini telah menjadi atau tidak?'”

“Ya, Yang Mulia Bhante.”
“Para bhikkhu, apakah keraguan muncul ketika orang merasa tidak
yakin demikian: 'Apakah asal mulanya terjadi bergantung pada
makanan atau tidak?'”
“Ya, Yang Mulia Bhante.”
“Para bhikkhu, apakah keraguan muncul ketika orang merasa tidak
yakin demikian: 'Dengan berhentinya makanan itu, apa yang telah
menjadi itu akan terkena penghentian, atau tidak?'”
“Ya, Yang Mulia Bhante.”
“Para bhikkhu, apakah keraguan ditinggalkan pada orang yang melihat
sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan yang benar demikian: 'Hal
ini telah menjadi?'”
“Ya, Yang Mulia Bhante.”
“Para bhikkhu, apakah keraguan ditinggalkan pada orang yang melihat
sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan yang benar demikian: 'Asal
mula terjadinya bergantung pada makanan?'”
“Ya, Yang Mulia Bhante.”
“Para bhikkhu, apakah keraguan ditinggalkan pada orang yang melihat
sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan yang benar demikian:
'Dengan berhentinya makanan itu, apa yang telah menjadi itu akan
terkena penghentian?'”
“Ya, Yang Mulia Bhante.”
“Para bhikkhu, apakah kalian telah terbebas dari keraguan di sini: 'Hal
ini telah menjadi?'”
“Ya, Yang Mulia Bhante.”

“Para bhikkhu, apakah kalian telah terbebas dari keraguan di sini: 'Asal
mula terjadinya bergantung pada makanan?'”
“Ya, Yang Mulia Bhante.”

“Para bhikkhu, apakah kalian telah terbebas dari keraguan di sini:
'Dengan berhentinya makanan itu, apa yang telah menjadi itu akan
terkena penghentian?'”
“Ya, Yang Mulia Bhante.”
13. “Para bhikkhu, apakah telah dilihat dengan baik oleh kalian
sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan yang benar demikian: 'Hal
ini telah menjadi?'”
Beliau bertanya apakah mereka mengalami pengalaman langsung.
“Ya, Yang Mulia Bhante.”
“Para bhikkhu, apakah telah dilihat dengan baik oleh kalian
sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan yang benar demikian: 'Asal
mula terjadinya bergantung pada makanan?'”
“Ya, Yang Mulia Bhante.”
“Para bhikkhu, apakah telah dilihat dengan baik oleh kalian
sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan yang benar demikian:
'Dengan berhentinya makanan itu, apa yang telah menjadi itu akan
terkena penghentian?'”
“Ya, Yang Mulia Bhante.”
14. “Para bhikkhu, walaupun pandangan ini amat murni dan jernih,
namun jika kalian melekatinya, mencintainya, menyimpannya dan
memperlakukannya sebagai suatu milik, apakah dengan demikian
berarti kalian memahami Dhamma yang telah diajarkan seperti
perumpamaan perahu, yaitu untuk tujuan menyeberang, bukan untuk
tujuan melekat?”
“Tidak, Yang Mulia Bhante.”
Jika Anda berpegang pada pandangan ini, Anda tidak menjalankan
apa yang diajarkan Buddha—cukup melihat, memperbolehkannya,
dan membiarkan apa adanya.

“Para bhikkhu, walaupun pandangan ini amat murni dan jernih, namun
jika kalian tidak melekatinya, tidak mencintainya, tidak menyimpannya
dan tidak memperlakukannya sebagai suatu milik, apakah dengan
demikian berarti kalian memahami Dhamma yang telah diajarkan
seperti perumpamaan perahu, yaitu untuk tujuan menyeberang, bukan
untuk tujuan melekat?”
“Ya, Yang Mulia Bhante.”
15. “Para bhikkhu, ada empat macam makanan untuk pemeliharaan
para makhluk yang telah menjadi dan untuk penopang bagi mereka
yang mencari kehidupan baru. Apakah yang empat itu? Mereka adalah:
makanan fisik sebagai makanan, baik kasar maupun halus; kontak
sebagai yang kedua; bentuk-bentuk pikiran sebagai yang ketiga; dan
kesadaran sebagai yang keempat.”
16. “Nah, para bhikkhu, empat macam makanan ini memiliki apa
sebagai sumbernya, apa sebagai asal mulanya, dari apa mereka terlahir
dan dihasilkan? Empat jenis makanan ini memiliki nafsu keinginan
sebagai sumbernya, nafsu keinginan sebagai asal mulanya; mereka
terlahir dan dihasilkan dari nafsu keinginan.
Bagaimana nafsu keinginan menunjukkan wujudnya? Ketegangan dan
keketatan di pikiran dan badan jasmani.
Begitulah cara Anda mengenalinya. Inilah sebabnya mengapa nafsu
keinginan merupakan titik terlemah di dalam Sebab Musabab yang
Saling Bergantungan, karena nafsu keinginan adalah sesuatu yang
mudah untuk diamati dan dirilekskan. Nafsu keinginan tidak kuat tapi
cukup gigih, namun tidak terlalu sulit untuk melepaskannya dengan
mengenali dan merilekskan.
Dan nafsu keinginan ini memiliki apa sebagai sumbernya, apa sebagai
asal mulanya; dari apa mereka terlahir dan dihasilkan? Nafsu keinginan
memiliki perasaan sebagai sumbernya, perasaan sebagai asal mulanya;
mereka terlahir dan dihasilkan dari perasaan.

Perasaan ini memiliki apa sebagai sumbernya, apa sebagai asal
mulanya; dari apa mereka terlahir dan dihasilkan? Perasaan memiliki
kontak sebagai sumbernya, kontak sebagai asal mulanya; mereka
terlahir dan dihasilkan dari kontak.
Kontak ini memiliki apa sebagai sumbernya, apa sebagai asal mulanya;
dari apa mereka terlahir dan dihasilkan? Kontak memiliki enam
landasan indera sebagai sumbernya, enam landasan indera sebagai
asal mulanya; mereka terlahir dan dihasilkan dari enam landasan
indera.
Dan enam landasan indera ini memiliki apa sebagai sumbernya, apa
sebagai asal mulanya; dari apa mereka terlahir dan dihasilkan? Enam
landasan indera memiliki batin-jasmani sebagai sumbernya, batinjasmani sebagai asal mulanya; mereka terlahir dan dihasilkan dari
batin-jasmani.
Dan batin-jasmani ini memiliki apa sebagai sumbernya, apa sebagai
asal mulanya; dari apa mereka terlahir dan dihasilkan? Batin-jasmani
memiliki kesadaran sebagai sumbernya, kesadaran sebagai asal
mulanya; mereka terlahir dan dihasilkan dari kesadaran.
Dan kesadaran ini memiliki apa sebagai sumbernya, apa sebagai asal
mulanya; dari apa mereka terlahir dan dihasilkan? Kesadaran memiliki
bentukan-bentukan sebagai sumbernya, bentukan-bentukan sebagai
asal mulanya; mereka terlahir dan dihasilkan dari bentukan-bentukan.
Dan bentukan-bentukan ini memiliki apa sebagai sumbernya, apa
sebagai asal mulanya; dari apa mereka terlahir dan dihasilkan?
Bentukan-bentukan ini memiliki ketidak-tahuan sebagai sumbernya,
ketidak-tahuan sebagai asal mulanya; mereka terlahir dan dihasilkan
dari ketidak-tahuan.”

Apakah ketidak-tahuan itu? Ketidak-tahuan selalu berarti tidak
melihat Empat Kebenaran Mulia. Dengan kata lain, ada ketidakpedulian yang terjadi. Kenapa ini terjadi? Karena kita mengambil halhal secara pribadi dan kita pikir mereka milik kita. Dan kita tidak
peduli pada fakta adanya penderitaan, adanya penyebab penderitaan,
ada berhentinya penderitaan, dan ada jalan menuju berhentinya
penderitaan.
17. “Jadi, para bhikkhu, dengan ketidak-tahuan sebagai kondisi,
muncullah bentukan-bentukan; dengan bentukan-bentukan sebagai
kondisi, muncullah kesadaran; dengan kesadaran sebagai kondisi,
muncullah batin-jasmani; dengan batin-jasmani sebagai kondisi,
muncullah enam landasan indera; dengan enam landasan indera
sebagai kondisi, muncullah kontak; dengan kontak sebagai kondisi,
muncullah perasaan; dengan perasaan sebagai kondisi, muncullah
nafsu keinginan; dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah
kemelekatan; dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah dumadi
(penjelmaan);
“Dumadi (penjelmaan)” diterjemahan ini, akan kita sebut sebagai
muncullah “tendensi kebiasaaan.”
Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran;
dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah usia tua dan kematian,
kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka, dan keputus-asa-an.
Demikianlah asal mula seluruh kumpulan penderitaan ini.”
18. “'Dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah usia tua dan
kematian': demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah usia tua dan
kematian memiliki kelahiran sebagai kondisi atau tidak, atau bagaimana
kalian menerimanya dalam hal ini?”
“Usia tua dan kematian memiliki kelahiran sebagai kondisi, Yang Mulia
Bhante. Dengan demikian, kami menerimanya dalam hal ini: 'dengan
kelahiran sebagai kondisi, muncullah usia tua dan kematian.'”
“'Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran':

demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah kelahiran memiliki
tendensi kebiasaan sebagai kondisi atau tidak, atau bagaimana kalian
menerimanya dalam hal ini?”
“Kelahiran memiliki tendensi kebiasaan sebagai kondisi, Yang Mulia
Bhante. Dengan demikian, kami menerimanya dalam hal ini: 'dengan
tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran.'”
“'Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan':
demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah tendensi kebiasaan
memiliki kemelekatan sebagai kondisi atau tidak, atau bagaimana
kalian menerimanya dalam hal ini?”
“Tendensi kebiasaan memiliki kemelekatan sebagai kondisi, Yang Mulia
Bhante. Dengan demikian, kami menerimanya dalam hal ini: 'dengan
kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan.'”
“'Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan':
demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah kemelekatan memiliki
nafsu keinginan sebagai kondisi atau tidak, atau bagaimana kalian
menerimanya dalam hal ini?”
“Kemelekatan memiliki nafsu keinginan sebagai kondisi, Yang Mulia
Bhante. Dengan demikian, kami menerimanya dalam hal ini: 'dengan
nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan.'”
“'Dengan perasaan sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan':
demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah nafsu keinginan
memiliki perasaan sebagai kondisi atau tidak, atau bagaimana kalian
menerimanya dalam hal ini?”
“Nafsu keinginan memiliki perasaan sebagai kondisi, Yang Mulia
Bhante. Dengan demikian, kami menerimanya dalam hal ini: 'dengan
perasaan sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan.'”

“'Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah perasaan': demikian
dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah perasaan memiliki kontak
sebagai kondisi atau tidak, atau bagaimana kalian menerimanya dalam
hal ini?”
“Perasaan memiliki kontak sebagai kondisi, Yang Mulia Bhante. Dengan
demikian, kami menerimanya dalam hal ini: 'dengan kontak sebagai
kondisi, muncullah perasaan.'”
“'Dengan enam landasan indera sebagai kondisi, muncullah kontak':
demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah kontak memiliki enam
landasan indera sebagai kondisi atau tidak, atau bagaimana kalian
menerimanya dalam hal ini?”
“Kontak memiliki enam landasan indera sebagai kondisi, Yang Mulia
Bhante. Dengan demikian, kami menerimanya dalam hal ini: 'dengan
enam landasan indera sebagai kondisi, muncullah kontak.'”
“'Dengan batin-jasmani sebagai kondisi, muncullah enam landasan
indera': demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah enam landasan
indera memiliki batin-jasmani sebagai kondisi atau tidak, atau
bagaimana kalian memahaminya dalam hal ini?”
“Enam landasan indera memiliki batin-jasmani sebagai kondisi, Yang
Mulia Bhante. Dengan demikian, kami menerimanya dalam hal ini:
'dengan batin-jasmani sebagai kondisi, muncullah enam landasan
indera.'”
Batin-jasmani, dalam bahasa Pāli disebut nāma rūpa, dan paling
sering diterjemahkan sebagai nama dan bentuk. Terjemahan itu
sangat sulit untuk dimengerti. Jika Anda mengatakan batin dan
jasmani, ini membuat perbedaan. Saya akan menjelaskan definisi
masing-masing sebentar lagi.
“'Dengan kesadaran sebagai kondisi, muncullah batin-jasmani ':

demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah batin-jasmani memiliki
kesadaran sebagai kondisi atau tidak, atau bagaimana kalian
menerimanya dalam hal ini?”
“Batin-jasmani memiliki kesadaran sebagai kondisi, Yang Mulia Bhante.
Dengan demikian, kami menerimanya dalam hal ini: 'dengan kesadaran
sebagai kondisi, muncullah batin-jasmani.'”
“'Dengan bentukan-bentukan sebagai kondisi, muncullah kesadaran':
demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah kesadaran memiliki
bentukan-bentukan sebagai kondisi atau tidak, atau bagaimana kalian
menerimanya dalam hal ini?”
“Kesadaran memiliki bentukan-bentukan sebagai kondisi, Yang Mulia
Bhante. Dengan demikian, kami menerimanya dalam hal ini: 'dengan
bentukan-bentukan sebagai kondisi, muncullah kesadaran.'”
“'Dengan ketidak-tahuan sebagai kondisi, muncullah bentukanbentukan': demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah bentukanbentukan memiliki ketidak-tahuan sebagai kondisi atau tidak, atau
bagaimana kalian menerimanya dalam hal ini?”
“Bentukan-bentukan memiliki ketidak-tahuan sebagai kondisi, Yang
Mulia Bhante. Dengan demikian, kami menerimanya dalam hal ini:
'dengan ketidak-tahuan sebagai kondisi, muncullah bentukanbentukan.'”
19. “Bagus, para bhikkhu. Jadi kalian mengatakan demikian, dan aku
juga mengatakan demikian: 'Bila ini ada, itu akan menjadi; dengan
munculnya ini, itu muncul.
Yaitu, dengan ketidak-tahuan sebagai kondisi, muncullah bentukanbentukan;
dengan bentukan-bentukan sebagai kondisi, muncullah kesadaran;
dengan kesadaran sebagai kondisi, muncullah batin-jasmani;

dengan batin-jasmani sebagai kondisi, muncullah enam landasan
indera;
dengan enam landasan indera sebagai kondisi, muncullah kontak;
dengan kontak sebagai kondisi, muncullah perasaan;
dengan perasaan sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan;
dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan;
dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan;
dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran;
dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah usia tua dan kematian,
kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka, dan keputus-asa-an.
Demikianlah asal mula seluruh kumpulan penderitaan ini.”
Mari bahas definisi. Nah, ini sebetulnya adalah hubungan antara
perasaan dan nafsu keinginan. Ini dinamakan Analisa Sebab Musabab
yang Saling Bergantungan, di dalam Samyutta Nikāya.3
Di Sāvatthī. “Para bhikkhu, aku akan mengajarkan Sebab Musabab yang
Saling Bergantungan dan aku akan menganalisanya untukmu.
Dengarkanlah dan perhatikanlah. Aku akan berbicara.”
“Baik, Yang Mulia Bhante,” para bhikkhu menjawab.
Sang Bhagavā berkata demikian: “Dan apakah, para bhikkhu, Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan itu? Dengan ketidak-tahuan
sebagai kondisi, [muncullah] bentukan-bentukan; dengan bentukanbentukan sebagai kondisi, [muncullah] kesadaran;
Kita ulang seluruhnya.
“Demikianlah asal mula dari seluruh kumpulan penderitaan ini.”
“Dan apakah, para bhikkhu, usia tua dan kematian? Usia tua berbagai
mahkluk diberbagai golongan makhluk, mereka menua, gigi rontok,
rambut memutih, kulit mengeriput, kebugaran menurun, indera-indera
3
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melemah: inilah yang disebut usia tua.”
Dan saya merasakan semua yang disebutkan di sini. Ha ha!
“Meninggal dunianya berbagai makhluk dari berbagai golongan
makhluk, binasa, hancur, lenyap, mortalitas, kematian, berakhirnya
waktu kehidupan, hancurnya kelompok-kelompok kehidupan,
terbaringnya jasad: ini disebut kematian. Demikianlah usia tua dan
kematian ini bersama-sama disebut usia-tua-dan-kematian.”
“Dan apakah, para bhikkhu, kelahiran itu? Lahirnya berbagai makhluk
menjadi berbagai golongan makhluk, kelahiran mereka, masuk [ke
dalam rahim], produksi, terwujudnya kelompok-kelompok kehidupan,
memperoleh landasan-landasan indera. Ini disebut kelahiran.
“Dan apakah, Para Bhikkhu, keberadaan?
Lagi-lagi ini adalah tendensi kebiasaan Anda; saya berbicara tentang
tendensi kebiasaan yang ada di alam indera, karena itulah aplikasi
praktis untuk melihatnya. Masih ada lagi.
Ada tiga jenis keberadaan: keberadaan di alam indera, keberadaan di
alam berbentuk, keberadaan di alam tanpa bentuk. Inilah yang disebut
keberadaan.”
Keberadaan di alam berbentuk adalah jhāna- jhāna rendah: jhāna
pertama, jhāna kedua, jhāna ketiga, jhāna keempat. Dan keberadaan
di alam tak berbentuk adalah arūpa jhāna: ruang tanpa batas,
kesadaran tanpa batas, ketiadaan, bukan-persepsi-pun-bukan-tanpapersepsi.
“Dan apakah para bhikkhu, kemelekatan? Ada empat jenis
kemelekatan: kemelekatan pada kenikmatan indera, kemelekatan pada
pandangan-pandangan, kemelekatan pada peraturan dan sumpah,
upacara dan ritual,
Upacara dan ritual, percaya bahwa upacara dan ritual akan

mengantarkan Anda atau membawa Anda ke Nibbāna.
kemelekatan pada doktrin adanya diri. Ini disebut kemelekatan.”
Di dalam “kemelekatan,” Anda telah mendengar saya berbicara
mengenai berpikir, dan itu ada hubungannya dengan pandanganpandangan. Saya juga berbicara tentang konsep, dan itu juga ada
hubungannya dengan pandangan-pandangan. Saya juga berbicara
tentang ketika Anda melepaskan nafsu keinginan, disana tidak ada
kemelekatan. Itu artinya Anda melepaskan pandangan-pandangan
untuk sesaat. Anda melepaskan konsep untuk sesaat. Anda
melepaskan kepercayaan bahwa disana ada ke-aku-an pada saat itu.
Ketika Anda melakukan ini terus dan terus, itu mulai mengendap.
Ini adalah salah satu alasan mengapa ketika kegelisahan muncul, itu
adalah teman baik Anda karena ketika Anda memiliki pikiran ini, dan
konsep, dan ide akan apa yang Anda suka dan apa yang Anda tidak
suka, ke semua hal ini, ketika Anda melepaskannya dan rileks, Anda
melepaskan kepercayaan pada pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan
sebagai milik Anda pribadi. Anda mulai melihat bahwa ini adalah
proses tanpa diri pribadi (impersonal). Permulaan dari kepercayaan
“Aku” ada di dalam nafsu keinginan, tapi peningkatan kepercayaan itu
dan benar-benar berpegang kuat pada itu ada di dalam kemelekatan.
Salah satu hal yang terjadi di Amerika saat ini adalah banyak orang
menaruh nafsu keinginan dan kemelekatan bersama dan mereka
berkata: “Nah, itu adalah menggenggam.” Pada permukaannya,
mereka benar.
Tapi ketika Anda mulai melihatnya dengan lebih dan lebih dekat, Anda
mulai melihat bahwa nafsu keinginan dan kemelekatan adalah dua hal
berbeda, dan Anda tidak bisa menaruh mereka bersama.
“Dan apakah, para bhikkhu, nafsu keinginan? Ada enam kelompok
nafsu keinginan: keinginan akan bentuk-bentuk, nafsu keinginan akan
suara-suara, nafsu keinginan akan bau-bauan, nafsu keinginan akan cita

rasa, nafsu keinginan akan objek-objek sentuhan, nafsu keinginan akan
fenomena pikiran. Ini disebut nafsu keinginan.
Nafsu keinginan adalah “Saya suka, saya tidak suka” pada tiap-tiap
pintu indera. Tiap pintu indera memiliki perasaan dan nafsu keinginan
di belakangnya. Inilah sebabnya kemampuan mengenali perasaan
yang muncul pada tiap pintu indera menjadi sangat penting.
Segera setelah Anda mengenali perasaan, kemudian pada saat itu
juga Anda rilekskan, maka nafsu keinginan tidak muncul dan begitu
juga dengan sisa dari rangkaian Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan. Inilah mengapa pikiran Anda menjadi murni. Inilah
mengapa pikiran Anda menjadi bersih. Karena Anda melepaskan
semua konsep, dan Anda melihat proses ini sebagai proses; ini bukan
milik pribadi. Semua hal ini muncul karena kondisi. Tidak ada “diriku”;
tidak ada “aku” di dalamnya ketika Anda melepaskan nafsu keinginan.
“Dan apakah, para bhikkhu, perasaan? Ada enam kelompok perasaan:
perasaan yang muncul dari kontak-mata, perasaan yang muncul dari
kontak-telinga, perasaan yang muncul dari kontak-hidung, perasaan
yang muncul dari kontak-lidah, perasaan yang muncul dari kontakbadan jasmani, perasaan yang muncul dari kontak-pikiran. Ini disebut
perasaan.”
“Dan apakah, para bhikkhu, kontak? Ada enam kelompok kontak:
kontak-mata, kontak-telinga, kontak-hidung, kontak-lidah, kontakbadan jasmani, kontak-pikiran. Ini disebut kontak.”
“Dan apakah, para bhikkhu, enam landasan indera? Landasan mata,
landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan badan
jasmani, landasan pikiran. Ini disebut enam landasan indera.”
“Dan apakah, para bhikkhu, batin-jasmani? Perasaan, persepsi,
kehendak, kontak, perhatian: ini disebut batin. Empat unsur utama dan
bentuk yang diturunkan dari empat unsur utama: ini disebut jasmani.

Demikianlah batin ini dan jasmani ini bersama-sama disebut batinjasmani.
Ketika perasaan muncul, sepertinya itu bagian dari jasmani, kan?
Sebenarnya bukan, itu adalah batin. Itu adalah perasaan mental,
walaupun itu ada pada tiap pintu indera. Itulah sebabnya mengapa
dua hal ini bersama-sama.
Anda harus mempunyai empat elemen, dalam bentuk mereka yang
berbeda-beda: elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen udara.
Anda harus mempunyai ke empat elemen ini; itulah yang membentuk
badan fisik Anda; itulah yang membentuk semesta fisik.
Perbedaannya adalah kadar masing-masing elemen yang menyatu.
Ini adalah salah satu hal yang membuat Sang Buddha menjadi sangat
unik. Beliau melihat bahwa di sana ada ketergantungan pada batin
dan jasmani. Mereka bergantung pada satu sama lain untuk
eksistensinya.
Ketika Anda berlatih meditasi dan Anda berlatih konsentrasi absorpsi,
Anda kehilangan semua sensasi di badan jasmani Anda. Anda ingat
beberapa malam lalu, kita membahas “Satu Demi Satu Ketika
Muncul” (MN-111, Anupada Sutta), dan bahwa hingga sampai pada
landasan ketiadaan di sana ada kontak. Dengan kata lain, Anda
memiliki badan jasmani Anda, dan jika ada kontak, di sana ada
perasaan yang muncul.
Ketika Anda masuk ke dalam arūpa jhāna, Anda tidak akan merasakan
badan jasmani Anda sampai ada kontak. Anda akan merasakan angin
yang bertiup di wajah Anda, atau Anda akan merasakan semut yang
berjalan melewati Anda. Ketenang-seimbangan Anda sangat kuat
sehingga tidak membuat pikiran Anda goyang dan goyah. Itulah
perbedaan besar antara apa yang diajarkan Sang Buddha dengan apa
yang diajarkan sebelum jaman Sang Buddha.
Ketika berlatih konsentrasi absorpsi, konsentrasi menjadi semakin
dalam hingga Anda bahkan tidak tahu adanya badan jasmani, karena

Anda fokus begitu mendalam pada satu hal. Ketika Anda berlatih
konsentrasi absorpsi—dan saya telah menjumpai banyak, dan banyak
sekali—orang-orang yang berlatih berbagai bentuk konsentrasi
absorpsi akhirnya memiliki banyak ketegangan dan keketatan di
kepala mereka. Itu sangat intens, seperti jarum panas yang
menempel tepat di kepala Anda.
Instruksinya selalu: “Jangan perhatikan hal itu, lanjutkan terus, itu
akan menghilang,” dan memang begitu. Itu bukanlah apa yang kita
sebut penuh kesadaran. Anda tetap fokus pada satu hal sampai Anda
tidak lagi merasakan sensasi apapun di badan jasmani Anda, bahkan
walaupun saya datang dan memukul kepala Anda, Anda tidak akan
merasakannya. Jika saya mengambil senjata dan menaruhnya di dekat
telinga Anda, Anda tidak akan mendengarnya. Itu bukanlah kesadaran
penuh. Itulah yang dipraktekkan sebelum masa Sang Buddha.
Satu langkah ekstra yang ditaruh Sang Buddha di dalam meditasi
membuat pikiran Anda tidak menjadi terlalu satu-titik. Di sana masih
ada kesadaran penuh; Anda masih memiliki lima agregat (lima
kelompok kehidupan) di dalam jhāna; mereka masih ada di sana.
Ketika Sang Buddha membicarakan tentang pikiran dan badan
jasmani, beliau berbicara mengenai koneksi yang selalu ada di sana.
Anda tidak memiliki yang satu tanpa yang lain, tidak dengan cara yang
Sang Buddha ajarkan untuk kita praktekkan.
“Dan apakah, para bhikkhu, kesadaran? Ada enam kelompok
kesadaran: kesadaran-mata, kesadaran-telinga, kesadaran-hidung,
kesadaran-lidah, kesadaran-badan jasmani, kesadaran-pikiran. Ini
disebut kesadaran.”
“Dan apakah, para bhikkhu, bentukan-bentukan? Ada tiga jenis
bentukan-bentukan: bentukan badan jasmani, bentukan ucapan,
bentukan mental. Ini disebut bentukan-bentukan.”

Omong-omong, ketika Bhikkhu Bodhi menulis buku ini, dia
menambahkan kata “kehendak” ke bentukan-bentukan. Anda bisa
bilang itu tidak masalah, dan Anda bisa bilang itu bermasalah.
Bahasa Pāli-nya adalah sankhāra. Sankhāra adalah satu dari kata
besar di dalam bahasa Pāli karena itu mencakup banyak hal; ada
banyak definisi berbeda yang bisa Anda katakan tentang sankhāra.
Dalam hal “kehendak” bentukan-bentukan adalah baik, dalam hal lain
itu sedikit menyesatkan. Saya pikir lebih baik tidak memasukkan kata
“kehendak” di definisi ini.
“Dan apa, para bhikkhu, ketidak-tahuan?
Saya yakin kita tahu yang satu itu:
Tidak mengetahui penderitaan, tidak mengetahui asal mula
penderitaan, tidak mengetahui berhentinya penderitaan, tidak
mengetahui jalan menuju berhentinya penderitaan. Ini disebut ketidaktahuan.”
“Demikianlah, para bhikkhu, dengan ketidak-tahuan sebagai kondisi,
muncullah bentukan-bentukan;
dengan bentukan-bentukan sebagai kondisi, muncullah kesadaran;
dengan kesadaran sebagai kondisi, muncullah batin-jasmani;
dengan batin-jasmani sebagai kondisi, muncullah enam landasan
indera;
dengan enam landasan indera sebagai kondisi, muncullah kontak;
dengan kontak sebagai kondisi, muncullah perasaan;
dengan perasaan sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan;
dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan;
dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan;
dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran;
dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah usia tua dan kematian,
kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka dan keputus-asa-an.

Demikianlah asal mula dari seluruh kumpulan penderitaan. Tetapi
dengan peluruhan tanpa sisa dan berhentinya ketidak-tahuan,
berhentilah bentukan-bentukan;
Kita akan tinggalkan itu sekarang karena kita akan kembali ke…oh. Ini
juga hal yang menarik, ini sutta berikutnya di dalam Samyutta Nikāya,
nomor 3, itu disebut “Kedua Cara.”
Di Sāvatthī. “Para bhikkhu, aku akan mengajarkan kepada kalian
tentang jalan yang salah dan jalan yang benar. Dengarkanlah dan
perhatikanlah, aku akan menjelaskan.” “Baik, Yang Mulia Bhante,” para
bhikkhu itu menjawab. Sang Bhagavā berkata sebagai berikut: “Dan
apakah, para bhikkhu, jalan yang salah? Dengan ketidak-tahuan
sebagai kondisi, muncullah bentukan-bentukan; dengan bentukanbentukan sebagai kondisi, muncullah kesadaran…
Ini, para bhikkhu, disebut jalan yang salah.
Mengapa itu adalah jalan yang salah?
“Dan apakah, para bhikkhu, jalan yang benar?
Dengan peluruhan tanpa sisa dan berhentinya ketidak-tahuan,
berhentilah bentukan-bentukan;
dengan berhentinya bentukan-bentukan, berhentilah kesadaran;
dengan berhentinya kesadaran, berhentilah batin-jasmani;
dengan berhentinya batin-jasmani, berhentilah enam landasan indera;
dengan berhentinya enam landasan indera, berhentilah kontak;
dengan berhentinya kontak, berhentilah perasaan;
dengan berhentinya perasaan, berhentilah nafsu keinginan;
dengan berhentinya nafsu keinginan, berhentilah kemelekatan;
dengan berhentinya kemelekatan, berhentilah tendensi kebiasaan;
dengan berhentinya tendensi kebiasaan, berhentilah kelahiran;
dengan berhentinya kelahiran, berhentilah usia tua dan kematian,
kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka dan keputus-asaan.
Demikianlah berhentinya seluruh kumpulan penderitaan.

Ini, para bhikkhu, disebut jalan yang benar.”
Satu jalan membicarakan tentang munculnya kondisi-kondisi ini, satu
jalan membicarakan tentang penghentian kondisi-kondisi ini. Beliau
berkata jalan terbaik untuk berlatih adalah dengan penghentian
kondisi-kondisi ini.
Ketika Anda duduk di dalam meditasi dan Anda punya pikiran yang
berkelana, Anda lepaskan, rilekskan, senyum, dan kembali ke objek
meditasi Anda, lalu pikiran Anda melakukannya lagi; sebelum
terperangkap dengan pikiran-pikiran itu, Anda perhatikan sesuatu
sesaat sebelum itu. Ketika Anda melihatnya, kemudian Anda
lepaskan; kemudian Anda maju sedikit lagi dan perhatikan sesuatu
yang terjadi sesaat sebelum itu. Anda melihat berhentinya hal-hal
berbeda ini. Oh, wow!
Ketika kita berlatih melihat bagaimana hal-hal ini muncul, dan kita
menjadi terbiasa, semakin lama semakin terbiasa dengan prosesnya,
dan kita mulai melepaskan, sedikit demi sedikit, lagi dan lagi, Anda
sedang berlatih penghentian, dan itu adalah jalan yang benar.
20. “Tapi dengan peluruhan tanpa sisa dan berhentinya ketidak-tahuan
berhentilah bentukan-bentukan;
dengan berhentinya bentukan-bentukan, berhentilah kesadaran;
dengan berhentinya kesadaran, berhentilah batin-jasmani;
dengan berhentinya batin-jasmani, berhentilah enam landasan indera;
dengan berhentinya enam landasan indera, berhentilah kontak;
dengan berhentinya kontak, berhentilah perasaan;
dengan berhentinya perasaan, berhentilah nafsu keinginan;
dengan berhentinya nafsu keinginan, berhentilah kemelekatan;
dengan berhentinya kemelekatan, berhentilah tendensi kebiasaan;
dengan berhentinya tendensi kebiasaan, berhentilah kelahiran;
dengan berhentinya kelahiran, berhentilah usia tua dan kematian,
kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka dan keputus-asa-an.
Demikianlah berhentinya seluruh kumpulan penderitaan.”

Anda akan banyak mendengar hal ini.
21. “'Dengan berhentinya kelahiran, berhentilah usia tua dan
kematian,' demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah usia tua dan
kematian berhenti dengan berhentinya kelahiran atau tidak, atau
bagaimana kalian menerimanya dalam hal ini?”
“Usia tua dan kematian berhenti dengan berhentinya kelahiran, Yang
Mulia Bhante. Demikian kami menerimanya dalam hal ini: 'Dengan
berhentinya kelahiran, berhentilah usia tua dan kematian.'”
'Dengan berhentinya tendensi kebiasaan, berhentilah kelahiran,'
demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah kelahiran berhenti
dengan berhentinya tendensi kebiasaan atau tidak, atau bagaimana
kalian menerimanya dalam hal ini?”
“Kelahiran berhenti dengan berhentinya tendensi kebiasaan, Yang
Mulia Bhante. Demikian kami menerimanya dalam hal ini: 'Dengan
berhentinya tendensi kebiasaan, berhentilah kelahiran.'”
'Dengan berhentinya kemelekatan, berhentilah tendensi kebiasaan,'
demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah tendensi kebiasaan
berhenti dengan berhentinya kemelekatan atau tidak, atau bagaimana
kalian menerimanya dalam hal ini?”
“Tendensi kebiasaan berhenti dengan berhentinya kemelekatan, Yang
Mulia Bhante. Demikian kami menerimanya dalam hal ini: 'Dengan
berhentinya kemelekatan, berhentilah tendensi kebiasaan.'”
'Dengan berhentinya nafsu keinginan, berhentilah kemelekatan,'
demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah kemelekatan berhenti
dengan berhentinya nafsu keinginan atau tidak, atau bagaimana kalian
menerimanya dalam hal ini?”
“Kemelekatan berhenti dengan berhentinya nafsu keinginan, Yang
Mulia Bhante. Demikian kami menerimanya dalam hal ini: 'Dengan
berhentinya nafsu keinginan, berhentilah kemelekatan.'”

'Dengan berhentinya perasaan, berhentilah nafsu keinginan,' demikian
dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah perasaan berhenti dengan
berhentinya nafsu keinginan atau tidak, atau bagaimana kalian
menerimanya dalam hal ini?”
“Nafsu keinginan berhenti dengan berhentinya perasaan, Yang Mulia
Bhante. Demikian kami menerimanya dalam hal ini: 'Dengan
berhentinya perasaan, berhentilah nafsu keinginan.'”
'Dengan berhentinya kontak, berhentilah perasaan,' demikian
dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah perasaan berhenti dengan
berhentinya kontak atau tidak, atau bagaimana kalian menerimanya
dalam hal ini?”
“Perasaan berhenti dengan berhentinya kontak, Yang Mulia Bhante.
Demikian kami menerimanya dalam hal ini: 'Dengan berhentinya
kontak, berhentilah perasaan.'”
'Dengan berhentinya enam landasan indera, berhentilah kontak,'
demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah kontak berhenti
dengan berhentinya enam landasan indera atau tidak, atau bagaimana
kalian menerimanya dalam hal ini?”
“Kontak berhenti dengan berhentinya enam landasan indera, Yang
Mulia Bhante. Demikian kami menerimanya dalam hal ini: 'Dengan
berhentinya enam landasan indera, berhentilah kontak.'”
'Dengan berhentinya batin-jasmani, berhentilah enam landasan
indera,' demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah enam landasan
indera berhenti dengan berhentinya batin-jasmani atau tidak, atau
bagaimana kalian menerimanya dalam hal ini?”
“Enam landasan indera berhenti dengan berhentinya batin-jasmani,
Yang Mulia Bhante. Demikian kami menerimanya dalam hal ini:
'Dengan berhentinya batin-jasmani, berhentilah enam landasan
indera.'”
'Dengan berhentinya kesadaran, berhentilah batin-jasmani,' demikian

dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah batin-jasmani berhenti dengan
berhentinya kesadaran atau tidak, atau bagaimana kalian menerimanya
dalam hal ini?”
“Batin-jasmani berhenti dengan berhentinya kesadaran, Yang Mulia
Bhante. Demikian kami menerimanya dalam hal ini: 'Dengan
berhentinya kesadaran, berhentilah batin-jasmani.'”
'Dengan berhentinya bentukan-bentukan, berhentilah kesadaran,'
demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah kesadaran berhenti
dengan berhentinya bentukan-bentukan atau tidak, atau bagaimana
kalian menerimanya dalam hal ini?”
“Kesadaran berhenti dengan berhentinya bentukan-bentukan, Yang
Mulia Bhante. Demikian kami menerimanya dalam hal ini: 'Dengan
berhentinya bentukan-bentukan, berhentilah kesadaran.'”
'Dengan berhentinya ketidak-tahuan, berhentilah bentukan-bentukan,'
demikian dikatakan. Nah, para bhikkhu, apakah bentukan-bentukan
berhenti dengan berhentinya ketidak-tahuan atau tidak, atau
bagaimana kalian menerimanya dalam hal ini?”
“Bentukan-bentukan berhenti dengan berhentinya ketidak-tahuan,
Yang Mulia Bhante. Demikian kami menerimanya dalam hal ini:
'Dengan berhentinya ketidak-tahuan, berhentilah bentukanbentukan.'”
22. “Bagus, para bhikkhu. Jadi kalian mengatakan demikian, dan aku
juga mengatakan demikian: 'Bila ini tidak ada, itu tidak menjadi;
dengan berhentinya ini, itu berhenti.' Yaitu, dengan berhentinya
ketidak-tahuan berhentilah bentukan-bentukan;
dengan berhentinya bentukan-bentukan, berhentilah kesadaran;
dengan berhentinya kesadaran, berhentilah batin-jasmani;
dengan berhentinya batin-jasmani, berhentilah enam landasan indera;
dengan berhentinya enam landasan indera, berhentilah kontak;
dengan berhentinya kontak, berhentilah perasaan;
dengan berhentinya perasaan, berhentilah nafsu keinginan;

dengan berhentinya nafsu keinginan, berhentilah kemelekatan;
dengan berhentinya kemelekatan, berhentilah tendensi kebiasaan;
dengan berhentinya tendensi kebiasaan, berhentilah kelahiran;
dengan berhentinya kelahiran, berhentilah usia tua dan kematian,
kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka dan keputus-asa-an.
Demikianlah berhentinya seluruh kumpulan penderitaan.”
Ketika Anda bermeditasi, dan ini bisa terjadi kapan saja ketika Anda
keluar dari jhāna, akan ada berhentinya persepsi dan perasaan. Ketika
itu terjadi, seperti seseorang mematikan lampu, hanya “klik.” Tidak
ada persepsi, tidak ada perasaan sama sekali dalam keadaan ini.
Ketika persepsi dan perasaan muncul lagi, Anda akan melihat setiap
bagian dari seluruh rangkaian Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan. Anda akan lihat itu bergerak, kemudian Anda akan
melihat munculnya, dan kemudian Anda akan melihat berhentinya.
Ketika Anda akhirnya melepaskan ketidak-tahuan, sepenuhnya, saat
itulah pengalaman Nibbāna. Ini adalah bagaimana Anda mengalami
Nibbāna. Ini adalah sesuatu yang dalam, benar, bukan hanya
pengertian, tapi juga kesadaran akan Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan. Ketika Anda menyadari itu, semua hal berubah.
Belenggunya tidak muncul lagi, tidak pernah lagi. Bukankah itu
kedengarannya bagus? Pikirkanlah. Maksud saya setidaknya lima
belenggu terbawah akan menghilang. Dan inilah sebabnya Anda perlu
bermeditasi, jadi Anda dapat melihat dengan jelas bagaimana proses
ini bekerja.
Anda bisa hanya secara mental mengerti Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan (Paticca Samuppada), Anda bisa menjadi seorang
Sotāpanna, tingkatan pertama dari pencerahan, atau seorang
Sakadāgāmī, tingkatan kedua dari pencerahan. Anda tidak akan
masuk lebih dalam dari itu jika Anda tidak melakukan meditasi, dan
Anda juga bisa menyadari dua tingkatan pertama melalui meditasi. Ini
adalah sutta yang sangat menarik, nomor 70 (MN-70, Sutta Kitagiri)
yang dibahas di dalam Majjhima Nikāya.

Saat ini saya sedang menulis buku tentang hal ini dan bagaimana
buahnya [phala] muncul, yang pada dasarnya adalah hal yang sama.
Tapi ketika buahnya [phala] muncul, katakanlah Anda menjadi
Anāgāmī, kemudian pada beberapa saat setelahnya, bisa saja terjadi
di hari berikutnya, bisa terjadi pada saat berikutnya Anda
bermeditasi, tergantung pada Anda sendiri.
Yang akan terjadi adalah, Anda akan, katakanlah itu terjadi pada hari
berikutnya, dan Anda sedang menyiapkan makanan dan memotong
sayuran, Anda mulai merasa pikiran Anda menjadi sangat, sangat jelas
dan sangat, sangat waspada, dan Anda tahu itu adalah waktu untuk
duduk. Anda pergi dan duduk dan tiba-tiba di sana ada berakhirnya
persepsi dan perasaan lagi. Ketika itu memudar, dan persepsi dan
perasaan kembali, Anda akan melihat Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan, muncul dan berhentinya, tiga kali, sangat cepat.
Kemudian Anda akan mengalami Nibbāna, dan itu yang disebut buah
[phala] dari tingkatan itu.
Jika Anda baru masuk tingkatan pertama, Anda hanya akan
melihatnya satu kali. Ketika Anda duduk bermeditasi lagi, Anda akan
melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan muncul dan
tenggelam satu kali. Saat itu Anda mengalami apa yang disebut buah
[phala] dari Nibbāna.
Dengan buahnya [phala] pada tingkatan itu, Anda selamanya
meninggalkan keraguan bahwa ini adalah jalan yang benar, itu tidak
akan pernah muncul lagi di pikiran Anda. Anda tidak akan percaya
bahwa upacara dan ritual akan membawa ke Nibbāna; artinya
pelafalan doa dan hal-hal serupa lainnya. Anda tidak akan lagi percaya
bahwa ada diri yang kekal dimanapun, Anda akan melihat itu sebagai
tanpa diri pribadi (impersonal).
Jika terjadi dimana Anda masuk ke tingkatan kedua, ketika buahnya
[phala] muncul, di sana ada berhentinya persepsi dan perasaan,

kemudian Anda akan melihat Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan dua kali. Anda akan melihat muncul dan berhentinya,
dan muncul dan berhentinya. Itu terjadi dengan sangat cepat. Itulah
pengalaman kedua dari Nibbāna. Ketika itu terjadi, nafsu birahi dan
kebencian sangat banyak melemah.
Ketika itu terjadi untuk yang ketiga kali, Anda melihat itu tiga kali,
kemudian bukan hanya ketiga belenggu pertama yang menghilang,
tapi nafsu birahi dan kebencian tidak akan pernah muncul di pikiran
Anda lagi. Coba bayangkan, ini benar-benar hebat. Saya hanya pernah
bertemu dengan satu orang yang seperti itu.
Ketika Anda mengalami ke-arahat-an, buahnya [phala] terjadi dengan
cara yang sama, tapi Anda melihat semuanya empat kali. Dan dengan
itu ke lima belenggu terakhir lenyap; kesombongan, kegelisahan,
keinginan akan material, keinginan akan non-material, dan ketidaktahuan. Coba pikirkan, tidak lagi, tidak pernah lagi, ketidak-tahuan
tidak akan muncul lagi.
Anda akan melihat semua hal sangat jelas, dan itulah salah satu
alasan mengapa sangat menyenangkan berada di sekitar jaman
Buddha karena Anda dapat pergi dan berbicara dengan laki-laki dan
perempuan yang pernah mengalaminya. Pikiran mereka begitu jelas,
sehingga ketika Anda berbicara dengan mereka, Anda bisa memiliki
pengalaman yang dalam, karena mereka begitu jelas tanpa memiliki
belenggu yang muncul di pikiran mereka. Ini sangat layak untuk
diupayakan, saya pikir begitu. Apa Anda pikir begitu juga?
Siswa: Apakah Anda bilang masih ada kegelisahan pada yang-takkembali?
BV: Ya, sedikit, dan di sana masih ada rasa tumpul. Anda masih belajar
keseimbangan yang sangat halus. Itulah yang kita lakukan di sini. Anda
memiliki satu hari lagi. Beberapa dari kalian telah melakukannya lebih
dari itu, sebenarnya.
Siswa: Apakah ada cara untuk mengatakan seseorang adalah Arahat?
BV: Di setiap negara yang ada Buddhisme, ada banyak orang yang

mengatakan bahwa bhikkhu ini atau bhikkhu itu seorang Arahat. Saya
menghabiskan banyak waktu mencarinya. Dan itu sangatlah sulit
untuk diketahui ketika seseorang adalah Arahat; Anda harus
menghabiskan waktu dengan mereka.
Ada cerita tentang dua bhikkhu, dimana mereka pergi ber-pindapatta.
Seseorang memberi dana sup nasi panas di mangkuk (patta) bhikkhu
senior, kemudian dia duduk dan mulai meminum sup itu. Bhikkhu
junior mulai mengkritik dia dengan keras, karena Anda tidak boleh
melakukan hal itu, tapi bhikkhu senior berkata: “Perut saya sedang
bermasalah dan memakan ini selagi panas akan membantu
menenangkan perut saya. itulah mengapa saya melakukannya.”
Kemudian bhikkhu senior ini melihat ke arah bhikkhu junior dan
berkata: “Sahabat, apakah kamu pernah mendapatkan pencapaian
dalam jalan spiritual kamu?” Bhikkhu juniornya berkata: “Ya, saya
seorang Sotāpanna.” Bhikkhu senior berkata: “Jangan berharap akan
mengalami kemajuan lagi dalam meditasi kamu di dalam kehidupan
ini.” Bhikkhu junior kaget, dan dia berkata: “Mengapa?” Bhikkhu
senior berkata: “Karena kamu mengkritik seorang Arahat.”
Siswa: Tapi bukankah itu kesombongan di pihak bhikkhu senior itu?
BV: Bukan, itu adalah pernyataan kebenaran.

Siswa: Bukankah itu dari kitab komentar?
BV: Nah, nah, nah. Tidak semua komentar adalah buruk atau salah,
karena saya juga memberikan komentar setiap saat di sini. Oke? Anda
bisa mengambilnya atau meninggalkannya, terserah Anda. Yang perlu
diperhatikan adalah apakah yang dikatakan sesuai dengan banyak
sutta yang kamu temui atau tidak. Begitulah cara kamu
membedakannya.
Tapi saya pikir saya belum pernah bertemu dengan seorang Arahat.

Saya tahu banyak pembicaraan mengenai Sayadaw Taungpulu
menjadi seorang Arahat. Ketika saya bersama Sayadaw U Silananda,
ada beberapa orang yang ketika Sayadaw Taungpulu mengadakan
retret mereka akan berkeliling dan berbicara pada orang Myanmar
lainnya seraya berkata: “Anda harus berlatih dengannya, dia seorang
Arahat.” Dan Sayadaw U Silananda membawa saya ke samping dan
dia berkata: “Tidaklah mungkin untuknya menjadi seorang Arahat.”
Dan saya berkata: “Bagaimana Anda tahu itu?” Dia berkata Sayadaw
Taungpulu, di dalam salah satu ceramahnya, berkata bahwa dia
pernah mengambil sumpah Bodhisatta.
Ketika Anda mengambil sumpah Bodhisatta, itu akan menghentikan
Anda dari pencapaian Nibbāna dalam kehidupan ini. Sumpah ini
begitu kuat. Jika Anda telah mengambil sumpah Bodhisatta dan Anda
ingin mencapai Nibbāna dalam kehidupan ini, saya menyarankan
Anda untuk membatalkan sumpah itu. Orang Tibet dan banyak orang
Mahayana agak bersikeras mendorong orang-orang yang berlatih
bersama mereka untuk mengambil sumpah Bodhisatta.
Itu adalah sumpah yang diambil Bodhisatta untuk menjadi Bodhisatta.
Ketika ia melihat Buddha yang ada pada saat itu, ia memiliki potensi
untuk menjadi seorang Arahat dalam tujuh hari. Jika ia mau tinggal
tanpa sumpah Bodhisatta, ia dapat menjadi seorang Arahat di masa
itu. Tapi di hadapan Sang Buddha, ia mengambil sumpah dan berkata:
“Saya mau menjadi Buddha berikutnya.” Sang Buddha pada saat itu
melihat ke masa depan dengan mata batin-nya, dan melihat bahwa,
ya, faktanya Bodhisatta ini akan menjadi Buddha. Jadi beliau
mengkonfirmasi bahwa sumpah Bodhisatta ini sangat bagus dan itu
akan terjadi.
Apa yang terjadi ketika orang-orang mengambil sumpah Bodhisatta
sendiri, adalah setelah lima ratus kehidupan, atau seribu kehidupan,
atau lima ribu kehidupan, atau dua puluh lima ribu kehidupan,
mereka baru mulai menyadari: “Hei, ini sulit.” Mereka akan
membatalkan sumpah Bodhisattanya. Saat mereka membatalkan

sumpah Bodhisatta, mungkin sudah bukan di jaman Buddha lagi, jadi
mereka kehilangan kesempatan mencapai Nibbāna sampai mereka
bertemu dengan Buddha lain di suatu waktu di masa depan. Berapa
lama itu akan terjadi? Siapa tahu? Maksud saya, dengan sumpah
Bodhisatta, Sang Buddha Gotama membutuhkan empat mahakappa
dan ratusan ribu kehidupan.
Satu mahakappa adalah rentang waktu yang besar. Ada empat bagian
dari mahakappa; mereka disebut asankheyya. Setiap asankheyya
bertahan sepuluh pangkat seratus enam puluh (10160) tahun. Jadi
Anda dapat menghitungnya, itu adalah waktu yang sangat lama. Coba
pikirkan dengan cara ini: ada empat asankheyya, dan selama empat
asankheyya itu, ada pengembangan dari alam semesta selama satu
asankheyya, ada berhentinya alam semesta selama satu asankheyya,
ada penyusutan alam semesta selama satu asankheyya, dan ada saat
ketika semuanya menyatu ke dalam sebuah lubang hitam kecil selama
satu asankheyya. Dan kemudian ada pengembangan selama satu
asankheyya. Satu-satunya masa ketika ada mahkluk di semesta ini
adalah ketika kita dalam masa pengembangan. Kamu pikirkan tentang
empat mahakappa; Anda membicarakan tentang banyak kehidupan.
Anda membicarakan tentang lebih dari sejuta; Anda membicarakan
tentang banyak kehidupan!
Dalam setiap kehidupan-kehidupan itu ia mendapatkan pelajaran
yang sangat berat untuk melepas. Ia memiliki banyak hal untuk
dipelajari; ia banyak menderita. Ada satu waktu dimana ia lahir
sebagai nāga, seekor ular, dan ia sangatlah kuat. Jika ia marah dan ia
melihat kepada Anda, Anda akan berubah menjadi abu. Oke,
beginilah ceritanya. Di dalam kehidupan itu ia berlatih dua dari
pāramī. Pāramī adalah penyempurnaan. Ia berlatih cinta-kasih dan
kesabaran. Ada beberapa anak laki-laki di desa yang melihat ular
besar ini, dan mereka mengambil tongkat runcing dan menikamnya
beberapa kali sepanjang jalan, dan kemudian membawanya ke desa.
Karena ia dengan sadar berlatih kesabaran dan cinta-kasih, ia tidak

melakukan apapun kepada anak-anak ini. Ia menggunakan hal itu
sebagai pelajaran melalui pengalaman langsung. Itu hanya satu
kehidupan.
Di kehidupan lainnya ia lahir sebagai pangeran muda, dan ibunya
sangat mencintainya. Ketika ia berusia hampir satu setengah tahun,
ibunya bermain dengannya dan sungguh menikmati waktu bermain
itu sehingga saat raja masuk ke dalam ruangan dan berkata sesuatu
kepada sang ibu, ia tidak merespon sama sekali. Raja menjadi
cemburu dan berpikir: “Ah, apa yang akan terjadi di masa depan? Dia
begitu melekat pada pangeran ini sehingga mereka akan
bersekongkol melawan saya di masa depan dan mereka akan
membunuh saya sehingga sang pangeran bisa menjadi raja. Saya tidak
akan membiarkan itu terjadi.”
Kemudian raja memanggil algojo. Dia pergi dan mengambil anak kecil
itu, dan tentu saja sang ibu menangis. Kemudian raja berkata kepada
algojo: “Potong tangannya.” Jadi algojo itu memotong tangan
pangeran. Bodhisatta saat itu menyadari bahwa ini adalah tantangan
untuk belajar bagaimana memproyeksikan cinta-kasihnya. Ia melihat
ke sekeliling ruangan dan melihat di sana ada empat jenis mahkluk
berbeda: ada dirinya, ada ibunya yang sangat ia cintai, ada orang
netral yaitu si algojo yang tidak ia kenal dengan baik, dan ada
musuhnya, sang ayah.
Jadi ia kemudian mulai memfokuskan cinta-kasihnya kepada keempat
mahkluk ini, dan ia tidak menangis ketika tangannya dipotong. Raja
menjadi gusar dengan hal itu, dan dia berkata: “Potong kakinya.” Jadi
algojo itu memotong kakinya. Tetap ia tidak mengalah pada rasa sakit,
ia tidak menangis. Ia sedang melatih cinta-kasihnya. Akhirnya sang
raja berkata: “Ia sangat menjijikkan, sudah potong saja kepalanya!”
dan algojo itu memotong kepala sang pangeran.
Sang pangeran langsung lahir di alam dewa karena pikirannya sangat
murni, ia tidak membiarkan satu pun pikiran ketidak-puasan, yang

merupakan sesuatu yang mungkin Anda pikirkan ketika gangguan
muncul. Ia hanya fokus pada objek meditasinya dan ia terlahir di alam
dewa. Segera setelah sang pangeran dipotong kepalanya, sang ibu
sambil memegangi tangan dan kakinya, meninggal saat itu juga
karena patah hati, dan terlahir di alam dewa bersama sang pangeran
karena cintanya yang dalam untuk anaknya.
Sang raja melangkah satu langkah dan meninggal. Dia terkena
serangan jantung dan dilahirkan di alam neraka. Satu-satunya yang
keluar hidup-hidup hari itu adalah si algojo. Kenapa? Karena dia
melakukannya bukan karena benci; dia hanya melakukan apa yang
diperintahkan. Tentu, saya pikir itu bukanlah profesi yang baik untuk
dilakukan.
Dia akhirnya meninggal dan pergi ke tempat yang menjijikan, salah
satu alam neraka. Tapi ketika Anda mengambil sumpah Bodhisatta,
seperti inilah tes yang terjadi sepanjang perjalanan Anda. Jika Anda
tidak dapat jaminan dari Sang Buddha bahwa Anda akan lahir lagi
sebagai Buddha berikutnya, sangatlah sulit untuk menjaga sumpah
itu. Selama jaman Buddha, ada beberapa orang yang mencoba
mengambil sumpah Bodhisatta dan mereka diberitahu untuk tidak
melakukannya.
Bahkan di saat ini ada orang Theravāda yang mengambil sumpah
Bodhisatta, tapi mereka tidak mengiklankannya. Itu adalah hal yang
sangat pribadi. Mereka merasa mereka memiliki keyakinan yang kuat
pada Sang Buddha sehingga mereka melakukannya. Tapi untuk saya,
tidaklah masuk akal untuk mengambil sumpah Bodhisatta dan
menghentikan diri dari mencapai Nibbāna.
Bahkan jika Anda hanya sampai di tingkatan pertama dari Nibbāna,
setidaknya ada jaminan Anda akan terbebas dari roda samsāra; Anda
tidak perlu menerima semua dukkha ini. Salah satu insentif terbesar
untuk saya terbebas dari roda samsāra adalah saya tidak harus jadi

remaja lagi. Maksud saya, pikirkanlah tentang semua emosi yang naik
turun dan semua hal gila yang terjadi, serta pelajaran berat. Jatuh
cinta dan patah hati tiap minggu, dan menemukan Anda memiliki
badan jasmani dan bertanya-tanya: “Apakah ini?” Semua hal ini
benar-benar penderitaan.
Menurut saya lebih masuk akal ketika kita berada di jaman Buddha
dan ajaran Buddha masih dalam kondisi cukup baik, kita seharusnya
lanjut dan mencoba mengikuti apa yang beliau katakan dan terbebas
dari roda secepat yang kita bisa. Itulah yang akan membuat beliau
lebih bahagia. Lebih banyak orang yang bisa mengalami Nibbāna,
Sang Buddha akan lebih bahagia jika beliau masih ada di sini dan
mengajar.
Hal menarik tentang mengambil sumpah Bodhisatta adalah kali
berikutnya Anda lahir sebagai manusia, ketika Anda masih kecil, umur
delapan atau sepuluh atau remaja, Anda akan bermimpi. Di mimpi itu
Anda akan melihat gambar Buddha. Anda akan melihat diri Anda
masuk ke dalam Buddha melalui gambar Buddha, dan dengan cara itu
Anda tahu bahwa Anda sudah mengambil sumpah. Itu adalah hal
yang pribadi dan tidak ada keraguan di pikiran Anda bahwa Anda
telah mengambil sumpah itu.
Ketika Anda bermimpi, jika Anda masuk melalui kaki Buddha, beliau
duduk di sini, dan Anda masuk melalui lutut atau kaki, itu artinya
Anda baru saja di permulaan. Jika Anda masuk melalui pusar, artinya
Anda sudah berjalan, tapi perjalanan panjang Anda masih jauh. Jika
Anda masuk melalui jantung, perjalanan Anda masih jauh tapi Anda
sudah hampir sampai dan Anda mulai mengerti dengan mendalam.
Jika Anda masuk melalui mata ketiga, artinya Anda hanya memiliki
beberapa ratus ribu kehidupan lagi. Anda akan bermimpi dan Anda
tahu tanpa keragu-raguan akan apa yang Anda lakukan, Anda bekerja
menuju tingkat terakhir. Anda tidak akan terlahir di jaman Buddha
lagi. Anda harus melakukan semuanya sendiri.

Ada banyak cerita mengenai kesulitan yang dilalui Sang Buddha; itu
adalah apa yang diceritakan oleh kisah Jātaka. Di sana ada kehidupan
menantang yang dijalaninya dan itulah sebabnya dalam setiap kisah
Jātaka, menceritakan: “Dan moral cerita adalah beliau
menyempurnakan pāramī-pāramī-nya,” apapun itu saat itu; bisa
kebulatan tekadnya, atau kesabarannya, atau kejujurannya, atau
apapun yang terjadi.
Dengan sadar ia bekerja dengan satu pāramī, kadang ia bekerja
dengan dua pāramī pada satu waktu. Seperti kisah terakhir Jātaka –
kisah yang sangat panjang – tebalnya sekitar tujuh puluh halaman, itu
adalah cerita tentang bagaimana ia tahu bahwa ia sedang bekerja
dengan penyempurnaan akhir kedermawanannya. Ia adalah raja dan
ia mulai memberikan segalanya.
Ia memberikan gajah putih dan itu membuat rakyatnya kecewa,
sehingga mereka mengambil takhtanya dan mengusirnya. Kemudian
seseorang datang dan berkata: “Nah, saya suka istrimu,” jadi ia
memberikan istrinya. Lalu seseorang datang dan berkata : “Saya suka
anak-anakmu,” dan ia memberikan anak-anaknya. Anak-anaknya tidak
menyukai hal itu, jadi mereka kembali padanya, tapi ia memaksa
mereka kembali karena ia sedang melatih kedermawanannya.
Akhirnya, mereka semua kembali bersama-sama dan mereka hidup
berbahagia bersama selamanya.
Baiklah, mari kita kembali ke Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan.
23. “Para bhikkhu, karena mengetahui dan melihat dengan cara ini,
apakah kalian akan berlari kembali ke masa lampau demikian: 'Apakah
kami ada di masa lampau? Apakah kami tidak ada di masa lampau?
Kami menjadi apa di masa lampau? Bagaimana keadaan kami di masa
lampau? Sesudah menjadi apa, lalu kami menjadi apa di masa
lampau?'”

“Tidak, Yang Mulia Bhante”
“Karena mengetahui dan melihat Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan dengan cara ini, apakah kalian berlari ke depan ke masa
depan demikian: 'Apakah kami akan ada di masa depan? Apakah kami
tidak akan ada di masa depan? Kami akan menjadi apa di masa depan?
Bagaimana keadaan kami di masa depan? Sesudah menjadi apa, lalu
kami akan menjadi apa di masa depan?'”
“Tidak, Yang Mulia Bhante”
“Karena mengetahui dan melihat dengan cara ini, apakah kalian
sekarang bingung di dalam batin tentang masa kini demikian: 'Apakah
saya ada di masa kini? Apakah saya tidak ada di masa kini? Apakah saya
sekarang ini? Bagaimana keadaan saya sekarang ini? Dari mana
mahkluk ini berasal? Ke mana mahkluk ini akan pergi?'”
“Tidak, Yang Mulia Bhante.”
Ketika Anda telah melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan,
pertanyaan-pertanyaan ini bahkan tidak akan muncul.
24. “Para bhikkhu, karena mengetahui dan melihat dengan cara ini,
apakah kalian akan berkata demikian: 'Guru ini dihormati oleh kami.
Kami berbicara seperti yang kami lakukan karena rasa hormat kepada
Guru?'”
“Tidak, Yang Mulia Bhante.”
Tidak, mereka tidak akan berkata demikian. Kenapa? Karena mereka
tahu dan melihat untuk diri mereka sendiri apakah Sebab Musabab
yang Saling Bergantungan itu dan bagaimana bekerjanya. Mereka
tidak akan mengatakan sesuatu hanya karena rasa hormat; mereka
belajar dari pengetahuan langsung.
“Karena mengetahui dan melihat dengan cara ini, apakah kalian
berkata demikian: 'Petapa ini mengatakan ini, dan kami mengatakan
demikian karena perkataan Petapa ini?'”
“Tidak, Yang Mulia Bhante.”

“Karena mengetahui dan melihat dengan cara ini, apakah kalian
mengakui Guru yang lain?”
“Tidak, Yang Mulia Bhante.”
“Karena mengetahui dan melihat dengan cara ini, apakah kalian akan
kembali pada ibadah-ibadah, perdebatan-perdebatan yang riuh
rendah, dan tanda-tanda berkah dari para petapa dan brahmana biasa,
dengan menganggap itu semua sebagai intisari [kehidupan suci]?”
“Tidak, yang Mulia Bhante.”
Tentu saja tidak.
“Apakah kalian akan mengatakan hanya tentang apa yang kalian
ketahui, lihat, dan pahami sendiri?”
“Ya, Yang Mulia Bhante.”
25. “Bagus, para bhikkhu. Demikianlah kalian telah dibimbing olehku
dengan Dhamma ini, yang dapat dilihat di sini dan kini, berlaku efektif,
mengundang untuk diteliti, membimbing ke depan, untuk dialami
sendiri oleh para bijaksana. Karena dengan acuan pada hal inilah maka
telah dikatakan: 'Para bhikkhu, Dhamma ini terlihat di sini dan kini,
berlaku efektif, mengundang untuk diteliti, membimbing ke depan,
untuk dialami sendiri oleh para bijaksana.'”
26. “Para bhikkhu, pembuahan sebuah embrio di dalam kandungan
terjadi melalui persatuan dari tiga hal. Di sini, ada persatuan ibu dan
ayah, tetapi jika saat itu bukan masa subur si ibu, dan mahkluk yang
akan dilahirkan kembali tidak ada—maka tidak ada pembuahan suatu
embrio di dalam kandungan. Di sini, ada persatuan ibu dan ayah, dan
saat itu adalah masa subur si ibu, tetapi mahkluk yang akan dilahirkan
kembali tidak ada—maka juga tidak ada pembuahan di dalam
kandungan. Tetapi jika ada persatuan ibu dan ayah, dan saat itu adalah
masa subur si ibu, dan mahkluk yang akan dilahirkan kembali ada,
maka melalui persatuan dari tiga hal ini pembuahan suatu embrio di
kandungan pun terjadi.”

27. “Si ibu kemudian membawa embrio itu di dalam kandungannya
selama sembilan bulan atau sepuluh bulan dengan banyak
kekhawatiran, sebagai beban yang berat. Kemudian, di akhir sembilan
atau sepuluh bulan, si ibu melahirkan dengan banyak kekhawatiran,
sebagai beban yang berat. Kemudian, ketika anak itu lahir, si ibu
memeliharanya dengan darahnya sendiri; karena air susu ibu disebut
darah di dalam Vinaya Para Mulia.”
28. “Ketika dia tumbuh dewasa dan kemampuan-kemampuannya
matang, anak itu bermain-main dengan misalnya bajak mainan,
jungkat-jungkit, jungkir balik, kincir angin mainan, pengukur-pengukur
mainan, mobil mainan, dan busur dan anak panah mainan.”
29. “Ketika dia tumbuh dewasa dan dengan kemampuankemampuannya yang [semakin] matang, pemuda itu bersenangsenang karena diperlengkapi dan memiliki lima tali kesenangan indera,
dengan bentuk-bentuk yang dapat dikognisi oleh mata yang
diharapkan, yang diinginkan, yang menyenangkan dan disukai, yang
berhubungan dengan nafsu indera, dan yang membangkitkan nafsu
jasmani.
Suara yang dapat dikognisi oleh telinga yang diharapkan, yang
diinginkan, yang menyenangkan dan disukai, yang berhubungan
dengan nafsu indera, dan yang membangkitkan nafsu jasmani.
Bebauan yang dapat dikognisi oleh hidung yang diharapkan, yang
diinginkan, yang menyenangkan dan disukai, yang berhubungan
dengan nafsu indera, dan yang membangkitkan nafsu jasmani.
Cita rasa yang dapat dikognisi oleh lidah yang diharapkan, yang
diinginkan, yang menyenangkan dan disukai, yang berhubungan
dengan nafsu indera, dan yang membangkitkan nafsu jasmani.
Objek-objek sentuhan yang dapat dikognisi oleh badan jasmani yang
diharapkan, yang diinginkan, yang menyenangkan dan disukai, yang
berhubungan dengan nafsu indera, dan yang membangkitkan nafsu
jasmani.”

30. “Ketika melihat bentuk-bentuk dengan mata, dia bernafsu
terhadapnya jika itu menyenangkan; dia tidak menyukainya jika itu
tidak menyenangkan. Dia berdiam dengan kewaspadaan pada badan
jasmani yang belum kokoh, dengan pikiran yang terbatas, dan dia tidak
memahami, sebagaimana adanya tentang pembebasan pikiran dan
pembebasan lewat kebijaksanaan dimana keadaan-keadaan yang tidak
bajik tersebut berhenti tanpa sisa.
Karena dia disibukkan dengan menyukai dan menolak, maka perasaan
apapun yang dia rasakan—entah menyenangkan atau menyakitkan
atau bukan-menyakitkan-pun-bukan-menyenangkan—dia bergembira
di dalam perasaan itu, menyambutnya, dan tetap memegangnya.
Ketika dia melakukan demikian, kegembiraan muncul di dalam dirinya.
Kegembiraan di dalam perasaan - perasaan adalah kemelekatan.
Dengan kemelekatan sebagai kondisi, [muncullah] tendensi kebiasaan;
dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran;
dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah usia tua dan kematian,
kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka dan keputus-asa-an.
Demikianlah asal mula seluruh kumpulan penderitaan ini.”
“Ketika mendengar suara dengan telinga, dia bernafsu terhadapnya jika
itu menyenangkan; dia tidak menyukainya jika itu tidak menyenangkan.
Dia berdiam dengan kewaspadaan pada badan jasmani yang belum
kokoh, dengan pikiran yang terbatas, dan dia tidak memahami
sebagaimana adanya tentang pembebasan pikiran dan pembebasan
lewat kebijaksanaan dimana keadaan-keadaan yang tidak bajik
tersebut berhenti tanpa sisa. Karena dia disibukkan dengan menyukai
dan menolak, maka perasaan apapun yang dia rasakan—entah
menyenangkan atau menyakitkan atau bukan-menyakitkan-pun-bukanmenyenangkan—dia bergembira di dalam perasaan itu,
menyambutnya, dan tetap memegangnya. Ketika dia melakukan
demikian, kegembiraan muncul di dalam dirinya.

Kegembiraan di dalam perasaan-perasaan adalah kemelekatan. Dengan
kemelekatan sebagai kondisi, [muncullah] tendensi kebiasaan; dengan
tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran; dengan
kelahiran sebagai kondisi, muncullah usia tua dan kematian, kesedihan,
ratapan, rasa sakit, berduka dan keputus-asa-an. Demikianlah asal
mula seluruh kumpulan penderitaan ini.”
“Ketika mencium bebauan dengan hidung, dia bernafsu terhadapnya
jika itu menyenangkan; dia tidak menyukainya jika itu tidak
menyenangkan. Dia berdiam dengan kewaspadaan pada badan
jasmani yang belum kokoh, dengan pikiran yang terbatas, dan dia tidak
memahami sebagaimana adanya tentang pembebasan pikiran dan
pembebasan lewat kebijaksanaan dimana keadaan-keadaan yang tidak
bajik tersebut berhenti tanpa sisa.
Karena dia disibukkan dengan menyukai dan menolak, maka perasaan
apapun yang dia rasakan—entah menyenangkan atau menyakitkan
atau bukan-menyakitkan-pun-bukan-menyenangkan—dia bergembira
di dalam perasaan itu, menyambutnya, dan tetap memegangnya.
Ketika dia melakukan demikian, kegembiraan muncul di dalam dirinya.
Kegembiraan di dalam perasaan-perasaan adalah kemelekatan.
Dengan kemelekatan sebagai kondisi, [muncullah] tendensi kebiasaan;
dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran;
dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah usia tua dan kematian,
kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka dan keputus-asaan.
Demikianlah asal mula seluruh kumpulan penderitaan ini.”
“Ketika mencicipi cita rasa dengan lidah, dia bernafsu terhadapnya jika
itu menyenangkan; dia tidak menyukainya jika itu tidak menyenangkan.
Dia berdiam dengan kewaspadaan pada badan jasmani yang belum
kokoh, dengan pikiran yang terbatas, dan dia tidak memahami
sebagaimana adanya tentang pembebasan pikiran dan pembebasan
lewat kebijaksanaan dimana keadaan-keadaan yang tidak bajik
tersebut berhenti tanpa sisa.

Karena dia disibukkan dengan menyukai dan menolak, maka perasaan
apapun yang dia rasakan—entah menyenangkan atau menyakitkan
atau bukan-menyakitkan-pun-bukan-menyenangkan—dia bergembira
di dalam perasaan itu, menyambutnya, dan tetap memegangnya.
Ketika dia melakukan demikian, kegembiraan muncul di dalam dirinya.
Kegembiraan di dalam perasaan-perasaan adalah kemelekatan.
Dengan kemelekatan sebagai kondisi, [muncullah] tendensi kebiasaan;
dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran;
dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah usia tua dan kematian,
kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka dan keputus-asaan.
Demikianlah asal mula seluruh kumpulan penderitaan ini.”
“Ketika menyentuh objek-objek sentuhan dengan badan jasmani, dia
bernafsu terhadapnya jika itu menyenangkan; dia tidak menyukainya
jika itu tidak menyenangkan. Dia berdiam dengan kewaspadaan pada
badan jasmani yang belum kokoh, dengan pikiran yang terbatas, dan
dia tidak memahami sebagaimana adanya tentang pembebasan pikiran
dan pembebasan lewat kebijaksanaan dimana keadaan-keadaan yang
tidak bajik tersebut berhenti tanpa sisa.
Karena dia disibukkan dengan menyukai dan menolak, maka perasaan
apapun yang dia rasakan—entah menyenangkan atau menyakitkan
atau bukan-menyakitkan-pun-bukan-menyenangkan—dia bergembira
di dalam perasaan itu, menyambutnya, dan tetap memegangnya.
Ketika dia melakukan demikian, kegembiraan muncul di dalam dirinya.
Kegembiraan di dalam perasaan-perasaan adalah kemelekatan.
Dengan kemelekatan sebagai kondisi, [muncullah] tendensi kebiasaan;
dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran;
dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah usia tua dan kematian,
kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka dan keputus-asaan.
Demikianlah asal mula seluruh kumpulan penderitaan ini.”

“Ketika mengkognisi objek pikiran dengan pikiran, dia bernafsu
terhadapnya jika itu menyenangkan; dia tidak menyukainya jika itu
tidak menyenangkan.
Dia berdiam dengan kewaspadaan pada badan jasmani yang belum
kokoh, dengan pikiran yang terbatas, dan dia tidak memahami
sebagaimana adanya tentang pembebasan pikiran dan pembebasan
lewat kebijaksanaan dimana keadaan-keadaan yang tidak bajik
tersebut berhenti tanpa sisa. Karena dia disibukkan dengan menyukai
dan menolak, maka perasaan apapun yang dia rasakan—entah
menyenangkan atau menyakitkan atau bukan-menyakitkan-pun-bukanmenyenangkan—dia bergembira di dalam perasaan itu,
menyambutnya, dan tetap memegangnya. Ketika dia melakukan
demikian, kegembiraan muncul di dalam dirinya. Kegembiraan di
dalam perasaan-perasaan adalah kemelekatan.
Dengan kemelekatan sebagai kondisi, [muncullah] tendensi kebiasaan;
dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran;
dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah usia tua dan kematian,
kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka dan keputus-asaan.
Demikianlah asal mula seluruh kumpulan penderitaan ini.”
Ungkapan “kewaspadaan akan badan jasmani” sesungguhnya
mengacu pada 6R/6M dan mengamati bagaimana pikiran menjadi
ketat kapanpun ada gangguan. Di sini “kewaspadaan akan badan
jasmani” membicarakan mengenai bagaimana nafsu keinginan
muncul.
31. “Di sini, para bhikkhu, Tathāgata muncul di dunia, telah mencapai,
sepenuhnya tercerahkan, sempurna dalam pengetahuan dan tindak
tanduknya, luhur, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang
tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Tercerahkan, Terberkahi.
Beliau menyatakan dunia ini dengan para dewa, para Māra dan para
Brahmā, generasi ini dengan para petapa dan para brahmana, dengan
para pangeran dan rakyatnya, yang beliau telah sadari sendiri dengan
pengetahuan langsung. Beliau mengajarkan Dhamma yang baik pada

awalnya, baik pada pertengahannya, dan baik pada akhirnya, dengan
arti dan ungkapan yang benar, dan beliau menunjukkan kehidupan suci
yang benar-benar sempurna dan murni.”
32. “Seorang perumah tangga atau putra perumah tangga atau orang
yang terlahir di kelompok lain mendengar Dhamma itu. Ketika
mendengar Dhamma, dia memperoleh keyakinan di dalam Tathāgata.
Memiliki keyakinan itu, dia mempertimbangkan demikian: 'Kehidupan
rumah tangga sungguh sesak dan berdebu; kehidupan meninggalkan
keduniawian sungguh terbuka lebar. Sungguh tak mudah, sementara
menjalani kehidupan rumah tangga, untuk menjalani kehidupan suci
yang sepenuhnya sempurna dan murni bagai kerang yang terpoles.
Sebaiknya aku mencukur rambut dan jenggotku, mengenakan jubah
kuning, dan meninggalkan kehidupan berumah menjadi tak berumah.'
Pada kesempatan selanjutnya, dengan meninggalkan harta kekayaan
yang kecil atau besar, dengan meninggalkan kelompok kecil atau besar
sanak saudara, dia mencukur rambut dan jenggotnya, mengenakan
jubah kuning, dan pergi meninggalkan kehidupan berumah menjadi tak
berumah.”
33. “Setelah meninggalkan kehidupan duniawi demikian dan memiliki
pelatihan dan cara hidup seorang bhikkhu, dengan meninggalkan
perbuatan membunuh mahkluk hidup, dia tidak melakukan perbuatan
membunuh mahkluk hidup; dengan tongkat dan senjata yang telah
disingkirkan, dengan penuh kesadaran dan lemah lembut, dia berdiam
dengan kasih sayang terhadap semua mahkluk hidup.
Dengan meninggalkan perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan,
dia tidak melakukan perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan;
dengan mengambil hanya apa yang diberikan, mengharapkan hanya
apa yang diberikan, dengan cara tidak mencuri dia berdiam di dalam
kemurnian. Dengan meninggalkan kehidupan yang tidak selibat, dia
menjalankan kehidupan selibat, hidup terpisah, tidak melakukan
praktek kasar yaitu berhubungan kelamin.”

“Dengan meninggalkan ucapan yang salah, dia tidak melakukan
perbuatan berucap salah; dia berbicara benar, bertahan pada
kebenaran, dapat dipercaya dan dapat diandalkan, manusia yang
bukan penipu dunia. Dengan meninggalkan ucapan yang salah, dia
tidak melakukan perbuatan berucap yang salah; dia tidak mengulang di
tempat lain apa yang telah didengarnya di sini dengan tujuan untuk
memecah-belah [orang-orang itu] dari orang-orang ini, dia juga tidak
mengulang pada orang-orang ini apa yang telah didengarnya di tempat
lain dengan tujuan untuk memecah-belah [orang-orang ini] dari orangorang itu;
Ini disebut fitnah.
dengan demikian dia adalah orang yang menyatukan orang-orang yang
terpecah-belah, seorang penggalang persahabatan, yang menikmati
kerukunan, senang kerukunan, bersuka-cita di dalam kerukunan,
seorang pembicara yang menggalang kerukunan. Dengan
meninggalkan ucapan yang kasar, dia tidak melakukan perbuatan
berucap kasar; dia mengucapkan kata-kata yang lembut, yang enak
didengar dan disukai, berkenan di hati, sopan, diinginkan oleh banyak
orang dan disetujui oleh banyak orang. Dengan meninggalkan gosip,
dia tidak melakukan perbuatan bergosip; dia berbicara pada saat yang
tepat, berbicara apa yang merupakan fakta, berbicara tentang apa
yang baik, berbicara mengenai Dhamma dan Vinaya; di saat yang tepat
dia mengucapkan kata-kata yang pantas dicatat, masuk akal,
secukupnya dan bermanfaat.”
“Dia tidak melakukan perbuatan menyakiti benih dan tanaman. Dia
berlatih makan hanya di satu bagian hari, tidak makan pada malam hari
dan di luar waktu yang tepat. Dia tidak menari, tidak menyanyi, tidak
bermain musik, dan tidak menonton pertunjukkan teater. Dia tidak
memakai karangan bunga, memakai wangi-wangian, dan mengenakan
perhiasan. Dia tidak tidur di tempat tidur yang tinggi dan besar. Dia
tidak menerima emas dan perak. Dia tidak menerima biji-bijian

mentah. Dia tidak menerima daging mentah. Dia tidak menerima
wanita dan gadis. Dia tidak menerima budak pria dan budak
perempuan. Dia tidak menerima domba dan kambing. Dia tidak
menerima unggas dan babi. Dia tidak menerima gajah, ternak, kuda
jantan dan kuda betina. Dia tidak menerima ladang dan tanah. Dia
tidak melakukan pekerjaan suruhan dan menyampaikan pesan. Dia
tidak melakukan perbuatan jual dan beli. Dia tidak terlibat dalam
timbangan yang salah, logam yang salah, dan ukuran yang salah. Dia
tidak melakukan perbuatan menerima uang suap, membohongi,
menggelapkan uang dan menipu. Dia tidak melakukan perbuatan
melukai, membunuh, mengikat, merampok, merampas dan tindak
kekerasan.”
34. “Dia menjadi puas hati dengan jubah-jubah untuk melindungi
badan jasmaninya dan dengan dana makanan untuk mempertahankan
perutnya, dan ke manapun dia pergi, dia berangkat dengan membawa
hanya benda-benda itu. Sebagaimana seekor burung, ke manapun ia
pergi, ia terbang dengan sayapnya sebagai satu-satunya beban,
demikian pula seorang bhikkhu menjadi puas hati dengan jubah-jubah
untuk melindungi badan jasmaninya dan dengan dana makanan untuk
mempertahankan perutnya, dan ke manapun dia pergi, dia berangkat
dengan membawa hanya benda-benda itu. Memiliki…
Dan mobil bak untuk semua hal lain yang dibutuhkan dalam
perjalanan. Perpustakaan, perpustakaan, ya. Dulu itu merupakan hal
yang paling sulit untuk saya ketika saya di Asia karena saya sering
bepergian dan selalu membawa sedikitnya lima puluh kilo buku.
Sangat sulit untuk bepergian tanpa buku-buku itu karena di sana
sangat sedikit buku berbahasa Inggris sehingga ketika saya
mendapatkannya, saya tidak mau melepaskannya.
Memiliki kelompok kehidupan berupa moralitas yang agung, dia
mengalami di dalam dirinya sendiri suka cita yang tidak ternoda.”
35. “Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, dia tidak melekati

tanda-tanda dan ciri-cirinya.
BV: Apa sajakah tanda-tanda dan ciri-cirinya?
Siswa: Mengidentifikasikannya sebagai hal itu.
BV: Ya. Mengidentifikasikannya sebagai hal itu dan kemudian terlibat
dengannya.
Karena, jika dia membiarkan kemampuan mata itu tidak terjaga,
keadaan-keadaan jahat yang tak bajik, yaitu ketamakan dan kesedihan
mungkin
menyerbunya,
maka
dia
mempraktekkan
cara
mengendalikannya, dia menjaga kemampuan mata, dia menjalankan
pengendalian kemampuan mata.
BV: Bagaimana Anda mengendalikan kemampuan mata?
Siswa: Menutup mata Anda?
BV: Bukan, ketika Anda duduk bermeditasi, Anda menutup mata
Anda.
Siswa: Jangan melihat hal itu?
BV: Tidak masalah untuk melihat, tapi biarkan itu tanpa nafsu
keinginan, tanpa kemelekatan (berpikir), itulah kuncinya.
Ketika mendengar suara dengan telinga, dia tidak melekati tanda-tanda
dan ciri-cirinya. Karena, jika dia membiarkan kemampuan telinga itu
tidak terjaga, keadaan-keadaan jahat yang tak bajik, yaitu ketamakan
dan kesedihan mungkin menyerbunya, maka dia mempraktekkan cara
mengendalikannya, dia menjaga kemampuan telinga, dia menjalankan
pengendalian kemampuan telinga.
Ketika mencium bebauan dengan hidung, dia tidak melekati tandatanda dan ciri-cirinya. Karena, jika dia membiarkan kemampuan hidung
itu tidak terjaga, keadaan-keadaan jahat yang tak bajik, yaitu
ketamakan dan kesedihan mungkin menyerbunya, maka dia
mempraktekkan cara mengendalikannya, dia menjaga kemampuan

hidung, dia menjalankan pengendalian kemampuan hidung.
Ketika mencicipi cita rasa dengan lidah, dia tidak melekati tanda-tanda
dan ciri-cirinya. Karena, jika dia membiarkan kemampuan lidah itu
tidak terjaga, keadaan-keadaan jahat yang tak bajik, yaitu ketamakan
dan kesedihan mungkin menyerbunya, maka dia mempraktekkan cara
mengendalikannya, dia menjaga kemampuan lidah, dia menjalankan
pengendalian kemampuan lidah.
Ketika menyentuh objek-objek sentuhan dengan badan jasmani, dia
tidak melekati tanda-tanda dan ciri-cirinya. Karena, jika dia
membiarkan kemampuan badan jasmani itu tidak terjaga, keadaankeadaan jahat yang tak bajik, yaitu ketamakan dan kesedihan mungkin
menyerbunya, maka dia mempraktekkan cara mengendalikannya, dia
menjaga kemampuan badan jasmani, dia menjalankan pengendalian
kemampuan badan jasmani.
Ketika mengkognisi objek pikiran dengan pikiran, dia tidak melekati
tanda-tanda dan ciri-cirinya.
Ketika Anda membahas mengenai pikiran, ini maksudnya terlibat di
dalam cerita.
Karena, jika dia membiarkan kemampuan pikiran itu tidak terjaga,
keadaan-keadaan jahat yang tak bajik, yaitu ketamakan dan kesedihan
mungkin
menyerbunya,
maka
dia
mempraktekkan
cara
mengendalikannya, dia menjaga kemampuan pikiran, dia menjalankan
pengendalian kemampuan pikiran.
Memiliki pengendalian agung terhadap kemampuan-kemampuan ini,
dia mengalami di dalam dirinya sendiri suka cita yang tidak ternoda.”
36. “Dia menjadi orang yang bertindak di dalam kesadaran penuh
ketika berjalan pergi dan kembali; yang bertindak di dalam kesadaran
penuh ketika memandang ke depan dan memandang ke samping; yang

bertindak di dalam kesadaran penuh ketika menarik dan meluruskan
kaki dan tangannya; yang bertindak di dalam kesadaran penuh ketika
mengenakan jubah luar serta mangkuknya; yang bertindak di dalam
kesadaran penuh ketika makan, minum, mengkonsumsi makanan, dan
mencicipi; yang bertindak di dalam kesadaran penuh ketika buang air
besar dan buang air kecil; yang bertindak di dalam kesadaran penuh
ketika sedang berjalan, berdiri, duduk, jatuh tertidur, bangun tidur,
berbicara dan tidak berbicara.”
BV: Penuh kesadaran akan apa?
Siswa: Objek meditasi Anda?
BV: Dan bagaimana perhatian pikiran berpindah.
37. “Memiliki kelompok kehidupan yang berupa moralitas yang agung
ini, dan pengendalian agung terhadap kemampuan-kemampuan ini,
serta memiliki kewaspadaan agung dan kesadaran penuh ini, dia pergi
ke suatu tempat peristirahatan yang terpencil: hutan, akar pohon,
gunung, jurang, gua di sisi bukit, tanah kuburan, semak di hutan,
tempat terbuka, onggokan jerami.”
38. “Ketika kembali dari mengumpulkan dana makanan, setelah makan
dia duduk, menekuk kakinya untuk bersila, mengatur tubuhnya tegak,
dan memantapkan kewaspadaan di hadapannya.
Dengan meninggalkan ketamakan pada dunia, dia berdiam dengan
pikiran yang bebas dari ketamakan; dia memurnikan pikirannya dari
ketamakan.
Dengan meninggalkan niat buruk dan kebencian, dia berdiam dengan
pikiran yang bebas dari niat buruk, penuh kasih sayang bagi
kesejahteraan semua mahkluk hidup; dia memurnikan pikirannya dari
niat buruk dan kebencian.
Dengan meninggalkan kemalasan dan kelambanan, dia berdiam
dengan pikiran yang bebas dari kemalasan dan kelambanan, dengan
pikiran yang terang dan bebas dari gangguan, waspada dan

sepenuhnya sadar; dia memurnikan pikirannya dari kemalasan dan
kelambanan.
Dengan meninggalkan kegelisahan dan penyesalan, dia berdiam tidak
gelisah dengan pikiran yang damai di dalamnya; dia memurnikan
pikirannya dari kegelisahan dan penyesalan.
Dengan meninggalkan keraguan, dia berdiam setelah pergi melampaui
keraguan, tidak bingung tentang keadaan-keadaan bajik; dia
memurnikan pikirannya dari keraguan.”
39. “Ketika meninggalkan lima rintangan demikian, ketidaksempurnaan pikiran yang melemahkan kebijaksanaan, berpisah dari
kesenangan-kesenangan indera, berpisah dari keadaan-keadaan tidak
bajik, dia masuk dan berdiam di jhāna pertama… dengan berhentinya
pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran, dia masuk dan berdiam
di jhāna kedua… dengan melemahnya kebahagiaan… dia masuk dan
berdiam di jhāna ketiga… dengan ditinggalkannya kesenangan dan
penderitaan… dia masuk dan berdiam di jhāna keempat… yang
memiliki bukan-penderitaan-pun-bukan-kesenangan dan kemurnian
kewaspadaan yang disebabkan oleh ketenang-seimbangan.”
40. “Ketika melihat bentuk dengan mata, dia tidak bernafsu
terhadapnya jika itu menyenangkan; dia tidak membencinya jika itu
tidak menyenangkan. Dia berdiam dengan kewaspadaan pada badan
jasmani yang telah kokoh, dengan pikiran yang tak terbatas…
Apakah pikiran tak terbatas itu?
[mengulang} dengan pikiran yang tak terbatas, dan dia memahami
sebagaimana adanya tentang pembebasan pikiran…
Pikiran tak berbatas adalah Brahma Vihāra.
{mengulang} dia memahami sebagaimana adanya
pembebasan pikiran dan pembebasan lewat kebijaksanaan

tentang

Bagaimana cara Anda mendapatkan pembebasan
kebijaksanaan?
Siswa: Sebab Musabab yang Saling Bergantungan.
BV: Melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan.

lewat

dimana keadaan-keadaan yang tidak bajik yang jahat itu telah berhenti
tanpa sisa. Setelah meninggalkan menyukai dan menolak, perasaan
apapun yang dia rasakan, entah menyenangkan atau menyakitkan, atau
bukan-menyakitkan-pun-bukan-menyenangkan, dia tidak bergembira
di dalam perasaan itu, menyambutnya, atau tetap memegangnya.
Ketika dia tidak melakukan demikian, kegembiraan pada perasaan
berhenti di dalam dirinya.
Dengan berhentinya kegembiraannya berhentilah nafsu keinginan dan
kemelekatan; dengan berhentinya nafsu keinginan dan kemelekatan,
berhentilah tendensi kebiasaan; dengan berhentinya tendensi
kebiasaan, berhentilah kelahiran; dengan berhentinya kelahiran,
berhentilah usia tua dan kematian, kesedihan, ratapan, rasa sakit,
berduka dan keputus-asa-an. Demikianlah berhentinya seluruh
kumpulan penderitaan ini.
Ketika mendengar suara dengan telinga, dia tidak bernafsu
terhadapnya jika itu menyenangkan; dia tidak membencinya jika itu
tidak menyenangkan. Dia berdiam dengan kewaspadaan pada badan
jasmani yang telah kokoh, dengan pikiran yang terbatas, dan dia
memahami sebagaimana adanya tentang pembebasan pikiran dan
pembebasan lewat kebijaksanaan dimana keadaan-keadaan yang tidak
bajik yang jahat itu telah berhenti tanpa sisa. Setelah meninggalkan
menyukai dan menolak, perasaan apapun yang dia rasakan, entah
menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan-menyakitkan-punbukan-menyenangkan, dia tidak bergembira di dalam perasaan itu,
menyambutnya, atau tetap memegangnya.
Ketika dia tidak melakukan demikian, kegembiraan pada perasaan
berhenti di dalam dirinya. Dengan berhentinya kegembiraannya

berhentilah nafsu keinginan dan kemelekatan; dengan berhentinya
nafsu keinginan dan kemelekatan, berhentilah tendensi kebiasaan;
dengan berhentinya tendensi kebiasaan, berhentilah kelahiran; dengan
berhentinya kelahiran, berhentilah usia tua dan kematian, kesedihan,
ratapan, rasa sakit, berduka dan keputus-asa-an. Demikianlah
berhentinya seluruh kumpulan penderitaan ini.
Ketika mencium bebauan dengan hidung, dia tidak bernafsu
terhadapnya jika itu menyenangkan; dia tidak membencinya jika itu
tidak menyenangkan. Dia berdiam dengan kewaspadaan pada badan
jasmani yang telah kokoh, dengan pikiran yang terbatas, dan dia
memahami sebagaimana adanya tentang pembebasan pikiran dan
pembebasan lewat kebijaksanaan dimana keadaan-keadaan yang tidak
bajik yang jahat itu telah berhenti tanpa sisa. Setelah meninggalkan
menyukai dan menolak, perasaan apapun yang dia rasakan, entah
menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan-menyakitkan-punbukan-menyenangkan, dia tidak bergembira di dalam perasaan itu,
menyambutnya, atau tetap memegangnya.
Ketika dia tidak melakukan demikian, kegembiraan pada perasaan
berhenti di dalam dirinya. Dengan berhentinya kegembiraannya
berhentilah nafsu keinginan dan kemelekatan; dengan berhentinya
nafsu keinginan dan kemelekatan, berhentilah tendensi kebiasaan;
dengan berhentinya tendensi kebiasaan, berhentilah kelahiran; dengan
berhentinya kelahiran, berhentilah usia tua dan kematian, kesedihan,
ratapan, rasa sakit, berduka dan keputus-asa-an. Demikianlah
berhentinya seluruh kumpulan penderitaan ini.
Ketika mencicipi cita rasa dengan lidah, dia tidak bernafsu terhadapnya
jika itu menyenangkan; dia tidak membencinya jika itu tidak
menyenangkan. Dia berdiam dengan kewaspadaan pada badan
jasmani yang telah kokoh, dengan pikiran yang terbatas, dan dia
memahami sebagaimana adanya tentang pembebasan pikiran dan
pembebasan lewat kebijaksanaan dimana keadaan-keadaan yang tidak

bajik yang jahat itu telah berhenti tanpa sisa.
Setelah meninggalkan menyukai dan menolak, perasaan apapun yang
dia rasakan, entah menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan –
menyakitkan – pun – bukan - menyenangkan, dia tidak bergembira di
dalam perasaan itu, menyambutnya, atau tetap memegangnya. Ketika
dia tidak melakukan demikian, kegembiraan pada perasaan berhenti di
dalam dirinya.
Dengan berhentinya kegembiraannya berhentilah nafsu keinginan dan
kemelekatan; dengan berhentinya nafsu keinginan dan kemelekatan,
berhentilah tendensi kebiasaan; dengan berhentinya tendensi
kebiasaan, berhentilah kelahiran; dengan berhentinya kelahiran,
berhentilah usia tua dan kematian, kesedihan, ratapan, rasa sakit,
berduka dan keputus-asa-an. Demikianlah berhentinya seluruh
kumpulan penderitaan ini.
Ketika menyentuh objek-objek sentuhan dengan badan jasmani, dia
tidak bernafsu terhadapnya jika itu menyenangkan; dia tidak
membencinya jika itu tidak menyenangkan. Dia berdiam dengan
kewaspadaan pada badan jasmani yang telah kokoh, dengan pikiran
yang terbatas, dan dia memahami sebagaimana adanya tentang
pembebasan pikiran dan pembebasan lewat kebijaksanaan dimana
keadaan-keadaan yang tidak bajik yang jahat itu telah berhenti tanpa
sisa.
Setelah meninggalkan menyukai dan menolak, perasaan apapun yang
dia rasakan, entah menyenangkan atau menyakitkan, atau bukanmenyakitkan-pun-bukan-menyenangkan, dia tidak bergembira di
dalam perasaan itu, menyambutnya, atau tetap memegangnya. Ketika
dia tidak melakukan demikian, kegembiraan pada perasaan berhenti di
dalam dirinya.
Dengan berhentinya kegembiraannya berhentilah nafsu keinginan dan
kemelekatan; dengan berhentinya nafsu keinginan dan kemelekatan,
berhentilah tendensi kebiasaan; dengan berhentinya tendensi

kebiasaan, berhentilah kelahiran; dengan berhentinya kelahiran,
berhentilah usia tua dan kematian, kesedihan, ratapan, rasa sakit,
berduka dan keputus-asa-an. Demikianlah berhentinya seluruh
kumpulan penderitaan ini.
Ketika mengkognisi objek pikiran dengan pikiran, dia tidak bernafsu
terhadapnya jika itu menyenangkan; dia tidak membencinya jika itu
tidak menyenangkan. Dia berdiam dengan kewaspadaan pada badan
jasmani yang telah kokoh, dengan pikiran yang terbatas, dan dia
memahami sebagaimana adanya tentang pembebasan pikiran dan
pembebasan lewat kebijaksanaan dimana keadaan-keadaan yang tidak
bajik yang jahat itu telah berhenti tanpa sisa.
Setelah meninggalkan menyukai dan menolak, perasaan apapun yang
dia rasakan, entah menyenangkan atau menyakitkan, atau bukanmenyakitkan-pun-bukan-menyenangkan, dia tidak bergembira di
dalam perasaan itu, menyambutnya, atau tetap memegangnya. Ketika
dia tidak melakukan demikian, kegembiraan pada perasaan berhenti di
dalam dirinya.
Dengan berhentinya kegembiraannya berhentilah nafsu keinginan dan
kemelekatan; dengan berhentinya nafsu keinginan dan kemelekatan,
berhentilah tendensi kebiasaan; dengan berhentinya tendensi
kebiasaan, berhentilah kelahiran; dengan berhentinya kelahiran,
berhentilah usia tua dan kematian, kesedihan, ratapan, rasa sakit,
berduka dan keputus-asa-an. Demikianlah berhentinya seluruh
kumpulan penderitaan ini.”
41. “Para Bhikkhu, ingatlah [ceramah] singkat ini sebagai pembebasan
melalui hancurnya nafsu keinginan, [seperti yang diajarkan dengan
singkat olehku] tapi [ingatlah] bhikkhu Sāti, putra seorang nelayan,
terperangkap di dalam jala nafsu keinginan yang amat luas, di dalam
jerat nafsu keinginan.”
Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bhagavā. Para Bhikkhu merasa
puas dan bersuka-cita di dalam kata-kata Sang Bhagavā.

Besok adalah hari terakhir meditasi penuh Anda di retret. Tolong
lepaskan pikiran yang merencanakan. Itu adalah bagian dari
kegelisahan. Anda bisa membuat rencana ini, rencana itu, dan
merencanakan dengan rinci, tapi itu tidak akan berjalan seperti itu,
jadi hanya buang-buang waktu.
Akan saya ceritakan satu cerita. Ketika saya di Myanmar, saya tahu
bahwa pemerintah akan mengusir saya keluar dari negara itu karena
kerusuhan sosial; semua orang asing harus pergi. Saya sudah tahu itu
kira-kira satu setengah minggu sebelum kejadiannya. Kemudian saya
duduk dan mulai berencana. Saya punya teman bhikkhu di Thailand,
ia orang Inggris. Dalam pikiran saya merencanakan satu ide hebat
tentang bagaimana kami akan dapatkan satu jasad dan
memfilmkannya prosesnya membusuk.
Saya membayangkannya dan saya tahu pasti bahwa hal pertama yang
akan saya lakukan ketika saya sampai di Thailand adalah saya akan
pergi mencarinya dan kami akan mengatur ini. Ini akan sangat
membantu para bhikkhu untuk melihat jasad yang membusuk
terpapar waktu. Saya menghabiskan satu setengah minggu
merencanakan hal itu.
Lalu saya meninggalkan Myanmar dan pergi ke Thailand, dan bhikkhu
itu sudah melepaskan jubahnya dan menikahi seseorang!
Menghabiskan satu setengah minggu dengan rencana hebat ini, dan
semua itu hanya membuang-buang waktu. Jadi berhati-hatilah
dengan pikiran yang merencanakan. Oke? Lepaskan itu, itu tidak
berharga, saya jamin.
Mari berbagi jasa.
Semoga yang menderita, bebas dari derita.
Semoga yang merasa takut, bebas dari rasa takut.
Semoga yang berduka, menghapus semua dukanya.
Dan semoga semua mahkluk menemukan kelegaannya.

Semoga semua mahkluk membagi jasa
Yang telah kami peroleh
Untuk memperoleh
Semua jenis kebahagiaan.
Semoga semua mahkluk di angkasa dan bumi
Para Dewa dan Naga yang perkasa
Berbagi jasa-jasa kami ini.
Semoga mereka terus melindungi
Ajaran Buddha.
Sādhu… Sādhu… Sādhu…
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MN-135: Ceramah Pendek tentang Perbuatan
(Cūlakammavibhanga Sutta)

Anda ingin berumur panjang, sehat, cantik, berpengaruh, kaya, lahir
di kalangan atas, dan memiliki kebijaksanaan? Atau bahkan
mendapatkan beberapa hal itu sekaligus? Mereka tidak terjadi secara
kebetulan. Bukanlah suatu keberuntungan bahwa seseorang itu
sehat, atau kurangnya keberuntungan bahwa seseorang terlahir
bodoh.
Meskipun mungkin tidak jelas bagi kita pada saat ini, semua ketidaksetaraan antara manusia satu dengan lainnya (dan semua makhluk)
terjadi karena kamma (Sansekerta: karma) yang mereka perbuat
sendiri. Setiap orang mewarisi kammanya sendiri.
Jadi jika ada orang yang berumur pendek, sakit-sakitan, buruk rupa,
tidak punya kekuasaan, miskin, lahir di kalangan rendah atau bodoh,
dan dia tidak menyukai kondisi-kondisi ini, tidak perlu hanya
menerimanya sebagaimana adanya. Masa depan tidak perlu terulang
seperti itu, asalkan Anda melakukan kamma yang tepat saat ini.
Mengetahui kamma apa yang perlu dilakukan dan apa yang jangan
dilakukan, merupakan ciri orang bijak. Hal ini juga merupakan ciri dari
orang yang tidak lagi berjalan tanpa tujuan, melainkan ia yang
memiliki arah jelas dalam hidup dan memiliki kendali atas peristiwa
yang akan terjadi.4
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Dibabarkan pada 31 Maret 2007 di Retreat Seattle, Washington.
BV: Berikut ini adalah “Ceramah Pendek tentang Perbuatan”; ini
mengenai kamma.
1. DEMIKIANLAH YANG KUDENGAR. Pada suatu ketika, Sang Bhagavā
sedang berdiam di Sāvatthī di Hutan Jeta, Taman Anāthapindika.
2. Pada waktu itu seorang siswa brahmana Subha, anak lelaki Todeyya,
pergi menemui Sang Bhagavā dan bertukar sapa dengan beliau.
Ketika ia pergi menemui Sang Buddha, Subha baru berumur lima
belas atau enam belas tahun. Ia banyak bertanya, tapi ia sangat
cerdas. Jadi, ia bertanya langsung pada Sang Buddha dan Sang
Buddha memperlakukannya seperti orang dewasa.
Ketika percakapan yang sopan dan bersahabat ini selesai, dia duduk di
satu sisi dan bertanya kepada Sang Bhagavā:
3. "Guru Gotama, apakah penyebab dan kondisi dari manusia yang
terlihat inferior dan superior? Ada orang yang terlihat berumur pendek
dan ada yang berumur panjang, ada yang sakit-sakitan dan ada yang
sehat, ada yang buruk rupa dan ada yang elok rupawan, ada yang tidak
punya pengaruh dan ada yang berpengaruh, ada yang miskin dan ada
yang kaya, ada yang lahir di kalangan rendah dan ada yang lahir di
kalangan atas, ada yang bodoh dan ada yang bijaksana. Apa penyebab
dan kondisi ini, Guru Gotama, mengapa manusia ada yang terlihat
inferior dan superior?"
4. "Siswa, semua makhluk adalah pemilik dari perbuatan mereka
sendiri, pewaris dari perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan
mereka sendiri, berhubungan dengan perbuatan mereka sendiri, dan
terlindung oleh perbuatan mereka sendiri. Perbuatan inilah yang
membedakan suatu makhluk sebagai inferior dan superior."

“Aku tidak memahami secara terperinci arti dari pernyataan Guru
Gotama, yang beliau katakan dengan singkat tanpa menguraikan
artinya secara terperinci. Sungguh baik jika Guru Gotama berkenan
mengajarkan Dhamma sehingga aku dapat memahami secara
terperinci arti pernyataan Guru Gotama."
“Kalau begitu, siswa, dengarkan dan perhatikan baik-baik apa yang
akan kukatakan." “Baik, Yang Mulia Bhante," jawab siswa brahmana
Subha. Sang Bhagavā mengatakan hal ini:
5. “Di sini, siswa, beberapa laki-laki atau perempuan membunuh
makhluk lain dan berjiwa pembunuh, tangannya bernoda darah, suka
berkelahi dan suka kekerasan, tanpa berwelas-asih kepada makhluk
lain. Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, pada
saat hancurnya badan jasmani, setelah kematian, ia akan muncul
kembali dalam keadaan kekurangan, di alam yang tidak bahagia, di
alam menderita, bahkan di neraka.
Tetapi, jika setelah hancurnya badan jasmani, setelah kematian, ia tidak
muncul kembali dalam keadaan kekurangan, di alam yang tidak
bahagia, di alam menderita, di neraka, tetapi ia datang kembali ke alam
manusia, maka dimana pun ia dilahirkan kembali ia akan berumur
pendek. Inilah, siswa, jalan yang membawa seseorang menjadi
berumur pendek, yaitu: orang yang membunuh makhluk lain dan
berjiwa pembunuh, tangannya bernoda darah, suka berkelahi dan suka
kekerasan, tanpa berwelas-asih kepada makhluk lain.”
Orang yang bekerja sebagai tukang daging umumnya tidak terlalu
sehat, juga tidak berumur panjang. Ada hal yang menarik karena ada
wanita melahirkan bayi, dan bayinya hanya hidup sebentar, sangat
singkat. Mereka bertanya-tanya: “Mengapa, mengapa, mengapa?"
Bukanlah salah wanita itu bahwa bayinya meninggal saat masih kecil.
Itu kesalahan makhluk itu. Di kehidupan lampau mereka, mereka
membunuh makhluk lain sehingga mereka tidak berumur panjang.
Salah satu hal yang sejak dulu selalu saya ajarkan pada orang-orang
adalah bahwa ketika Anda berlatih meditasi, sebaiknya Anda melatih

kemurahan hati Anda.
Ada berbagai jenis kemurahan hati yang dapat Anda praktekkan.
Salah satu hal yang sangat baik untuk dilakukan adalah pergi dan beli
beberapa hewan hidup yang akan segera dibunuh, seperti lobster,
kepiting, ikan atau ayam. Mereka masih hidup, dan Anda ambil dan
kemudian bebaskan mereka. Ketika Anda membebaskan mereka,
pikiran Anda menjadi sangat bahagia.
Memberi kehidupan adalah hadiah yang sangat, sangat penting untuk
diberikan. Saya tahu beberapa orang yang sakit parah, dan mereka
berlatih memberi kehidupan dan melepaskan kekhawatiran tentang
penyakit mereka. Ketika mereka membebaskan hewan itu, mereka
melepaskan kekhawatiran mereka, badan jasmani mereka menjadi
sehat lagi. Jadi, ketika Anda berlatih memberi kehidupan, itu adalah
salah satu hadiah terbaik yang dapat Anda berikan.
Hewan-hewan, misalnya lobster atau kepiting di restoran, orangorang menunjuk mereka dan mengatakan, “saya ingin yang ini” atau
“saya mau yang itu," dan kemudian seseorang mengambil,
membunuh dan memasaknya. Ketika Anda meminta yang ini atau
yang itu, Anda berpartisipasi dalam proses kematian makhluk ini, dan
itu adalah karma buruk untuk Anda.
Jika Anda mengatakan, "Saya mau yang ini, tapi saya ingin kamu
membiarkannya tetap hidup. Saya ingin membawanya pulang" dan
kemudian Anda membebaskannya. Apa yang terjadi di dalam pikiran
lobster itu? Lobster itu tahu bahwa ia tertangkap, dan lobster itu tahu
ia akan dibunuh. Kenapa? Karena ia melihat lobster-lobster lain yang
ditaruh di tempat sama telah dibawa pergi dan dibunuh; mereka tahu
itu. Lobster itu memiliki banyak ketakutan dan sangat khawatir,
kemudian ada orang datang dan mengambil mereka. Mereka sangat,
sangat sedih. Ketika ia diangkat keluar, kalaupun tidak langsung
dibunuh, ia masih memiliki rasa takut akan kematian.
Kemudian Anda membawa lobster itu ke laut dan melepaskannya di

laut. Apa yang telah Anda lakukan? Lobster itu beralih dari hari
terburuk dalam hidup mereka—mereka tahu mereka akan dibunuh,
mereka memiliki banyak ketakutan, mereka memiliki banyak
kecemasan—dan sekarang Anda membebaskan mereka. Mereka
beralih dari hari terburuk mereka ke hari terbaik mereka. Sekarang
mereka dapat terus hidup.
Semua makhluk ingin terus hidup. Ketika Anda membebaskan
mereka, di dalam pikiran, Anda berkata, "Saya melepaskan
kekhawatiran saya, saya melepaskan rasa sakit, saya melepaskan
apapun kemelekatan saya seperti rasa takut akan kematian."
Saya tahu beberapa orang yang sakit kanker dan mereka ingin
terbebas dari kanker. Mereka ingin sehat, dan mereka tidak ingin
mati. Jadi, mereka membebaskan hewan-hewan ini dan mereka
melepaskan kekhawatiran dan kecemasan mereka terhadap kanker.
Kebaikan yang mereka perbuat dengan memberi kehidupan akan
kembali pada mereka.
Ada seorang wanita di Malaysia yang menemui saya dan mengatakan
ia akan meninggal dunia dalam waktu sekitar satu bulan lagi. Para
dokter mengatakan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan.
Kankernya begitu parah sehingga ia akan meninggal dalam kesakitan.
Ia bertanya apa yang bisa ia lakukan agar ia bisa bahagia selama satu
bulan itu. Saya menyarankannya untuk membeli hewan dan
membebaskannya, dan berfokus pada kebahagiaan yang muncul di
pikirannya. Saya juga mengatakan kepadanya bahwa ia harus lebih
banyak tersenyum dan tertawa!
Ia pergi ke kapal nelayan yang membawa ikan-ikan kecil yang mereka
gunakan sebagai umpan. Ia beli seratus ikan dan bebaskan ikan-ikan
itu di laut, dan ia merasa sangat senang dan mulai banyak tersenyum.
Ia lakukan ini setiap hari. Sekitar enam minggu kemudian, ia pergi ke
dokter karena ia merasa dirinya baik-baik saja, ia tidak merasa sakit.
Dokter memeriksanya dan bertanya, "Apa yang telah Anda lakukan?
Obat apa yang Anda minum? Saya ingin tahu." Ia menjawab, "Saya

berhenti meminum obat-obatan. Saya pergi ke perahu-perahu
nelayan, saya beli ikan, lalu saya bebaskan mereka, setiap hari. Itu
saja perbedaan yang saya lakukan, ditambah saya mulai lebih banyak
tersenyum dan tertawa, dengan kata lain, saya mulai berada di masa
kini dengan pikiran yang benar-benar bahagia."
Dia tidak menderita kanker lagi, kankernya menghilang. Memberi
kehidupan sangat, sangat berpengaruh. Apapun yang sangat Anda
khawatirkan, pergi belilah beberapa ekor hewan yang akan dibunuh,
bebaskan mereka dan lepaskan kekhawatiran Anda. Kemudian
segalanya akan mulai bekerja sehingga kekhawatiran tidak akan
muncul lagi. Ini adalah hal yang sangat baik untuk dilakukan.
Siswa: Saya punya pertanyaan.
BV: Ya.
Siswa: Hewan di tempat penampungan, seperti anjing dan kucing, di
mana Anda bisa lepaskan mereka?
BV: Nah, Anda tidak perlu mengambil binatang seperti itu kecuali jika
Anda membawanya pulang dan mengurus mereka sendiri. Ada satu
wanita, saya memberi retret di Joshua Tree di California setiap tahun,
dan ia pergi ke tempat penampungan dan menemukan hewan yang
akan dibunuh, dan membawa hewan itu pulang. Ia mencintai dan
memberi hewan ini makanan, kemudian hewan-hewan ini akan mati
secara alami. Itu adalah salah satu cara untuk melakukannya.
Atau Anda cari lobster atau kepiting, Anda tahu kan kalau Anda harus
membeli mereka hidup-hidup, lalu bawa hewan-hewan ini ke laut,
dan bebaskan mereka. Anda dapat mengambil tikus dan melepaskan
mereka di hutan, tapi jangan dekat dengan rumah Anda.
Siswa: Anda punya tikut-tikus hitam dan putih berlarian di rumah.
Haha! Saya ingin membeli burung, tapi kadang-kadang saya pikir,
burung-burung ini tidak pernah hidup di alam liar dan saya takut
mereka tidak akan bisa hidup di alam liar.

BV: Beli burung? Yang bisa Anda lakukan adalah tempatkan mereka
dalam sangkar dan tunjukkan tempat Anda letakkan makanan
mereka. Lalu beri mereka makan dan taruh sebagian makanan di
beberapa di tempat. Lalu lepaskan burung itu dari sangkarnya tapi
tetap taruh makanan di sana. Mereka cerdas, mereka akan tinggal di
sekitar makanan. Anda dapat lakukan cara ini. Atau jika Anda ingin
beli ular, Anda boleh beli ular, tapi bebaskan ular itu jauh di hutan
dimana tidak banyak orang. Mereka tahu cara mengurus diri sendiri.
Di Myanmar, ada seorang bhikkhu yang berkeliling setiap pagi untuk
mengumpulkan dana makanan dan seekor kerbau melihatnya. Petani
pemilik kerbau itu akan segera menyembelihnya. Kerbau itu sedang
hamil. Di malam sebelum ia akan dibunuh, kerbau itu mengirim
pikiran yang sangat, sangat kuat kepada bhikkhu ini, dan berkata,
"Saya sangat takut saya akan dibunuh. Ketika saya terbunuh, bayi saya
akan mati juga. Saya tidak ingin bayi saya mati."
Pagi harinya, bhikkhu itu berkeliling dan berhasil menemukan petani
yang akan membunuh kerbau ini dan berkata, "Mohon tunggu." Ia
datangi semua penduduk desa dan mengumpulkan uang sebanyak
yang dibutuhkan petani tersebut untuk menjual kerbaunya dan
memberikannya kepada petani itu. Kemudian ia membiarkan kerbau
itu pergi ke dalam hutan dan hidup di sana. Kerbau itu sangat
bersyukur pada bhikkhu itu sehingga ia datang dan berlutut serta
membungkuk kepada bhikkhu itu; dan ada fotonya. Bhikkhu itu,
menyelamatkan dua nyawa hari itu. Sebuah hadiah yang indah!
6. "Tetapi di sini, siswa, beberapa laki-laki atau perempuan
meninggalkan pembunuhan terhadap makhluk lain, tidak melakukan
pembunuhan terhadap makhluk lain; dengan tongkat dan senjata yang
disingkirkan, dengan lembut dan baik hati, ia berwelas-asih kepada
semua makhluk. Karena menjalankan dan melakukan perbuatan
seperti itu, pada saat hancurnya badan jasmani, setelah kematian, ia
akan muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga.
Tetapi, jika pada saat hancurnya badan jasmani, setelah kematian, ia
tidak muncul kembali di alam bahagia, di alam surga, tetapi alih-alih ia

datang kembali ke alam manusia, maka dimana pun ia dilahirkan
kembali ia akan berumur panjang. Inilah, siswa, jalan yang membawa
seseorang menjadi berumur panjang, yaitu: meninggalkan
pembunuhan terhadap makhluk lain, dan tidak melakukan
pembunuhan terhadap makhluk lain, dengan tongkat dan senjata yang
disingkirkan, dengan lembut dan baik hati, ia menyebarkan welas-asih
kepada semua makhluk.”
Jika Anda ingin panjang umur, berlatihlah memberikan kehidupan,
bukannya merampas kehidupan.
7. "Di sini, siswa, beberapa laki-laki atau perempuan melukai makhluk
lain dengan tangannya, dengan kepalan, dengan tongkat, atau dengan
pisau. Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, pada
saat hancurnya badan jasmani, setelah kematian, ia akan muncul
kembali dalam keadaan kekurangan... tetapi jika ia datang kembali ke
alam manusia, maka dimana pun ia dilahirkan kembali ia menjadi sakitsakitan. Inilah, siswa, jalan yang membawa seseorang terlahir sakitsakitan, yaitu: melukai makhluk lain dengan tangan, dengan kepalan,
dengan tongkat, atau dengan pisau.”
Anda sering melihat bahwa tukang daging tidak berumur panjang.
Dan walaupun kedengarannya aneh, ada banyak dokter yang tidak
berumur panjang karena mereka membedah orang. Oke, mereka
melakukannya dengan niat yang baik, mudah-mudahan, tapi tetap
Anda tidak melihat banyak dokter yang mencapai usia delapan puluh,
sembilan puluh, seratus tahun. Mereka meninggal ketika mereka
berumur lima puluh, enam puluh, atau tujuh puluh tahun.
8. "Tetapi di sini, siswa, beberapa laki-laki atau perempuan tidak
melukai makhluk lain dengan tangan, dengan kepalan, dengan tongkat,
atau dengan pisau. Karena menjalankan dan melakukan perbuatan
seperti itu, pada saat hancurnya badan jasmani, setelah kematian, ia
akan muncul kembali di alam bahagia... tetapi, jika ia datang kembali ke

alam manusia, maka dimana pun ia dilahirkan kembali ia sehat. Inilah,
siswa, jalan yang membawa seseorang terlahir sehat, yaitu: tidak
melukai makhluk lain dengan tangan, dengan kepalan, dengan tongkat,
atau dengan pisau.”
Anda tidak menyakiti makhluk lain, dan Anda akan menjadi lebih
sehat. Anda berlatih menjadi lebih dan lebih welas-asih dan baik hati,
tidak hanya pada manusia atau hewan besar, tetapi juga pada
makhluk kecil: serangga, nyamuk. Apa yang Anda lakukan ketika
nyamuk menggigit Anda? Anda bahkan tidak memikirkannya. Tapi itu
menyebabkan badan jasmani Anda tidak sehat. Jadi, jangan
membunuh nyamuk itu. Bila seekor nyamuk menghinggapi Anda,
cukup meniupnya pergi.
Ketika saya dulu tinggal di Thailand, saya tinggal di dekat sarang
tawon. Tawon semacam ini sangat mematikan. Jika Anda disengat
oleh enam atau tujuh ekor serentak, Anda pasti mati. Saya tinggal
tepat di samping sarang tawon itu dan saya harus berjalan
melewatinya setiap hari. Bila saya pergi mencari makanan, saya harus
melalui sarang ini. Tawon-tawon itu akan turun, mereka mulai
terbang di sekitar saya.
Hari pertama saya melihat tawon-tawon ini, saya berpikir, "Ah, ini
adalah ujian buat saya.” Saya berkata, "Halo teman, bagaimana
kabarmu? Saya harap Anda memiliki hari yang indah." Tawon-tawon
itu lalu pergi meninggalkan saya.
Orang-orang yang datang untuk mengunjungi saya, selalu berlari ke
kuti saya karena tawon-tawon ini mengejar dan mencoba menyengat
mereka. Saya tidak pernah tersengat tawon karena saya tidak takut
pada tawon. Saya tidak mencoba melarikan diri, tapi saya melatih
cinta-kasih saya. Saya doakan tawon-tawon itu agar harinya baik dan
bahagia, dan tawon itu akan berada di sana untuk beberapa saat dan
kemudian terbang pergi. Saya keluar, lalu pulang dengan membawa
makanan saya, dan kemudian tawon itu akan terbang mendekati saya
lagi, dan saya berkata, "Nah, hari ini adalah hari yang baik. Saya

berharap hari ini juga hari yang baik untuk Anda.” Kemudian tawon
itu akan terbang menjauh lagi. Saya tidak pernah tersengat tawon.
Banyak orang yang datang menemui saya tersengat tawon karena
mereka tidak suka tawon, mereka mencoba untuk memukul dan
mengusirnya. Itu membuat tawon-tawon marah.
Siswa: Apa saran Anda? Minggu lalu, di musim panas terakhir, ada
sarang hijau di depan rumah kami, tepat di pintu masuk. Saya tak bisa
tiba-tiba ke sana dan mengatakan pada lebah-lebah itu, "Saya harap
Anda memiliki hari yang baik. Silakan masuk dan terbang di dalam
rumah." Jadi...
BV: Nah, Anda bisa melakukan beberapa hal. Anda dapat memanggil
orang yang biasa mengurus lebah dan mereka akan datang dengan
kotak yang besar, menaruhnya di atas sarang lebah dan membawanya
pergi. Ada juga orang-orang yang suka memelihara lebah karena
mereka mendapatkan madu. Mereka mengerti cara menangani
sarang lebah tanpa membahayakan lebahnya. Anda dapat melakukan
itu.
Jika Anda menemukan kecoa, banyak orang yang mengatakan, "Oh,
aku benci kecoa," lalu membunuh mereka. Jika Anda ingin kecoa pergi
maka ambillah mentimun dan potong kecil-kecil, taruh di atas piring
kecil dan letakkan dimana pun kecoa itu berada, dan mereka akan
pergi. Mereka tidak suka baunya. Jadi Anda tidak harus
membunuhnya.
Siswa: Bagaimana dengan tikus?
BV: Nah, Anda dapat membuat tikus mengerti. Anda dapat
memberitahu mereka bahwa Anda tidak ingin mereka datang ke
sekitar Anda. Bicaralah pada mereka. Bila teman Anda memiliki
kucing, Anda bisa mengambil sejumput bulu kucing dan meletakkan
bulu itu di beberapa tempat, dan mereka akan pergi. Mereka cukup
cerdas untuk mengerti dan mereka tahu aroma seekor kucing,

mereka harus menjauh dan akan pergi.
Dengan tikus besar, walaupun kedengarannya aneh, Anda dapat
menulis surat untuk mereka. Ya, tikus besar dapat membaca. Saya
sudah melakukan ini lebih dari satu kali. Saya menulis surat dan
memberitahu mereka bahwa tidak baik bagi mereka untuk berada di
sini, dan jika mereka tinggal di sini saya akan menyakiti mereka.
Silakan pindah, dan saya meletakkan surat ini di lantai. Suatu hari
mereka pergi. Lihat, hal ini berhasil, ini benar-benar terjadi.
Jika ada banyak semut di sekitar rumah dan Anda ingin
menyingkirkannya, Anda cukup mengambil air dan cabe rawit,
masukkan ke alat penyemprot, dan semprotkan, maka semut akan
pergi. Jika Anda menaruh cabai rawit sekitar tanaman Anda, cukup
taburkan agar Anda masih bisa melihatnya, maka semut akan pergi.
Mereka tidak menyukainya. Anda tahu, jika Anda memegang paprika
merah tanpa sarung tangan karet, bagaimana menyakitkannya? Nah,
itu menyakiti mereka juga, tapi tidak membunuh mereka, kan?
Siswa: Cabe bubuk?
BV: Ya, cabe bubuk juga bisa.
Siswa: Tapi kalau hujan maka semua hilang, terbawa air.
BV: Ya, Anda harus berulang kali melakukannya. Tapi cabe itu akan
mulai meresap sedikit ke dalam tanah dan mereka akan menjauh.
Satu hal yang biasa kami lakukan supaya anjing tidak datang ke
halaman kami adalah kami ambil botol plastik yang transparan, isi air
dan menaruhnya di halaman. Saya tidak tahu mengapa ini berhasil,
tapi mereka sungguh pergi dan tidak pernah datang lagi ke halaman
rumah kami. Kami melakukannya sekali dan berhasil, tapi saya tidak
tahu apakah akan berhasil setiap kali atau tidak. Tapi perlu dicoba.
Jika Anda ingin tetap sehat, jangan bunuh hewan dengan sengaja.
Ada saat dimana Anda sedang berjalan dan Anda tidak melihat, lalu
Anda menginjak semut; itu tidak disengaja, sehingga tidak ada karma
buruknya.
Suatu perbuatan akan dianggap pembunuhan, jika ada lima hal
berikut: (1) Harus ada makhluknya; (2) Anda harus memiliki niat

untuk membunuh; (3) Anda membutuhkan senjata; (4) Anda
menggunakan senjata itu; dan (5) Ada mahkluk yang mati. Oke? Jika
salah satu dari kelima hal itu tidak ada, maka tidak ada karma buruk,
Anda tidak melakukan kesalahan. Jika Anda sedang berjalan dan Anda
tidak melihat barisan semut, dan Anda menginjak semut itu. Anda
tidak melakukannya dengan niat untuk membunuh, jadi Anda tidak
melakukan kesalahan.
Siswa: Bagaimana dengan orang yang membunuh binatang yang
sedang menderita karena berwelas-asih pada hewan itu?
BV: Tidak
Siswa: Juga jangan membunuh dalam situasi itu?
BV: Jangan. Kenapa Anda membunuhnya jika binatang itu sedang
menderita?
Siswa: Saya hanya berpikir, contohnya sapi yang terlilit kawat berduri
dan tidak ada kemungkinan untuk sapi itu keluar dari sana, sapi itu
begitu menderita. Orang-orang melihat itu dan sepertinya lebih baik
membunuhnya daripada membiarkannya mati pelan-pelan.
BV: Itu karmanya, dan Anda menghalangi karma dan menciptakan
karma buruk bagi diri Anda sendiri. Saya benar-benar tidak setuju
dengan: "Oh, kucing kecil atau anjing saya sangat kesakitan. Saya akan
membawanya ke dokter hewan dan mereka akan 'membunuh'-nya
untuk saya." Saya tidak setuju dengan itu. Setiap makhluk ingin hidup
selama mungkin, bahkan ketika mereka menderita. Manusia seperti
itu juga, kan?
Siswa: Mari kita bicara tentang keinginan manusia, Anda tahu ketika
Anda membuat petunjuk medis yang mengatakan 'Jangan Resusitasi'.
Apakah itu niat bunuh diri?
BV: Bukan. Itu adalah membiarkan alam berjalan sebagaimana
adanya.
Siswa: Tetapi jika mesin itu yang membuat saya tetap hidup dan saya

menyuruh orang lain untuk mencabut mesin itu sehingga saya bisa
meninggal, bukankah itu karma buruk buat saya dan mereka?
BV: Nah, jika karma Anda belum selesai ketika mereka mematikan
mesin itu, maka Anda tidak akan meninggal, kan? Tapi sekarang ini,
mesin digunakan oleh rumah sakit dan dokter untuk menghasilkan
uang, dan hanya itulah manfaat yang datang dari mesin itu. Saya tidak
setuju untuk memperpanjang hidup dengan cara buatan. Itu tidak
alami. Kita semua hidup untuk jangka waktu tertentu dan kita akan
meninggal. Mengapa memperpanjang hidup selama dua minggu
karena sebuah mesin yang membuat organ saya terus berfungsi? Itu
berarti saya tidak bisa meneruskan perjalanan saya; saya tidak bisa
berlanjut ke hal yang akan datang berikutnya.
Siswa: Saat ini ayah mertua saya dalam keadaan koma dan suami saya
ada di sana bersamanya, dan besok saya akan mengunjunginya.
BV: Ya, beritahu suamimu bahwa tidak ada karma buruk bagi
siapapun jika mereka melepaskannya dari mesin itu, mesin yang
membuatnya tetap hidup. Dan membiarkannya meninggal secara
alami adalah hal paling manusiawi yang bisa anda lakukan.
Saya menghabiskan banyak waktu di rumah sakit, saya menghabiskan
banyak waktu di rumah perawatan, dan saya selalu berusaha untuk
mendorong orang agar membiarkan semua terjadi secara alami.
Kematian adalah sesuatu yang wajar untuk manusia. Satu-satunya
alasan kita menggunakan mesin pada mereka adalah: "Saya ingin
mereka hidup lebih lama," tapi mereka tidak lagi memiliki kualitas
hidup. Oleh karena itu lebih baik untuk membiarkan mereka pergi.
Siswa: Jika kita melakukan itu, itu artinya kita tidak membunuh?
BV : Tidak, anda tidak membunuh.
Siswa: Karena kita hanya menghormati keinginan mereka?
BV: Ya. Begini, salah satu hal yang terjadi, khususnya di negara ini
adalah banyak orang, mereka biasa hidup di kota sehingga mereka
tidak melihat cara hidup yang sesungguhnya. Semua orang berpikir
bahwa mereka masih muda dan mereka akan tetap muda selamanya,

dan mereka akan hidup selamanya. Jika Anda tidak melihat proses
alamiah dari kehidupan hewan dan kematian mereka, dan Anda tidak
menerima hal ini, maka Anda menyebabkan lebih banyak penderitaan
bagi diri Anda daripada yang seharusnya.
Jadi, lebih baik untuk membiarkan semua terjadi secara alami. Jika
Anda berada di Vietnam, di sana tidak ada mesin-mesin seperti itu.
Mereka hidup dan mereka meninggal setiap saat, dan itulah cara yang
alami. Anda menghormati, mencintai, menghargai orang-orang ini
sampai mereka meninggal dunia. Anda membuat mereka senyaman
mungkin. Anda habiskan waktu untuk mendoakan kebahagiaan
mereka, tapi biarkan semua terjadi secara alami.
Siswa: Apakah orang yang makan daging memiliki karma yang sama
dengan tukang daging?
BV: Tidak. Suatu perbuatan akan dianggap pembunuhan, jika ada lima
hal ini: (1) Harus ada makhluknya. Jika Anda pergi ke toko dan
membeli daging, apakah daging itu hidup?; (2) Apakah Anda berniat
untuk membunuhnya? Tidak, Anda tidak berniat untuk
membunuhnya. Yang Anda niatkan adalah untuk membeli daging itu,
memasaknya, dan memakannya sehingga Anda memiliki energi dan
kehidupan Anda bisa berlanjut; (3) Apakah Anda punya senjata?; (4)
Apakah Anda menggunakan senjata?; (5) Apakah makhluk itu mati?
Tidak. Kelima syarat untuk suatu perbuatan dianggap pembunuhan
tidak terjadi ketika Anda pergi ke toko dan membeli daging untuk
Anda sendiri. Tukang daging tidak mendapat karma baik karena
makhluk itu hidup, mereka berniat untuk membunuhnya, mereka
mengambil senjata, mereka menggunakan senjata itu, dan makhluk
itu mati, tetapi Anda tidak mendapatkan karma seperti itu.
Siswa: Jadi, jika saya ingin membantu tukang daging, saya tidak boleh
makan daging agar ia tidak punya alasan untuk membunuh?
BV: Apakah Anda pikir bahwa makan sayuran berarti tidak ada
makhluk yang mati? Bukankah Anda baru saja menceritakan tentang
siput yang ada di kebun sayur Anda?

Siswa: Mereka masih saja mati, tapi saya, Anda tahu kan...
BV: Ah ya, tapi mereka masih saja mati. Bagaimana mereka mati?
Bahkan jika hanya dengan tangan mereka saja, tangan itu adalah
senjata, dan mereka menggunakan senjata itu, dan makhluknya mati.
Anda tidak bisa hidup di dunia ini tanpa ada makhluk yang mengalami
kematian karena Anda hidup. Ada delapan puluh jenis makhluk di
dalam badan jasmani Anda yang terus-menerus hidup dan mati.
Ada satu cerita tentang seorang bhikkhu, ia adalah seorang Arahat.
Saat ia sedang berjalan, ia melihat bahwa sewaktu berjalan, ia
membunuh makhluk lain. Lalu ia berdiri di suatu tempat dan
kemudian ia memperhatikan bahwa dengan bernafas, ia membunuh
makhluk lain sehingga ia berhenti bernafas. Sang Buddha datang dan
berkata: "Bhikkhu, apa yang sedang Anda lakukan?" Ia memberitahu
Sang Buddha apa yang telah terjadi. Lalu Sang Buddha berkata, "
Itulah mengapa Anda berusaha untuk keluar dari roda samsāra.
Itulah mengapa Anda ingin mencapai Nibbāna. Jadi, setelah
kehidupan ini tidak akan ada lagi makhluk yang mati karena Anda
memiliki badan jasmani." Meskipun Anda bilang, "Saya kan
vegetarian," tetap saja ada makhluk yang mati. Hanya menggali tanah
saja, ada makhluk yang terbunuh.
Misalnya saya sedang berada di pantai dan saya punya pisau. Di sana
ada pria yang baru saja menangkap ikan dan ingin menggunakan
pisau untuk memotong sehingga ia bisa memasaknya. Saya pinjamkan
pisau kepadanya, ia bisa melakukan apapun yang ia inginkan dengan
pisau itu. Saya tidak mendapatkan karma buruk dari hal itu, kan?
Karena saya tidak berniat membunuh dan saya tidak membunuh, jadi
saya tidak mendapatkan karma buruk dari peristiwa itu.
Percayalah, saya telah bertemu dengan banyak vegetarian yang
berbeda pendapat dengan saya. Tapi semuanya bermuara pada: "Apa
yang Anda lakukan dengan pikiran Anda saat ini?" Jika saya
mengambil sepotong daging, itu hanya sepotong daging, dan daging
itu berubah menjadi energi untuk tubuh saya. Saya bisa terus hidup
dan kemudian seseorang berkata, "Yah, Anda membayar tukang

daging untuk daging itu, dan jika Anda tidak membeli daging itu,
maka makhluk itu pasti masih hidup," tapi itu tidak benar. Mereka
sudah mati. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya tidak
mendapatkan karma buruk dari hal itu.
Siswa: Tapi itu benar kan, jika semua orang menjaga sila mereka,
maka konsumsi daging akan berkurang.
BV: Masih akan ada yang makan sayuran dan masih akan ada makhluk
yang mati. Lihat kan, itulah masalahnya. Memiliki badan jasmani
berarti akan ada makhluk yang mati. Memang seperti itu adanya.
Sebenarnya ada lebih banyak makhluk yang mati ketika Anda menarik
sayuran keluar dari tanah daripada dari seekor sapi. Itu hanya satu
makhluk. Tetapi ketika Anda mengganggu tanah seperti itu, ada
berbagai jenis makhluk yang mati karenanya. Sebenarnya ada lebih
banyak makhluk hidup yang mati saat kita makan sayuran daripada
saat kita makan daging.
Siswa: Sang Buddha makan sayuran.
BV: Sang Buddha juga makan daging.
Siswa: Tapi, itu sebelum beliau menjadi Buddha?
BV: Tidak, tidak. Beliau makan daging. Beliau makan apa saja yang
disediakan untuknya. Tepat sebelum Sang Buddha parinibbāna,
Devadatta datang kepada Buddha dan ia ingin mengambil alih
Sangha, dan Sang Buddha berkata, "Tidak." Jadi, Devadatta berkata,
"Yah, saya ingin Anda membuat aturan untuk para bhikkhu, dimana
mereka hanya boleh hidup di hutan dan tidak boleh tinggal di kota,"
dan Sang Buddha berkata, "Tidak." Ia kemudian berkata, "Saya ingin
Anda memastikan bahwa semua bhikkhu harus vegetarian," dan Sang
Buddha menolak, "Tidak. Aku tidak akan membuat aturan semacam
itu."
Siswa: Saya dengar itulah sebabnya bhikkhu Tibet makan daging?
BV: Ya, Anda tahu mengapa mereka makan daging? Karena mereka
tidak bisa menanam apa-apa di sana. Mereka harus makan daging

untuk hidup.
Siswa: Tidak ada tanah, banyak batu. Jadi, siapa yang membunuh
daging untuk mereka? Apakah mereka pergi ke pasar?
BV: Tidak, mereka tidak membelinya, tapi itu diberikan dan
dipersembahkan kepada mereka.
Siswa: Bhikkhu Theravāda makan daging, juga?
BV: Kebanyakan bhikkhu Theravāda makan daging dan bhikkhu Tibet
makan daging. Saya kenal banyak bhikkhu Vietnam yang makan
daging. Saya tahu banyak dari mereka yang makan daging. Bhikkhu
Korea akan makan daging, tapi bhikkhu Tiongkok tidak makan daging.
Saya pernah juga bersama banyak bhikkhu Vietnam yang vegetarian.
Saya pernah bersama keduanya.
Sister Khema: Ketika orang datang ke Center [Pusat Meditasi Dhamma
Sukha], jika dia vegetarian, kita tidak akan membuat dia makan
daging.
BV : Tidak. Makanan jenis apapun yang paling nyaman untuk Anda,
itulah yang akan kami sediakan ketika Anda berkunjung. Jika Anda
terbiasa makan daging maka kami akan menyediakan hidangan
daging. Jika Anda tidak terbiasa makan daging maka kami akan
menyediakan makanan vegetarian untuk Anda.
Siswa: Apakah Anda makan daging?
BV : Ya, saya makan semua yang disediakan, kecuali beberapa
makanan laut. Saya alergi terhadap beberapa makanan laut seperti
kepiting, lobster dan udang. Saya menerima apapun yang diberikan
umat kepada saya, tapi saya tidak memakannya.
Siswa: Seperti bhikkhu Theravāda, mereka tidak makan setelah jam
dua belas?
BV: Ya. Itu adalah salah satu aturan dari Sang Buddha yang sangat
baik. Ini baik untuk kesehatan. Saya hanya makan satu kali sehari dan
itu baik untuk kesehatan saya. Saya jarang terkena flu. Saya tidak
sering sakit karena saya makan satu kali sehari. Selebihnya, puasa.

Siswa: Apakah Anda minum air atau air madu hangat setelah makan
siang?
BV: Ya. Ada beberapa hal yang boleh saya minum setelah makan, tapi
itu lebih seperti minuman yang manis, yang sebenarnya tidak baik
untuk kita. Tapi saya boleh minum ghee (mentega India), madu, gula,
dan saya boleh mengkonsumsi garam.
Siswa: Apakah Anda boleh minum anggur (alkohol)?
BV: Tidak, tidak boleh minum alkohol. Itu melanggar aturan. Saya
tahu bahwa beberapa bhikkhu Tibet minum bir Yak-mentega, dan itu
bukanlah hal yang baik. Ada yang bertanya apakah saya ingin
mencicipinya, jadi saya mencicipinya. Saya minum satu teguk dan oh,
saya tidak akan pernah meminum sesuatu yang seperti itu lagi.
Baunya tidak enak dan rasanya juga tidak enak.
9. "Di sini, siswa, beberapa laki-laki atau perempuan memiliki watak
pemarah dan mudah marah; bahkan bila dikritik sedikit saja, ia akan
tersinggung, menjadi marah, bersikap bermusuhan, dan penuh
kebencian, dan menunjukkan kemarahan, kebencian, dan kepahitan.
Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, ia akan
muncul kembali dalam keadaan kekurangan. Tetapi, jika ia datang
kembali ke alam manusia, maka dimana pun ia dilahirkan kembali ia
akan menjadi orang yang buruk rupa. Inilah, siswa, jalan yang
membawa seseorang menjadi orang yang buruk rupa, yaitu orang yang
memiliki watak pemarah dan mudah tersinggung, dan menunjukkan
kemarahan, kebencian, dan kepahitan.”
Pernahkah Anda melihat seseorang yang sangat pemarah? Lihat
wajah mereka, wajah mereka menghitam dan mereka terlihat sangat
jelek. Mereka menunjukkan apa yang ada di pikiran mereka saat itu.
Itu adalah alasan lain mengapa saya ingin orang-orang membawa
cermin bersama mereka untuk melihat wajah mereka ketika mereka
marah, dan lihat apakah mereka ingin terus terlihat seperti itu. Ini

adalah cara tercepat untuk mengatakan: "Tidak, tidak, tidak, tidak,
tidak. Saya tidak ingin melakukan itu; saya ingin tersenyum; saya
memiliki wajah yang cantik ketika saya tersenyum."
10. "Tapi di sini, siswa, beberapa laki-laki atau perempuan tidak
memiliki watak pemarah dan mudah marah; bahkan bila banyak
dikritik, ia tidak tersinggung, tidak menjadi marah, bersikap
bermusuhan, dan penuh kebencian, dan tidak menunjukkan
kemarahan, kebencian, dan kepahitan. Karena menjalankan dan
melakukan perbuatan seperti itu, ia akan muncul kembali di alam
bahagia. Tetapi jika ia datang kembali ke alam manusia, maka dimana
pun ia dilahirkan kembali ia akan menjadi elok rupawan. Inilah, siswa,
jalan yang membawa seseorang menjadi elok rupawan, yaitu tidak
memiliki watak pemarah dan mudah tersinggung, dan tidak
menunjukkan kemarahan, kebencian, dan kepahitan.”
Itulah salah satu keuntungan mempraktekkan cinta-kasih. Sang
Buddha berbicara tentang sebelas keuntungan mempraktekkan cintakasih dan salah satunya adalah kemajuan Anda dalam meditasi lebih
cepat daripada meditasi jenis lainnya. Keuntungan lainnya adalah
wajah Anda menjadi sangat elok rupawan, wajah Anda tampak
berseri-seri. Semakin sering Anda tersenyum, Anda akan semakin
rupawan. Anda sadar kalau orang lain menyadarinya karena mereka
akan mengatakannya pada Anda. Itulah salah satu keuntungan
mempraktekkan cinta-kasih.
11. "Di sini, siswa, beberapa laki-laki atau perempuan bersifat iri hati,
orang yang iri, membenci, dan tidak mengharapkan keuntungan,
kehormatan, rasa hormat, salam, dan pemuliaan yang diterima orang
lain. Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, ia akan
muncul kembali dalam keadaan kekurangan. Tetapi, jika ia datang
kembali ke alam manusia, maka dimana pun ia dilahirkan kembali ia
akan menjadi orang yang tidak mempunyai pengaruh. Inilah, siswa,
jalan yang membawa seseorang menjadi tidak mempunyai pengaruh,
yaitu: orang yang bersifat iri-hati terhadap keuntungan, kehormatan,

rasa hormat, salam dan pemuliaan yang diterima oleh orang lain.”
12. "Tapi di sini, siswa, beberapa laki-laki atau perempuan yang tidak
bersifat iri-hati, orang yang tidak merasa iri, membenci, tidak
mengharapkan keuntungan, kehormatan, rasa hormat, salam, dan
pemuliaan yang diterima oleh orang lain. Karena menjalankan dan
melakukan perbuatan seperti itu, ia akan muncul kembali di alam
bahagia. Tetapi, jika ia datang kembali ke alam manusia, maka dimana
pun ia dilahirkan kembali ia akan menjadi orang yang berpengaruh.
Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang yang jika
mengatakan sesuatu, orang lain langsung setuju dengan mereka. Dan
ada orang lainnya yang jika mengatakan hal sama, dengan cara yang
sama, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Ini karena di masa lalu
mereka tidak senang melihat orang lain makmur; mereka tidak suka
melihat orang lain dihormati; pikiran mereka keras. Maka dalam
kehidupan ini, mereka tidak memiliki banyak pengaruh. Bahkan
dengan ide terbaik sekalipun, mereka tidak bisa meyakinkan seorang
pun bahwa itu adalah ide yang baik.
Bila Anda ingin mengubahnya dalam kehidupan ini, maka Anda harus
mulai menghormati semua orang dan berbahagia ketika Anda melihat
mereka mendapatkan keuntungan atau saat mereka mendapatkan
promosi. Anda akan berbahagia untuk mereka: "Ah, ini luar biasa.
Anda akan menjadi hebat dalam hal ini." Dan akhirnya setelah
melakukan ini untuk jangka waktu tertentu, Anda mulai mendapatkan
lebih banyak pengaruh. Orang lain mulai memberikan perhatian pada
apa yang Anda katakan.
Siswa: Apakah harus tulus?
BV: Harus tulus, tidak boleh tidak tulus.
Inilah, siswa, jalan yang membawa seseorang menjadi orang yang
berpengaruh, yaitu: orang yang tidak bersifat iri-hati terhadap
keuntungan, kehormatan, rasa hormat, salam, dan pemuliaan yang

diterima oleh orang lain.”
Semakin Anda mengembangkan pikiran yang bahagia ketika Anda
melihat orang lain berhasil, sejalan dengan waktu pengaruh Anda
akan menjadi semakin positif.
13. "Di sini, siswa, beberapa laki-laki atau perempuan tidak
memberikan makanan, minuman, pakaian, kereta, rangkaian bunga,
wangi-wangian, obat-obatan, tempat tidur, tempat tinggal, dan lampu
kepada petapa atau brahmana. Karena menjalankan dan melakukan
perbuatan seperti itu, ia akan muncul kembali dalam keadaan
kekurangan. Tetapi, jika ia datang kembali ke alam manusia, maka
dimana pun ia dilahirkan kembali ia akan menjadi orang miskin. Inilah,
siswa, jalan yang akan membawa seseorang menjadi miskin, yaitu:
orang yang tidak memberi makanan, minuman, pakaian, tempat
tinggal, obat-obatan, dan lampu kepada petapa atau brahmana atau
keperluan lain kepada para bhikkhu.”
14. "Tetapi di sini, siswa, beberapa laki-laki atau perempuan
memberikan makanan, minuman, pakaian, tempat istirahat, obatobatan, dan lampu yang diperlukan oleh petapa atau brahmana.
Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, ia akan
muncul kembali di alam bahagia. Tetapi, jika ia datang kembali ke alam
manusia, maka dimana pun ia dilahirkan kembali ia akan menjadi orang
kaya. Inilah, siswa, jalan yang akan membawa seseorang menjadi kaya,
yaitu: orang yang memberikan makanan, minuman, pakaian, tempat
istirahat, obat-obatan, dan lampu dan keperluan lain kepada petapa
atau brahmana.”
Siswa: Bill Gates pasti melakukan itu.
BV: Ah, ia memang murah hati, sangat murah hati. Anda bisa
bermurah hati dalam berbagai cara. Salah satu hal yang dikatakan
oleh Sang Buddha adalah jika Anda melihat manfaat memberikan
makanan, Anda tidak akan pernah makan sendirian. Anda akan selalu
berbagi makanan dengan orang di sekitar Anda.

Ada cara untuk memberikan makanan kepada para bhikkhu. Ketika
Anda mempersiapkan makanan, persiapkanlah dengan banyak cintakasih, dengan banyak cinta, dengan banyak kebaikan, dan dengan
kebahagiaan di dalam hati Anda.
Saat Anda memberikan makanan, berikan makanan itu dengan
banyak cinta-kasih, dengan banyak cinta. Setelah Anda selesai
memberikan makanan dan Anda pergi, Anda ingat bahwa Anda
memberikan makanan dengan pikiran bahagia: "Saya benar-benar
melakukan sesuatu yang baik. Saya merasa senang."
Menjadi seorang bhikkhu, saya sangat terbiasa memakan makanan
yang disiapkan oleh orang yang memiliki pikiran yang bahagia.
Walaupun saya makan sedikit, namun manfaatnya bertahan
sepanjang hari. Terkadang seseorang menyediakan makanan dan
mereka sebenarnya tidak ingin melakukannya, saya hampir tidak bisa
makan makanan itu.
Siswa: Bagaimana Anda tahu?
BV: Anda dapat merasakan perbedaannya. Jika makanan tidak
mengandung cinta di dalamnya, satu gigitan akan terasa: "Oh tidak,
lebih baik makan makanan lain saat ini, saya tidak mau yang ini." Ini
bisa membuat Anda sakit perut.
Kapanpun seseorang ingin memberikan sesuatu, saya tidak bisa
menolak; saya harus menerimanya. Dan itu adalah pelajaran sulit bagi
saya. Sungguh sangat mudah untuk memberi, sungguh sulit untuk
menerima. Tapi sebagai seorang bhikkhu saya belajar bahwa saya
harus menerima semua yang diberikan. Saya mungkin tidak
menggunakannya, tapi saya akan menerimanya karena saya ingin
membuat Anda bahagia.
Ketika saya di Myanmar, pada suatu waktu saya pernah tinggal di
sebuah desa yang sangat kecil tapi karena saya bhikkhu Amerika yang
berbadan besar, semua orang ingin memberi saya makanan. Makanan

yang saya dapatkan cukup untuk lima orang. Ketika saya kembali ke
vihara, saya akan mengeluarkan semua makanan dan mengambil
yang saya bisa atau mau makan. Lalu saya kumpulkan makanan yang
tersisa di atas nampan, kemudian saya mengunjungi keluarga
termiskin di desa dan saya berikan makanan itu kepada mereka agar
mereka punya makanan untuk dimakan. Saya minta mereka untuk
berbagi makanan itu dengan siapapun yang mengunjungi mereka.
Saya tahu bahwa di beberapa negara, ketika para bhikkhu selesai
makan, mereka membuang sisa makanannya. Saya tidak bisa
melakukan itu terutama di negara miskin seperti Myanmar. Di
Myanmar, ada orang yang berpikir bahwa bisa memberikan satu
keripik kentang atau satu kacang adalah hal yang sangat istimewa. Itu
adalah hadiah yang besar untuk mereka. Bagaimana saya bisa
mengatakan tidak? Tentu saja saya menerimanya, tetapi jika saya
tidak bisa memakannya sendiri, saya pastikan ada orang lain yang
memakannya.
Siswa: Ya, tetapi jika makanan menjadi basi, Anda akan...
BV: Ya, jika makanan sudah basi. Tapi mereka memasaknya setiap
pagi. Di Myanmar, saya pergi ber-pindapatta-nya tidak terlalu pagi.
Saya akan pergi ber-pindapatta sekitar jam delapan untuk memberi
waktu kepada para penduduk untuk menyiapkan makanan. Dan pada
saat saya sudah selesai makan, sekitar jam sepuluh, saya akan
langsung membawa sisa makanan dan memberikannya kembali
kepada mereka.
15. "Di sini, siswa, beberapa laki-laki atau perempuan bersifat keras
kepala dan sombong, ia tidak menghormati mereka yang patut
dihormati, tidak bangkit berdiri ketika orang yang kehadirannya
mengharuskan ia bangkit berdiri, tidak menawarkan tempat duduk
kepada orang yang layak ditawari tempat duduk, tidak memberi jalan
kepada orang yang harus diberi jalan, dan tidak menghargai,
menghormati, menjunjung, dan memuliakan orang yang layak
dihormati, diberikan rasa hormat, dijunjung dan dimuliakan.

Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, ia akan
muncul kembali dalam keadaan kekurangan. Tetapi, jika ia datang
kembali ke alam manusia, maka dimana pun ia dilahirkan kembali ia
akan lahir di kalangan rendah. Inilah, siswa, jalan yang akan membawa
seseorang lahir di kalangan rendah, yaitu: orang yang keras kepala dan
sombong dan tidak menghargai, menghormati, menjunjung dan
memuliakan orang yang layak dihormati, diberikan rasa hormat,
dijunjung dan dimuliakan.”
16. "Tetapi di sini, siswa, beberapa laki-laki atau perempuan tidak
bersifat keras kepala dan sombong, ia menghormati mereka yang patut
dihormati, bangkit berdiri ketika orang yang kehadirannya
mengharuskan ia bangkit berdiri, menawarkan tempat duduk kepada
orang yang layak ditawari tempat duduk, memberi jalan kepada orang
yang harus diberi jalan, dan menghargai, menghormati, menjunjung,
dan memuliakan orang yang layak dihormati, diberikan rasa hormat,
dijunjung dan dimuliakan.
Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, ia akan
muncul kembali di alam bahagia. Tetapi, jika ia datang kembali ke alam
manusia, maka dimana pun ia dilahirkan kembali ia akan lahir di
kalangan atas. Inilah, siswa, jalan yang membawa seseorang lahir di
kalangan atas, yaitu: orang yang tidak keras kepala dan sombong dan
menghargai, menghormati, menjunjung, dan memuliakan orang yang
layak dihormati, diberikan rasa hormat, dijunjung dan dimuliakan.”
Lahir di kalangan atas artinya lahir dalam keluarga kaya, berpengaruh,
keluarga Buddhis. Lahir di kalangan rendah adalah seseorang yang
lahir dalam keadaan sangat miskin dan mereka selalu tinggal dalam
situasi yang buruk, dan keluarganya tidak memiliki pengaruh apapun
terhadap orang lain, hal-hal seperti itu.
17. "Di sini, siswa, beberapa laki-laki atau perempuan tidak
mengunjungi petapa atau brahmana dan bertanya: 'Yang Mulia Bhante,
apa yang baik itu? Apa yang tidak baik itu? Apa yang tercela? Apa yang

tidak tercela? Apa yang harus dikembangkan? Apa yang seharusnya
tidak dikembangkan? Perbuatan macam apa yang akan membawa
pada kehancuran dan penderitaan untuk waktu yang lama? Perbuatan
macam apa yang akan membawa pada kesejahteraan dan kebahagiaan
untuk waktu yang lama?'
Karena menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, ia akan
muncul kembali dalam keadaan kekurangan. Tetapi, jika ia datang
kembali ke alam manusia, maka dimana pun ia dilahirkan kembali ia
akan menjadi orang yang bodoh. Inilah, siswa, jalan yang akan
membawa seseorang menjadi orang yang bodoh, yaitu: orang yang
tidak mengunjungi petapa atau brahmana dan mengajukan pertanyaan
seperti itu.”
Ketika saya berada di Asia, orang-orang tidak terbiasa bertanya.
Mereka punya banyak pertanyaan tetapi mereka tidak tanyakan. Saya
katakan pada mereka, jika mereka tidak bertanya maka mereka akan
terlahir bodoh. Tiba-tiba tangan-tangan mulai terangkat (untuk
mengajukan pertanyaan). Tak seorang pun ingin dilahirkan kembali
dalam keadaan bodoh.
Siswa: Apakah itu karena budaya mereka?
BV: Ya. Budaya mereka sedemikian rupa sehingga apapun yang
dikatakan guru selalu benar, dan mereka tidak pernah bertanya
karena gurunya mungkin tidak tahu jawabannya. Tapi saya
menanyakan banyak pertanyaan ketika saya pertama kali menjadi
Buddhis. Ketika saya tinggal bersama seorang bhikkhu yang sangat,
sangat terpelajar dan sangat cerdas, dan saya selalu bertanya,
bertanya, bertanya, dan bertanya. Lalu beliau berkata: "Ketika kamu
meninggal dan terlahir lagi, kamu akan terlahir lebih cerdas daripada
Einstein," karena saya mengajukan begitu banyak pertanyaan.
Saya mengajak semua orang untuk bertanya kepada saya, dan jika
saya tidak tahu jawabannya saya akan bilang pada mereka bahwa saya
tidak tahu jawabannya tapi saya akan mencoba untuk mencari
jawabannya. Dengan begitu, kita semua bisa mendapatkan manfaat

karena tentu saja saya tidak tahu segalanya.
Nah, Anda tahu hal yang membuat ajaran Sang Buddha begitu
berbeda dari ajaran-ajaran lainnya. Dalam ajaran Kristen, Anda
memiliki keyakinan, Anda harus percaya kepada Yesus Kristus dan juga
hal lainnya, tapi Buddhisme bukan tentang kepercayaan melainkan
tentang bagaimana pikiran bekerja. Ini sedikit berbeda dan tidak
bertentangan dengan agama Kristen.
Siswa: Yah, saya tetap berdoa setiap malam dan saya berdoa bahwa
mungkin...
BV: Nah, ketika Anda mempraktekkan cinta-kasih, menurut Anda apa
yang sedang Anda lakukan? Tapi tak perlu dipikirkan sekarang. Ketika
pikiran Anda masuk lebih dalam di dalam meditasi Anda, Anda akan
sampai ke keadaan dimana saya akan datang dan memberitahu Anda:
"Sekarang saya ingin Anda menggunakan anggota keluarga sebagai
objek meditasi Anda," kemudian Anda dapat mulai memancarkan
cinta-kasih kepada suami dan anak-anak Anda dan semuanya. Ini
bukan berarti bahwa Anda tidak boleh memikirkan pikiran-pikiran
penuh cinta-kasih dan kebaikan kepada mereka di siang hari. Anda
boleh! Hanya ketika Anda duduk bermeditasi, Anda menggunakan
teman spiritual Anda. Tapi sepanjang hari, jika Anda memikirkan
mereka, tersenyumlah dan berikan senyuman itu kepada mereka,
rasakan hal ini di dalam hati Anda.
Siswa: Saya lakukan, saya lakukan. Saya memikirkan hal itu, tapi saya
harus membawa pikiran saya kembali ke teman spiritual seperti yang
Bhante sarankan.
BV: Yah, itu hanya pada saat duduk bermeditasi. Di sisa waktu Anda,
Anda dapat memancarkannya pada siapapun yang Anda inginkan.
18. "Tetapi di sini, siswa, beberapa laki-laki atau perempuan
mengunjungi petapa atau brahmana dan bertanya: 'Yang Mulia Bhante,
apa yang baik itu? Perbuatan macam apa yang akan membawa pada
kesejahteraan dan kebahagiaan untuk waktu yang lama?' Karena

menjalankan dan melakukan perbuatan seperti itu, ia akan muncul
kembali di alam bahagia. Tetapi, jika ia datang kembali ke alam
manusia, maka dimana pun ia dilahirkan kembali dia akan menjadi
orang yang bijaksana. Inilah, siswa, jalan yang membawa seseorang
menjadi orang yang bijaksana, yaitu: orang yang mengunjungi petapa
atau brahmana dan mengajukan pertanyaan seperti itu.”
Lihat, itulah yang diajarkan guru saya kepada saya. Saya akan menjadi
orang yang paling bijaksana di dunia ini karena saya mengajukan
begitu banyak pertanyaan. Saya memiliki siswa yang akan menjadi
sangat, sangat, sangat bijaksana. Sebenarnya ada satu siswa, saya
mengatakan padanya bahwa pada batu nisannya setelah ia
meninggal, saya akan menulis: "Saya punya satu pertanyaan.
Dapatkah saya bertanya pada Anda?"
19. "Demikianlah, siswa, jalan yang membawa pada umur pendek,
membuat seseorang berumur pendek; jalan yang membawa pada
umur panjang, membuat seseorang berumur panjang; jalan yang
membawa pada kesakitan, membuat seseorang menjadi sakit-sakitan;
jalan yang membawa pada kesehatan, membuat seseorang menjadi
sehat; jalan yang membawa pada keburuk-rupaan, membuat
seseorang menjadi orang yang buruk rupa; jalan yang membawa pada
keelokan, membuat seseorang menjadi elok rupawan; jalan yang
membawa pada tidak adanya pengaruh, membuat seseorang menjadi
orang yang tidak mempunyai pengaruh; jalan yang akan membawa
pada adanya pengaruh, membuat seseorang menjadi orang yang
berpengaruh; jalan yang membawa pada kemiskinan, membuat
seseorang menjadi miskin; jalan yang membawa pada kekayaan,
membuat seseorang menjadi kaya; jalan yang membawa pada
kelahiran di kalangan rendah, membuat seseorang lahir di kalangan
rendah; jalan yang membawa pada kelahiran di kalangan atas,
membuat seseorang lahir di kalangan atas; jalan yang membawa pada
ketidak-tahuan, membuat seseorang menjadi bodoh; jalan yang
membawa pada kebijaksanaan, membuat seseorang menjadi bijak.”
20. "Semua makhluk adalah pemilik dari perbuatan mereka sendiri,

siswa, pewaris dari perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan
mereka sendiri, berhubungan dengan perbuatan mereka sendiri, dan
terlindung oleh perbuatan mereka sendiri. Perbuatan inilah yang
membedakan suatu makhluk sebagai inferior dan superior."
21. Ketika hal ini dikatakan, siswa brahmana Subha, putra Todeyya,
berkata kepada Sang Bhagavā: "Luar biasa, Guru Gotama! Luar biasa,
Guru Gotama! Guru Gotama telah membuat Dhamma jelas dengan
banyak cara, seakan-akan beliau menegakkan kembali apa yang tadinya
terbalik, mengungkapkan apa yang tadinya tersembunyi, menunjukkan
jalan kepada orang yang tersesat, atau memegang lampu di dalam
kegelapan bagi mereka yang memiliki mata untuk melihat bentukbentuk. Aku berlindung kepada Guru Gotama dan kepada Dhamma
dan kepada Sangha para bhikkhu. Semoga Guru Gotama mengingat
saya sebagai pengikut awam yang berlindung kepadanya seumur
hidup.”
Ini adalah pernyataan yang sangat luar biasa karena Subha adalah
seorang siswa brahmana terpelajar. Ia hafal semua Veda, tapi karena
penjelasan yang sangat jelas ini, ia tidak lagi menjadi seorang brahmin
dan menjadi Buddhis. Oke, ada pertanyaan lain?
Siswa: Apa perbedaan antara brahmana dan Sang Buddha?
BV: Para brahmana mengikuti Veda. Pada dasarnya mereka
mengajarkan konsentrasi satu titik dan mereka mengajarkan
reinkarnasi. Mereka percaya adanya diri permanen, jiwa permanen,
yang pergi dari kehidupan yang satu ke kehidupan berikutnya, ke
kehidupan berikutnya, dan ke kehidupan berikutnya lagi. Tapi dalam
Buddhisme, kita percaya pada kelahiran kembali.
Kelahiran kembali adalah sesuatu yang terjadi seperti ini: apakah
Anda ingat apa yang terjadi kemarin? Hal itu sudah berlalu, itu tidak
ada di sini pada saat ini. Apa yang terjadi kemarin sudah mati. Apa
yang terjadi saat ini ada di dalam masa sekarang tapi itu juga akan

mati, dan kemudian ‘masa sekarang’ yang baru akan terlahir kembali.
Segala sesuatu yang muncul adalah bagian dari proses tanpa diri
pribadi (impersonal). Melalui meditasi Anda akan dapat melihat lebih
dan lebih jelas lagi ketika Anda masuk lebih jauh. Anda akan
melihatnya dengan lebih baik.
Saat Anda duduk bermeditasi, tiba-tiba saja rasa sakit muncul. Milik
siapa itu? Siapa yang berkata: "Sudah lama saya tidak merasa sakit.
Saya ingin rasa sakit itu muncul saat ini." Tidak. Bukan begitu cara
kerjanya. Anda tidak bisa mengontrol rasa sakit. Rasa sakit muncul
karena kondisinya tepat untuk rasa sakit itu ada di sana. Ketika Anda
melepaskan dan merilekskan, rasa sakit itu mungkin akan hilang atau
mungkin juga tidak. Tapi jika rasa sakit tetap tidak hilang setelah Anda
membiarkannya ada di sana, pikiran Anda akan menjadi begitu
seimbang sehingga pikiran tidak akan tertarik ke sana. Anda akan
melihat bahwa ini semua adalah proses tanpa diri pribadi
(impersonal), bukan suatu proses pribadi. Inilah salah satu perbedaan
utama antara brahmana dan Buddhis.
Sekarang penjelasan saya barusan mungkin terdengar rumit. Tapi
ketika Anda berlatih meditasi, hal ini akan menjadi lebih jelas dan
Anda akan lebih memahaminya. Bersabarlah.
Siswa: Buddhisme tidak didasarkan pada reinkarnasi?
BV: Reinkarnasi berarti adanya diri yang kekal atau jiwa yang
berlangsung dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, ke
kehidupan berikutnya lagi, padahal kenyataannya tidak seperti itu.
Anda akan dapat melihatnya ketika meditasi Anda sudah cukup
dalam. Pengetahuan ini keluar dari bidang filsafat dan masuk ke
realitas. Anda melihat hal-hal muncul dan tenggelam, muncul dan
tenggelam. Ada suatu kontinuitas yang terjadi, tapi itu bukan
kontinuitas pribadi.
Siswa: Saya ingin berbagi pengalaman dengan Anda tentang ibu saya.
Dulu, ia bermeditasi tapi ia tidak melakukannya lagi sekarang, dan
saat itu meditasinya mendalam. Ia mampu melihat keluarganya di

kehidupan lampaunya dan ia mengatakan kepada kami tentang hal
itu. Apakah itu mungkin?
BV: Ya. Apakah Anda ingat apa yang terjadi kemarin?
Siswa: Saya pergi ke kantor.
BV: Oke, itu adalah kehidupan lampau, bukan?
Siswa: Ya.
BV: Belajar bagaimana mengembangkan memori Anda. Anda dapat
masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi, dan Anda dapat masuk ke
kehidupan lampau.
Siswa: Dan kemudian ia ketakutan karena ia melihat dirinya sendiri, ia
melihat jiwanya keluar dari tubuhnya ketika ia sedang duduk
bermeditasi.
BV: Itulah mengapa ia harus berada bersama seorang guru. Ia tidak
perlu takut pada sesuatu seperti itu. Hal semacam itu sangat mudah
untuk dijelaskan. Saya mengerti apa yang dialaminya dan itu bukanlah
hal yang perlu ditakuti. Lihat, itulah gunanya berada bersama seorang
guru daripada melakukan latihan sendiri.
Mari berbagi 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 menemukan kelegaannya.
Semoga semua makhluk membagi jasa
Yang telah kami peroleh
Untuk memperoleh
Semua jenis kebahagiaan.

Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi
Para Dewa dan Naga yang perkasa
Berbagi jasa-jasa kami ini.
Semoga mereka terus melindungi
Ajaran Buddha.
Sādhu… Sādhu… Sādhu…
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MN-95: Dengan Cankī
(Cankī Sutta)

Dogmatisme dan Kebenaran adalah subjek ceramah ini. Orang-orang
dogmatis yang ada sekarang ini, serupa dengan di jaman Buddha,
mengatakan: "hanya ini yang benar, yang lain semua salah." Dalam
cerita di sutta ini, si dogmatis adalah seorang brahmana muda yang
mengiyakan adat-istiadat Brahmana tradisional, namun tanpa dia
sendiri mempunyai dasar apapun dalam "mengetahui dan melihat
kebenaran” untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang-orang
dogmatis dari semua agama dan kepercayaan politik pseudo-agama
serupa dengan orang-orang buta—mereka tidak melihat (dengan
ketenangan dan pandangan terang—samatha-vipassanā) untuk diri
sendiri, mereka hanya ikut-ikutan.
Namun brahmana muda itu mengatakan bahwa kami tidak hanya
percaya karena iman, tetapi juga karena tradisi yang diinspirasi
secara wahyu. Sang Buddha kemudian memberikan lima faktor yang
menjadi dasar suatu keyakinan: iman, preferensi, tradisi (lisan),
berdebat tentang bukti, dan kesukaan pada perenungan terhadap
pandangan, dimana keyakinan-keyakinan ini mungkin saja benar atau
mungkin saja salah. Artinya, kelima faktor di atas tidak menjamin
kebenaran dari hal-hal yang diyakini tapi mereka pastinya bersikap
kaku dan dogmatis.
Brahmana muda, yang jelas-jelas memiliki pikiran yang sangat tajam,
yang terpacu dengan diskusi ini kemudian bertanya: "Bagaimana
seseorang menjaga kebenaran?" – yang jawabannya adalah tidak

membuat pernyataan yang melampaui apa yang sah. Merasa puas
dengan jawaban itu, dia bertanya lebih lanjut: "Bagaimana seseorang
menemukan kebenaran?" – yang dijawab oleh Sang Buddha dengan
mengacu pada orang yang melihat tingkah laku seorang bhikkhu
yang telah tercerahkan dan merasa yakin padanya.
Cara untuk menemukan kebenaran ini kemudian dijabarkan langkah
demi langkah dari iman hingga ke penetrasi kebenaran hakiki dengan
kebijaksanaan. "Bagaimana untuk tiba di kebenaran itu?" adalah
pertanyaan utama terakhir dari sang brahmana, dan Sang Buddha
menunjukkan bagaimana satu faktor adalah dasar bagi yang faktor
lainnya. Akhirnya brahmana muda menyatakan cinta dan hormatnya
untuk para bhikkhu, yang sebelumnya ia pandang sepele.5
Dibabarkan pada tanggal 5 Oktober 2006 di Pusat Meditasi Dhamma
Sukha.

BV: Saya pikir Anda akan merasa sutta ini sangat menarik.
1. DEMIKIAN YANG KUDENGAR. Pada satu ketika Sang Bhagavā sedang
melakukan perjalanan di negara Kosala bersama dengan sangha dalam
jumlah besar, akhirnya beliau tiba di sebuah desa Kosala brahmana
yang bernama Opasāda. Sang Bhagavā tinggal di Hutan Kecil Para
Dewa, Hutan kecil pohon Sala di utara Opasāda.
2. Pada saat itu brahmana Cankī memerintah di Opasāda, tanah
kerajaan dengan kekayaan yang berlimpah dengan makhluk hidup, kaya
dengan padang rumput, hutan, sungai, biji-bijian, suatu hadiah
kerajaan, anugerah sakral yang diberikan kepadanya oleh Raja Pasenadi
dari Kosala.
5

Sebuah Treasury Kata Sang Buddha: Ceramah Dari Tengah Koleksi, diterjemahkan oleh
Nyanamoli dan diedit oleh Phra Khantipalo, dengan catatan menurut Phra Khantipalo.
Mahamakut Rajavidyalay Press, Bangkok, Thailand. Tanggal publikasi tidak diketahui.

Saat itu ada banyak pembagian [wilayah]. Jika seseorang melakukan
sesuatu yang menyenangkan hati penguasa seluruh area maka ia
akan menghadiahkan daerah ini atau daerah itu, desa ini atau itu,
kota-kota ini atau itu kepadanya. Cankī adalah seseorang yang
[menerima hadiah] seperti itu.
3. Para brahmana perumah-tangga dari Opasāda mendengar: "Petapa
Gotama, putra suku Sakya yang meninggalkan keduniawian dari
keluarga suku Sakya, telah berkelana di negara Videha bersama
sejumlah besar Sangha, dengan lima ratus bhikkhu. Sekarang berita
baik mengenai Guru Gotama telah menyebar: 'Sang Bhagavā telah
sempurna, sepenuhnya sadar (bangun), sempurna dalam pengetahuan
sejati dan perilaku-nya, luhur, pengenal semua alam, pembimbing yang
tiada bandingnya bagi manusia-manusia yang untuk dijinakkan
(pikirannya), guru para dewa dan manusia, yang sadar (bangun),
terberkahi.
Dia menjelaskan dunia ini dengan para dewa, Māra dan Brahmanya,
generasi ini dengan petapa dan brahmana, pangeran dan rakyatnya,
yang telah beliau realisasikan sendiri melalui pengalaman langsung.
Beliau mengajarkan Dhamma yang baik pada awalnya, baik pada
pertengahannya, dan baik pada akhirnya, dengan arti dan kalimat yang
tepat, dan ia mengungkapkan kehidupan suci yang sepenuhnya
sempurna dan murni.' Sekarang saat yang baik untuk menemui Arahatarahat tersebut."
4. Kemudian para brahmana perumah-tangga dari Opasāda berangkat
dari Opasāda dalam kelompok dan rombongan, dan menuju arah utara
ke Hutan Kecil Para Dewa, hutan kecil pohon Sala.
5. Pada saat itu brahmana Cankī telah beristirahat di lantai atas
istananya untuk istirahat siang. Lalu ia melihat para brahmana

perumah-tangga dari Opasāda berangkat dari Opasāda dalam
kelompok dan rombongan menuju utara ke Hutan Kecil Para Dewa,
hutan kecil pohon Sala. Ketika ia melihat mereka, ia bertanya pada
menterinya: "Menteri yang baik, mengapa para brahmana perumahtangga Opasāda berjalan meninggalkan Opasāda dalam kelompok dan
rombongan menuju arah utara ke Hutan Kecil Para Dewa, hutan kecil
pohon Sala?"
6. "Tuan, Petapa Gotama, putra Sakya yang meninggalkan suku Sakya,
sedang mengembara di negara Kosala. Mereka akan menemui Guru
Gotama."
"Kalau begitu, menteri yang baik, temuilah para brahmana perumahtangga Opasāda dan tolong beritahu mereka: "Tuan-tuan, brahmana
Cankī berkata: "Mohon menunggu, Tuan-tuan. Brahmana Cankī juga
akan pergi menemui Petapa Gotama."
"Ya, Tuan, " jawab menteri, dan ia pergi menemui para brahmana
perumah-tangga Opasāda dan menyampaikan pesan tersebut.
7. Pada saat itu lima ratus brahmana dari berbagai negara sedang
berada di Opasāda untuk berbagai urusan. Mereka mendengar:
"Brahmana Cankī, dikatakan, akan menemui Petapa Gotama." Maka
mereka pergi menemui brahmana Cankī dan bertanya kepadanya:
"Tuan, apakah benar bahwa engkau akan menemui Petapa
Gotama ?"—"Benar, Tuan. Saya akan menemui Petapa Gotama."
8. "Tuan, jangan pergi menemui Petapa Gotama. Hal ini tidak pantas,
Tuan Cankī, bagi Anda untuk pergi menemui Petapa Gotama,
melainkan, lebih pantas bila Petapa Gotama yang datang menemui
Anda. Karena Anda, Tuan, terlahir dengan keturunan murni dari kedua
sisi, dari ibu dan dan ayah tujuh generasi ke belakang, tak terbantah
dan tak tercela dalam hal kelahiran. Karena begitu, Tuan Cankī, tidak
pantas bagi Anda untuk pergi menemui Petapa Gotama, melainkan
adalah pantas untuk Petapa Gotama untuk datang menemui Anda.
Anda, kaya, dengan kekayaan besar dan harta banyak.

Anda, tuan, adalah pakar Tiga Veda dengan kosa kata, liturgi, fonologi,
dan etimologi, dan sejarahnya, terampil dalam filologi dan tata bahasa,
Anda sepenuhnya terampil dalam filosofi alam dan tanda-tanda
Manusia Agung. Anda, Tuan, tampan, indah, dan anggun, memiliki
keindahan kulit yang luar biasa, dengan keelokan yang tinggi dan
kehadiran yang agung, sungguh luar biasa untuk dipandang.
Anda, Tuan, berbudi luhur, matang dalam moralitas, memiliki kebajikan
matang. Anda, Tuan, seorang pembicara yang baik dengan
penyampaian yang baik. Anda, Tuan, berbicara kata-kata yang sopan,
jelas, tanpa cacat, dan mengkomunikasikan maknanya. Anda, mengajar
para guru orang banyak, dan Anda mengajarkan pembacaan himne
kepada tiga ratus siswa brahmana. Anda, Tuan, dihormati, disegani,
dipuji, dijunjung, dan dihargai oleh Raja Pasenadi dari Kosala. Anda,
Tuan, dihormati, disegani, dipuji, dijunjung, dan dihargai oleh
brahmana Pokkharasati. Anda, Tuan, memerintah Opasāda, tanah
kerajaan dengan kekayaan yang berlimpah dengan makhluk hidup...
anugerah sakral yang diberikan kepada Anda oleh Raja Pasenadi dari
Kosala. Oleh karena itu, Guru Cankī, tidak pantas bagi Anda untuk
mengunjungi Petapa Gotama, melainkan sepantasnya Petapa Gotama
datang untuk menemui Anda."
9. Ketika hal ini dikatakan, brahmana Cankī memberitahu para
brahmana: "Sekarang, Tuan-tuan, dengarkan dari saya mengapa pantas
bila saya pergi menemui Guru Gotama, dan mengapa tidak pantas bila
Guru Gotama yang datang menemui saya.
Tuan-tuan, Petapa Gotama terlahir dengan keturunan murni yang baik
dari dua pihak: pihak ibu maupun pihak ayah tujuh generasi ke
belakang, tak-terbantah dan tak-tercela sehubungan dengan kelahiran.
Karena ini, Tuan-tuan, adalah tidak pantas bila Guru Gotama yang
datang menemui saya; dan pantas bagi saya untuk pergi menemui
Guru Gotama.
Tuan-tuan, Petapa Gotama meninggalkan keduniawian dengan
meninggalkan banyak emas dan batang-emas yang disimpan di lemari

besi dan tempat penyimpanan.
Tuan-tuan, Petapa Gotama meninggalkan kehidupan berumah menuju
tak-berumah saat masih muda, seorang pemuda berambut hitam
dengan berkah kemudaan, di masa prima kehidupannya.
Tuan-tuan, Petapa Gotama mencukur rambut dan jenggotnya,
mengenakan jubah kuning, dan meninggalkan kehidupan berumah
menuju tak-terumah walaupun ibu dan ayahnya menginginkan
sebaliknya dan mereka menangis dengan wajah berurai air mata.
Tuan-tuan, Petapa Gotama tampan, elok dan anggun, memiliki
keindahan kulit luar biasa, dengan keelokan yang tinggi dan kehadiran
yang agung, sungguh luar biasa untuk dipandang.
Tuan-tuan, Petapa Gotama luhur, dengan moralitas agung, dengan
moralitas bajik, memiliki moralitas bajik.
Tuan-tuan, Petapa Gotama adalah seorang pembicara yang baik
dengan penyampaian yang baik, ia berbicara dengan kata-kata yang
sopan, jelas, tidak cacat, dan mengkomunikasikan maknanya.
Tuan-tuan, Petapa Gotama adalah guru dari para guru banyak orang.
Tuan-tuan, Petapa Gotama bebas dari nafsu indera dan tanpa
kesombongan-diri.
Tuan-tuan, Petapa Gotama memegang doktrin tentang keampuhan
moral dari tindakan, doktrin keampuhan moral perbuatan; dia tidak
berusaha merugikan garis brahmana.
Tuan-tuan, Petapa Gotama meninggalkan keduniawian dari keluarga
aristokrat, dari salah satu keluarga bangsawan asli.
Tuan-tuan, Petapa Gotama meninggalkan keduniawian dari keluarga
kaya, dari keluarga dengan kekayaan besar dan harta benda yang besar.
Tuan-tuan, orang-orang datang dari berbagai kerajaan yang jauh dan
wilayah yang terpencil untuk bertanya kepada Petapa Gotama.
Tuan-tuan, ribuan dewa telah pergi untuk berlindung sepanjang hidup
pada Petapa Gotama.
Tuan-tuan, berita baik mengenai Petapa Gotama telah menyebar
sedemikian: “Sang Bhagavā telah sempurna, sepenuhnya sadar

(bangun), sempurna dalam pengetahuan sejati dan perilaku-nya, luhur,
pengenal semua alam, pembimbing yang tiada bandingnya bagi
manusia-manusia yang untuk dijinakkan (pikirannya), guru para dewa
dan manusia, yang sadar (bangun), terberkahi.”
Tuan-tuan, Petapa Gotama memiliki tiga puluh dua tanda Manusia
Agung.
Tuan-tuan, Raja Seniya Bimbisara dari Magadha dan istri serta anakanaknya telah berlindung sepanjang hidup pada Petapa Gotama.
Tuan-tuan, Raja Pasenadi dari Kosala dan istrinya serta anak-anaknya
telah berlindung sepanjang hidup pada Petapa Gotama.
Tuan-tuan, brahmana Pokkharasati dan istri serta anak-anaknya telah
berlindung sepanjang hidup pada Petapa Gotama.
Tuan-tuan, Petapa Gotama telah tiba di Opasāda dan tinggal di
Opasāda di Hutan Para Dewa, hutan pohon Sāla di sebelah utara
Opasāda. Setiap petapa atau brahmana yang datang ke kota kita adalah
tamu kita, dan tamu harus dihormati, dihargai, dipuja, dan dimuliakan
oleh kita. Karena Petapa Gotama telah tiba di Opasāda, beliau adalah
tamu kita, dan sebagai tamu kita, beliau harus dihormati, dihargai,
dipuja, dipandang tinggi, dan dimuliakan oleh kita. Karena itu, Tuantuan, tidak pantas untuk Guru Gotama untuk datang menemui saya,
melainkan pantas bagi saya untuk pergi untuk menemui Guru Gotama.
Tuan-tuan, banyak pujian untuk Guru Gotama yang saya dengar, tetapi
pujian untuk Guru Gotama tidak terbatas itu saja karena pujian bagi
Guru Gotama sungguh tak-terukur. Karena Guru Gotama memiliki
semua faktor tersebut, tidak pantas baginya untuk datang menemui
saya, melainkan sudah sepantasnya bagi saya untuk pergi menemui
Guru Gotama. Oleh karena itu, Tuan-tuan, marilah kita semua pergi
menemui Petapa Gotama."
10. Kemudian brahmana Cankī, bersama-sama dengan sejumlah besar
brahmana, pergi menemui Sang Bhagavā dan bertukar sapa dengan
beliau. Setelah pembicaraan yang sopan dan ramah ini selesai, dia
duduk di satu sisi.
11. Pada saat itu Sang Bhagavā sedang duduk mengakhiri percakapan
yang ramah dengan beberapa brahmana yang sangat senior. Pada saat

itu, duduk di dalam perkumpulan itu seorang siswa brahmana
bernama Kāpathika. Muda, rambut dicukur, berusia enam belas tahun,
ia adalah pakar Tiga Veda dengan kosakata, liturgi, fonologi, dan
etimologi, serta sejarahnya; ahli dalam filologi dan tata bahasa, ia
sangat ahli mengenai filosofi alam dan tanda-tanda Manusia Agung.
Ketika para brahmana yang sangat senior sedang berbicara dengan
Sang Bhagavā, ia sering menyela dan memutus percakapan mereka.
Kemudian Sang Bhagavā menegur siswa brahmana Kāpathika
demikian: "Janganlah yang terhormat Bhāradvāja menyela dan
memutuskan percakapan para brahmana yang sangat senior ketika
mereka sedang berbicara. Biarlah yang mulia Bhāradvāja menunggu
sampai percakapan selesai."
Ketika hal ini dikatakan, brahmana Cankī berkata kepada Sang Bhagavā:
"Janganlah Guru Gotama menegur siswa brahmana Kāpathika. Siswa
brahmana Kāpathika adalah anggota klan, dia sangat terpelajar, ia
punya penyampaian yang baik, ia bijaksana, ia mampu mengambil
bagian dalam diskusi dengan Guru Gotama ini."
12. Kemudian Sang Bhagavā berpikir: "Tentunya, karena para
brahmana menghormati dia sedemikian, siswa brahmana Kāpathika
pasti ahli dalam kitab-kitab Tiga Veda." Kemudian siswa brahmana
Kāpathika berpikir: "Ketika Petapa Gotama memandang mata saya,
saya akan mengajukan pertanyaan kepadanya." Kemudian, karena
mengetahui dengan pikiran beliau sendiri pemikiran dalam benak
siswa brahmana Kāpathika itu, Sang Bhagavā mengarahkan
pandangannya kepada dia.
Kemudian siswa brahmana Kāpathika berpikir: "Petapa Gotama telah
menoleh ke arah saya. Sebaiknya saya mengajukan pertanyaan
kepadanya." Lalu ia berkata kepada Sang Bhagavā: "Guru Gotama,
sehubungan dengan himne-himne Brahmana kuno yang diturunkan
melalui transmisi lisan dan dalam koleksi-koleksi kitab, para brahmana
sampai pada kesimpulan yang pasti: 'Hanya ini yang benar, yang lainnya
salah. 'Apa kata Guru Gotama tentang hal ini?"

13. "Bagaimana halnya, Bhāradvāja, di antara para brahmana adakah
bahkan satu brahmana pun yang berkata demikian: 'Aku tahu ini, aku
melihat ini: hanya ini yang benar, yang lainnya salah'?"
"Tidak, Guru Gotama."
"Bagaimana halnya, Bhāradvāja, di antara para brahmana adakah
bahkan satu guru pun atau satu guru dari guru itu, sampai guru
generasi ketujuh sebelumnya yang berkata demikian: 'Aku tahu ini, aku
melihat ini: hanya ini yang benar, yang lainnya salah'?"
"Tidak, Guru Gotama."
"Bagaimana halnya, Bhāradvāja, para brahmana peramal kuno, para
pencipta himne, para komposer himne, yang himne-himne kunonya
dulu dilantunkan, diucapkan, dan disusun, yang sekarang ini para
brahmana masih melantunkan dan mengulang, dengan mengulang apa
yang dulu diucapkan dan menghafal apa yang dulu dihafal—yaitu
Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamataggi, Angirasa,
Bhāradvāja, Vasettha, Kassapa, dan Bhagu—bahkan para brahmana
peramal kuno ini apakah mereka berkata demikian: "Kami tahu ini,
kami melihat ini: hanya ini yang benar, yang lainnya salah'?”
"Tidak, Guru Gotama."
"Jadi, Bhāradvāja, tampaknya di antara para brahmana tidak ada
bahkan satu brahmana pun yang berkata demikian: 'Aku tahu ini, aku
melihat ini: hanya ini yang benar, yang lainnya salah.' Dan di antara
para brahmana bahkan tidak ada satu guru pun atau satu guru dari
guru itu, sampai guru generasi ketujuh sebelumnya, yang berkata
demikian: 'Aku tahu ini, aku melihat ini: hanya ini yang benar, hal
lainnya salah.'
Dan para brahmana kuno, pencipta himne, para penggubah himne,
bahkan para brahmana peramal kuno ini pun tidak berkata demikian:
'Kami tahu ini, kami melihat ini: hanya ini yang benar, yang lainnya

salah.' Seandainya ada barisan orang buta yang masing-masing
bersentuhan dengan yang berikutnya: yang pertama tidak melihat,
yang tengah tidak melihat, dan yang terakhir tidak melihat.
Demikian juga, Bhāradvāja, dalam kaitannya dengan pernyataan
mereka, para brahmana tampak seperti barisan orang buta: yang
pertama tidak melihat, yang di tengah tidak melihat, dan yang terakhir
tidak melihat. Bagaimana pendapatmu, Bhāradvāja, karena demikian
itu, tidakkah keyakinan para brahmana ternyata tidak-berdasar?"
14. "Para brahmana menghormati hal ini bukan hanya berdasar pada
keyakinan, Guru Gotama. Mereka juga menghormatinya sebagai tradisi
lisan."
"Bhāradvāja, mulanya Anda berpegang pada keyakinan, sekarang Anda
berbicara tentang tradisi lisan. Ada lima hal, Bhāradvāja, yang bisa
dihasilkan dengan dua cara berbeda di sini dan kini. Apakah lima hal
itu? Keyakinan, persetujuan, tradisi lisan, pemikiran yang dinalarkan,
dan penerimaan reflektif tentang suatu pandangan.
Kelima hal ini bisa dihasilkan dengan dua cara berbeda di sini dan kini.
Saat ini, sesuatu mungkin sepenuhnya diterima berdasar pada
keyakinan, namun itu mungkin kosong, hampa, dan salah; sedangkan
sesuatu yang lain mungkin sepenuhnya tidak diterima berdasar pada
keyakinan, namun itu mungkin berdasarkan fakta, benar, dan tidak
keliru.
Begitu pula, sesuatu mungkin sepenuhnya disetujui, ditransmisikan
dengan baik, dipikirkan dengan baik, direnungkan dengan baik, namun
mungkin sesungguhnya kosong, hampa, dan salah; sedangkan sesuatu
yang lain mungkin tidak direnungkan dengan baik, tetapi itu mungkin
berdasarkan fakta, benar dan tidak keliru. [Dengan kondisi-kondisi ini]
adalah tidak tepat bagi seorang bijak yang melestarikan kebenaran
kemudian sampai pada kesimpulan pasti: 'Hanya ini yang benar, yang
lainnya salah.'"

15. " Tapi, Guru Gotama, dengan cara apakah ada pelestarian
kebenaran? Bagaimana seseorang melestarikan kebenaran? Kami
bertanya kepada Guru Gotama tentang pelestarian kebenaran."
"Jika seseorang memiliki keyakinan, Bhāradvāja, maka ia melestarikan
kebenaran ketika dia berkata: 'Keyakinanku adalah demikian;' tapi dia
belum sampai pada kesimpulan yang pasti: 'Hanya ini yang benar, yang
lainnya salah.' Dengan cara ini, Bhāradvāja, ada pelestarian kebenaran;
dengan cara ini ia melestarikan kebenaran; dengan cara ini kami
menjelaskan pelestarian kebenaran. Tetapi sampai di sini belum ada
penemuan kebenaran.
"Jika seseorang menyetujui sesuatu, jika ia menerima tradisi lisan, jika
ia [mencapai kesimpulan berdasar pada] pemikiran yang dinalarkan,
jika ia memperoleh penerimaan reflektif tentang suatu pandangan, ia
melestarikan kebenaran ketika ia mengatakan: 'Penerimaan reflektif
saya tentang suatu pandangan adalah demikian;' tapi ia belum sampai
pada kesimpulan pasti: 'Hanya ini yang benar, yang lainnya salah.'
Dengan cara ini juga, Bhāradvāja, ada pelestarian kebenaran; dengan
cara ini ia melestarikan kebenaran; dengan cara ini kami menjelaskan
pelestarian kebenaran. Tetapi sampai di sini belum ada penemuan
kebenaran.”
16. "Dengan cara itu, Guru Gotama, ada pelestarian kebenaran,
dengan cara itu seseorang melestarikan kebenaran; dengan cara itu
kami mengenali pelestarian kebenaran. Namun dalam cara apa, Guru
Gotama, ada penemuan kebenaran? Dengan cara apa seseorang
menemukan kebenaran? Kami bertanya pada Guru Gotama tentang
penemuan kebenaran."
17. "Di sini, Bhāradvāja, seorang bhikkhu mungkin hidup bergantung
pada suatu desa atau kota. Kemudian seorang perumah-tangga atau
seorang putra perumah-tangga mengunjungi bhikkhu itu dan
menyelidikinya sehubungan dengan tiga jenis keadaan: berkenaan
dengan keadaan-keadaan yang didasari keserakahan, berkenaan

dengan keadaan-keadaan yang didasari kebencian, berkenaan dengan
hal-hal yang didasari kebodohan batin (delusi): 'Apakah dalam diri Yang
Mulia ini terdapat keadaan-keadaan yang didasari keserakahan
sehingga, dengan pikiran yang terobsesi oleh keadaan-keadaan itu,
walaupun tidak tahu dia mungkin berkata, “Aku tahu,” atau walaupun
tidak melihat, dia mungkin berkata, “Aku melihat,” atau dia mungkin
mendesak orang lain untuk bertindak dengan suatu cara yang bisa
mengakibatkan kerugian dan penderitaan bagi mereka untuk waktu
yang lama?'
Saat ia menyelidiki bhikkhu itu, ia mengetahui: 'Tidak ada keadaankeadaan yang didasari keserakahan pada Yang Mulia ini. Perilaku tubuh
dan perilaku ucapan Yang Mulia ini bukanlah perilaku orang yang
dipengaruhi oleh keserakahan. Dan Dhamma yang diajarkan oleh Yang
Mulia ini sungguh mendalam, sulit dilihat dan sulit dipahami, damai
dan luhur, tak terjangkau oleh penalaran belaka, halus, untuk dialami
oleh para bijaksana. Dhamma ini tidak dapat dengan mudah diajarkan
oleh seseorang yang dipengaruhi oleh keserakahan.'
18. "Ketika dia telah menyelidiki bhikkhu itu dan telah melihat bahwa
bhikkhu itu murni dari kondisi-kondisi yang didasari keserakahan,
selanjutnya ia menyelidiki bhikkhu itu berkenaan dengan keadaankeadaan yang didasari kebencian: 'Apakah dalam diri Yang Mulia ini
terdapat keadaan-keadaan yang didasari kebencian, sehingga dengan
pikiran yang terobsesi oleh keadaan-keadaan itu ia mungkin mendesak
orang lain untuk bertindak dengan suatu cara yang bisa mengakibatkan
kerugian dan penderitaan bagi mereka untuk waktu yang lama?'
Saat ia menyelidiki bhikkhu itu, dia mengetahui: 'Tidak ada keadaankeadaan yang didasari kebencian dalam diri Yang Mulia ini. Perilaku
tubuh dan perilaku ucapan Yang Mulia ini bukanlah perilaku orang yang
dipengaruhi oleh kebencian. Dan Dhamma yang diajarkan oleh Yang
Mulia ini sungguh mendalam, sulit dilihat dan sulit dipahami, damai
dan luhur, tak terjangkau oleh penalaran belaka, halus, untuk dialami
oleh para bijaksana. Dhamma ini tidak dapat dengan mudah diajarkan
oleh seseorang yang dipengaruhi oleh kebencian.'

19. "Ketika ia telah menyelidiki bhikkhu itu dan telah melihat bahwa
bhikkhu itu murni dari kondisi-kondisi yang didasari kebencian,
selanjutnya ia menyelidiki bhikkhu itu berkenaan dengan keadaankeadaan yang didasari kebodohan batin (delusi): 'Apakah dalam diri
Yang Mulia ini ada keadaan-keadaan yang didasari kebodohan batin
(delusi), sehingga dengan pikiran yang terobsesi keadaan-keadaan itu...
ia mungkin mendesak orang lain untuk bertindak dengan suatu cara
yang bisa mengakibatkan kerugian dan penderitaan bagi mereka untuk
waktu yang lama?'
Apa itu delusi? Siapa bisa jawab?
Siswa: Ketidak-tahuan.
BV: Mengenai apa?
Siswa: Kebenaran.
BV: Dan apa itu Kebenaran?
Siswa : [murid terdiam tidak menjawab]
BV: Kebodohan batin (delusi) adalah keyakinan bahwa pikiran dan
perasaan adalah milikmu secara pribadi. Ketika Anda memiliki pikiran
yang terdelusi, artinya Anda memiliki attā (gagasan tentang diri). Bila
Anda tidak memiliki pikiran yang terdelusi artinya anattā. Penjelasan
ini membantu pengertian ini sedikit lebih jelas.
Saat ia menyelidiki bhikkhu itu, ia mengetahui: 'Tidak ada keadaankeadaan yang didasari kebodohan batin (delusi) dalam diri Yang Mulia
ini. Perilaku tubuh dan perilaku ucapan Yang Mulia ini bukanlah
perilaku orang yang dipengaruhi oleh kebodohan batin (delusi).
Dhamma yang diajarkan oleh Yang Mulia ini sungguh mendalam...
untuk dialami oleh para bijaksana.
Yang kita bicarakan di sini adalah pemahaman mengenai Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan. Itulah apa yang sebenarnya
Buddha bicarakan ketika beliau mengatakan “dipahami dan dialami
oleh para bijaksana.” Setiap kali kata 'kebijaksanaan (wisdom)'
disebutkan dalam sutta-sutta, ini berbicara mengenai Sebab Musabab

yang Saling Bergantungan.
Dhamma ini tidak dapat dengan mudah diajarkan oleh seseorang yang
dipengaruhi kebodohan batin (delusi).'
Dalam beberapa tradisi, mereka menyebutnya 'tiga racun'. Semua
orang tahu apa itu keserakahan, nafsu berahi, dan kebencian, tapi
hampir tidak ada yang mengerti mengenai kebodohan batin (delusi).
Anda harus dengar jawaban-jawaban yang saya terima ketika saya
bertanya pada mereka mengenai kebodohan batin (delusi). Cobalah
untuk selalu ingat bahwa setiap kali Anda rileks, Anda melepaskan
kebodohan batin (delusi). Karena segera sesudah Anda rileks, ada
ruang jernih dengan kewaspadaan yang sangat baik di dalamnya,
dimana tidak ada diri yang teridentifikasikan dengan itu, melainkan
hanya kesadaran murni.
Siswa: Jadi apa itu kemelekatan?
BV: Kemelekatan adalah segala pikiran tentang apapun yang Anda
inginkan. Perasaan adalah salah satu pintu indera, bukan? Untuk
dapat melihat, Anda harus memiliki mata yang baik, ada warna dan
bentuk; pertemuan tiga hal itu disebut kontak. Ini adalah Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan. Dengan adanya kontak, maka
perasaan muncul. Dengan adanya perasaan, nafsu keinginan muncul.
Dengan adanya nafsu keinginan, maka kemelekatan muncul.
Kemelekatan adalah pikiran anda, pendapat anda, imajinasi anda,
cerita Anda, konsep Anda—benak 'pemikiran atau berpikir' Anda.
Ketika Anda mengambil suatu pendapat atau konsep, dan Anda mulai
mengatakan bahwa "Ini benar! Inilah yang saya percaya!" maka saat
itu Anda melekatkan banyak hal padanya.
Seperti yang sudah dikatakan, mungkin itu benar dan mungkin itu
tidak benar, semua itu tergantung. Tetapi ketika Anda melihat sesuatu
tanpa kemelekatan dan tanpa nafsu keinginan, Anda sedang
melihatnya dengan pikiran yang murni, atau yang disebut Buddha

sebagai 'mata kebijaksanaan' maka Anda melihatnya dengan pikiran
seorang Arahat.
Siswa: Anda tidak harus melihat kesemua rantai dari rangkaian Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan itu karena mungkin mereka tidak
di sana.
BV: Nah, ketika Anda melepaskan nafsu keinginan, kemelekatan tidak
muncul, tendensi kebiasaan tidak muncul, dan juga kesemua sisa dari
rangkaian Sebab Musabab yang Saling Bergantungan, yaitu kelahiran
dan penderitaan dan ratapan dan hal-hal lain seperti itu juga, tidak
muncul. Itulah salah satu alasan mengapa nafsu keinginan adalah hal
utama yang dibicarakan dalam sutta.
Siswa: Jadi apakah nafsu keinginan adalah identifikasi?
BV: Nafsu keinginan adalah awal dari proses identifikasi. Ketika saya
meminta Anda untuk mengamati dan melihat apa yang terjadi di
antara perasaan dan nafsu keinginan, saya memberitahu Anda untuk
melihat nafsu keinginan secara lebih dekat lagi. Karena hal ini adalah
hal-hal yang halus.
Ini selalu adalah awal dari "Saya adalah itu. Aku suka itu. Saya tidak
suka itu." Saat 'itu' tersebut sampai pada kemelekatan, saatnya
momen 'Oh, yah' dan muncullah kemelekatan pada konsep, imajinasi,
ide-ide dan cerita-cerita, dan mengambil mereka secara pribadi, dan
kemudian tendensi kebiasaan Anda (bhāva) muncul. Ada bhikkhu
yang tidak suka saya menggunakan kata 'tendensi kebiasaan' untuk
kata bhāva, tapi itulah apa adanya. Saya berdiskusi panjang dengan
Sayadaw U Silananda tentang hal ini dan kami sepakat.
Tendensi kebiasaan adalah pembenaran Anda atas kemelekatan
Anda, dan Anda memegang pandangan itu. Ini adalah hal yang benarbenar berpegang pada pandangan bahwa: "Aku benar, kamu salah."
Ketika Anda melepaskan nafsu keinginan, dalam bentuknya yang
paling halus, maka pikiran Anda akan begitu murni, tidak ada hal-hal
lain yang menjelma. Inilah sebabnya mengapa nafsu keinginan
dipandang sebagai ikatan paling lemah dalam Sebab Musabab yang

Saling Bergantungan. Karena tidak akan terjadi identifikasi jika tidak
ada nafsu keinginan. Anda memiliki kesadaran murni yang membuat
Anda dapat melihat berbagai hal.
Siswa: Orang-orang selalu berbicara bahwa jika Anda melihat ketidakkekalan, penderitaan dan tanpa-aku maka Anda akan tercerahkan.
Bagaimana tentang hal itu?
BV: Anda melihat anicca, dukkha, anattā secara otomatis. Karena
ketika Anda melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan, Anda
melihat muncul dan lenyapnya segala sesuatu. Anda melihat sebab
dan akibat dari hal-hal ini. Anda melihat bahwa ketika Anda
melepaskan nafsu keinginan, maka tidak ada dukkha setelahnya. Tapi
bila ada nafsu keinginan sekecil apapun, maka ada dukkha, dan itu
adalah pengidentifikasian dengannya. Itu adalah identifikasi 'saya'
dengan hal itu! Hal ini sangat mengeruhkan pengalaman Anda.
Misalnya, seseorang menelpon saya dan dia mengatakan sesuatu
yang tidak saya sukai dan tiba-tiba rasa marah muncul. Itu berarti
bahwa tendesi kebiasaan (bhāva) Anda dalam melihat dunia sedang
membawa Anda benar-benar jauh dari momen saat ini. Hal ini
menyebabkan semua jenis rasa sakit dan penderitaan muncul.
Saya menekankan pada Anda untuk tersenyum karena senyum
membantu pikiran Anda untuk menjadi cukup ringan untuk dapat
menangkap hal-hal ini, sehingga Anda berhenti mengidentifikasikan
diri dengannya. Anda jadi tahu: "Ini hanyalah perasaan. Ini adalah
perasaan yang menyakitkan." Ya, oke, ini menyakitkan. Lalu apa?
Biarkan perasaan itu apa adanya, tanpa bereaksi terhadapnya.
Siswa: Jadi, jika Anda terus lakukan tersenyum, Anda menjaga...
BV: Anda menjaga pikiran Anda terbuka dan ringan.
Sister Khema: Sebelum ini ketika saya pertama kali bertemu Bhante
saya masih bekerja untuk beberapa direktur, dan dia berkata, ya,
Anda bisa menggunakan cermin ketika menelepon, cermin harus
diletakkan dekat dengan telepon. Anda tidak diperbolehkan untuk
menangani masalah yang datang melalui telepon tanpa cermin itu.
Perhatikan diri Anda di cermin saat Anda berbicara. Apakah Anda

tersenyum? Apakah Anda mengerutkan kening? Saya harus duduk di
sana, dan itu benar-benar lucu. Saya terus-terusan lupa untuk melihat
cermin itu...
Sulit untuk marah ketika Anda tersenyum!
20. "Ketika ia telah menyelidiki bhikkhu itu dan telah melihat bahwa
bhikkhu itu murni dari kondisi-kondisi yang didasari kebodohan batin
(delusi), kemudian ia menaruh keyakinan pada bhikkhu itu; dipenuhi
dengan keyakinan ia mengunjungi dan memberi hormat kepada
bhikkhu itu; setelah menghormat, ia pun membuka telinga; ketika ia
membuka telinga, ia pun mendengarkan Dhamma; setelah mendengar
Dhamma, ia pun menghapal dan memeriksa arti dari ajaran-ajaran
yang telah dihapalnya; ketika ia memeriksa artinya, ia pun memperoleh
penerimaan reflektif dari ajaran-ajaran itu; setelah ia memperoleh
penerimaan reflektif dari ajaran-ajaran itu, maka antusiasme
(semangat) pun muncul; ketika antusiasme muncul, ia pun
menerapkan kewaspadaan; setelah menerapkan kewaspadaannya, ia
pun mencermati; setelah mencermati, ia pun berjuang; karena
berjuang dengan teguh, ia mewujudkan melalui kebenaran tertinggi
dan melihatnya dengan cara menembusnya dengan kebijaksanaan.
Anda mulai lebih mengerti tentang sutta. Instruksinya sederhana
namun sangat cermat, dan membahas semuanya. Itulah salah satu
hal yang mencengangkan saya ketika saya mulai menyelami suttasutta ini. Saya mulai melihat betapa cermatnya Sang Buddha dalam
memberikan petunjuk/cara yang beliau lakukan, yang cocok untuk
setiap situasi. Dan... oh lihat! Itulah sebabnya saya pergi retret selama
dua minggu tetapi akhirnya saya menetap selama tiga bulan, saya
tidak bisa percaya! Saya terus ingin kembali dan berkata, "Saya ingin
melihat itu lagi."
Dengan cara ini, Bhāradvāja, ada penemuan kebenaran; dengan cara
ini orang menemukan kebenaran; dengan cara ini kami
mendeskripsikan penemuan kebenaran. Tapi sejauh ini masih belum

ada pencapaian akhir pada kebenaran."
Saya ingin melakukannya lagi hanya karena ini benar-benar berhasil...
20. "Ketika ia telah menyelidiki bhikkhu itu dan telah melihat bahwa
bhikkhu itu murni dari kondisi-kondisi yang didasari kebodohan batin
(delusi), kemudian ia menaruh keyakinan pada bhikkhu itu; dipenuhi
dengan keyakinan ia mengunjungi dan memberi hormat kepada
bhikkhu itu; setelah menghormat, ia pun membuka telinga; ketika ia
membuka telinga, ia pun mendengarkan Dhamma; setelah mendengar
Dhamma, ia pun menghapalnya dan memeriksa arti dari ajaran-ajaran
yang telah dihapalnya; ketika ia memeriksa artinya, ia pun memperoleh
penerimaan reflektif dari ajaran-ajaran itu; setelah ia memperoleh
penerimaan reflektif dari ajaran-ajaran itu, maka antusiasme
(semangat) pun muncul; ketika antusiasme muncul, ia pun
menerapkan kewaspadaan; setelah menerapkan kewaspadaannya,
Lalu ia mulai membuat pilihan. Ya atau tidak.
ia pun mencermati; setelah mencermati, ia pun berjuang; karena
berjuang dengan teguh, ia mewujudkan melalui kebenaran tertinggi...
Badan jasmani merilekskan ketegangan karena ini dilakukan di dalam
badan jasmani dan pikiran. Ini adalah alasan lain mengapa instruksi
dalam Ānāpānasati Sutta begitu mengagumkan—hanya empat
kalimat, namun mengajari Anda untuk menenangkan tubuh! Artinya
ketika Anda merilekskan ketegangan halus dalam tubuh, maka
ketegangan dalam pikiran juga akan memudar. Ini benar-benar hebat!
Tapi terlalu sederhana, kita maunya yang lebih sulit dari itu. Ha ha!
dan melihatnya [proses Sebab Musabab yang Saling Bergantungan]
dengan cara menembusnya dengan kebijaksanaan. Dengan cara ini,
Bhāradvāja, ada penemuan kebenaran; dengan cara ini orang
menemukan kebenaran; dengan cara ini kami mendeskripsikan
penemuan kebenaran. Tapi sejauh ini masih belum ada pencapaian
akhir pada kebenaran."

21. "Dengan cara itu, Guru Gotama, ada penemuan kebenaran; dengan
cara itu seseorang menemukan kebenaran; dengan cara itu kami
mengenali penemuan kebenaran. Tapi dalam hal apa, Guru Gotama,
ada pencapaian akhir pada kebenaran? Dengan cara apa seseorang
akhirnya sampai pada kebenaran? Kami bertanya kepada Guru Gotama
tentang pencapaian akhir pada kebenaran."
Sekarang semakin seru!
“Pencapaian akhir pada kebenaran, Bhāradvāja, terletak pada
pengulangan, pengembangan, dan pembinaan hal-hal yang sama itu.
Pengulangan, pengembangan, dan pembinaan. Pengembangan
adalah mengembangkan kebiasaan untuk melepaskan nafsu
keinginan ketika perasaan sekecil apapun mulai muncul. Anda bisa
mengatakan, bahwa sesaat setelah perasaan itu muncul, dan Anda
rilekskan pada saat itu juga, maka nafsu keinginan tidak akan muncul.
Lepaskan, rilekskan, dan kembali ke objek meditasi Anda, dan objek
meditasi Anda akan menjadi benar-benar halus seakan-akan Anda
mulai rileks seiring dengan nafas, dan Anda mulai melihat semua halhal kecil dan perasaan-perasaan kecil lainnya yang ada di sana.
Mereka terus menerus menjadi lebih halus ketika meditasi Anda
semakin dalam, sampai Anda akhirnya masuk ke keadaan bukanpersepsi-pun-bukan-tanpa-persepsi. Di sana Anda tidak dapat melihat
apakah ada ketegangan atau tidak. Sebenarnya masih ada
ketegangan, tetapi Anda tidak bisa melihatnya dengan cara biasa.
Ketika Anda keluar dari keadaan [bukan-persepsi-pun-bukan-tanpapersepsi] itu, kemudian Anda mulai merefleksikan apa yang Anda lihat
saat Anda ada di dalam keadaan itu, dan kemudian Anda dapat
mengatakan, "Ya, masih ada ketegangan kecil di sana, sehingga masih
perlu lebih banyak rileks ketika saya ada dalam keadaan itu."

Di sini sedikit rumit. Karena ketika orang berlatih konsentrasi pada
satu titik, napas tampak menghilang dan mereka tidak melihatnya
lagi. Tapi, menurut beberapa sutta, masih ada lima kelompok
kehidupan yang hadir, bahkan ketika Anda sudah tiba pada jhāna
arūpa. Itu berarti masih ada kontak, dan masih ada nafas, yang
menyebabkan kontak muncul. Napas adalah pengingat untuk
bersantai. Kemudian hal-hal ini akan menjadi semakin halus, dan halhal yang berbeda mulai terjadi pada saat Anda masuk semakin dalam;
ini jadi luar biasa!
Siswa: Sepertinya setiap kali Anda melepas, kemudian Anda rilekskan,
di saat itulah seakan-akan ada lensa lain yang muncul dan Anda bisa
melihat sedikit lebih banyak.
BV: Benar, tapi itu hanya kecil sekali setiap kali.
Siswa: Jika Anda melepaskan dan Anda tidak rileks, kemudian
membiarkan lensa fokus ke bawah dan ketika Anda melihat, Anda
akan mulai menyadari bahwa itu semakin dalam dan lebih dalam lagi,
dan hal-hal kecil yang halus seperti yang Anda lihat saat dalam
keadaan ketiadaan dan bukan-persepsi-pun-bukan-tanpa-persepsi, itu
sungguh halus, tetapi jika Anda mulai mengkaji bagian-bagian yang
berbeda...
BV: Hal yang Anda bicarakan adalah jenis pengembangan konsentrasi
absorpsi yang tidak mengarah ke Nibbāna. Mengapa? Karena Anda
tidak melepaskan nafsu keinginan yang halus. Bahkan dalam keadaankeadaan halus ini kita harus melepaskan nafsu keinginan; usaha benar
perlu digunakan hingga mengalami Nibbāna. Itu sebabnya perlu
pengembangan tendensi kebiasaan untuk rileks...
Siswa: Benar. Ini benar-benar penting. Saya punya tendensi kebiasaan
untuk tercerap ke dalam persepsi-pun-bukan-tanpa-persepsi,
kemudian itu seperti hilang, lalu kembali lagi.
BV: Ya, memang begitu, tapi kemudian Anda harus merefleksi apa

yang terjadi di sana. Pada saat Anda mencapai kondisi itu, Anda
seharusnya sudah terbiasa untuk sering melakukan rileks. Anda tidak
melihat napas pada saat itu. Anda hanya lihat ada beberapa hal
mental yang terjadi saat Anda berada di sana.
Siswa: Tapi ada realisasi bahwa pencerapan ini telah terjadi.
BV: Jika itu benar-benar pencerapan maka Anda menekan timbulnya
hal-hal lain. Sedangkan jika Anda menggunakan langkah rileks, itu
hanya getaran pikiran yang lebih halus dan lebih halus lagi. Ini tidak
benar-benar tercerap. Pada saat itu Anda seharusnya masih memiliki
kebiasaan merilekskan.
Siswa: Masih ingat seorang murid di retret lalu, ia tercerap ke dalam
keadaan itu? Masih ingat waktu itu dia bilang setelah dia keluar dari
keadaan itu, dia tidak ingat apapun. Tak ada apapun untuk diingat.
Tapi ada beberapa kali dia berjalan-jalan setelahnya dan bisa ingat
sedikit tentang apa yang terjadi, itukah yang Anda maksud dengan
kesadaran setelahnya?
BV: Tidak, kesadaran ada di sana, tapi sulit untuk mengetahui apakah
itu ada di sana, dan masih ada sedikit perasaan, persepsi dan
kesadaran di sana. Itu bukan keadaan 'tanpa persepsi, perasaan, dan
kesadaran', juga bukan keadaan 'bukan/atau dengan persepsi dan
perasaan'; itu hanya persepsi saja.
Perasaan dan kesadaran masih ada di sana, dan itulah yang masih
sedikit bergetar. Kemudian ketika Anda sampai ke berhentinya
persepsi, perasaan dan kesadaran, saat itulah segala sesuatu
berhenti. Itulah mengapa Anda harus memiliki kebiasaan rileks.
Karena setiap kali Anda rileks, getaran menjadi berkurang, dan
berkurang, dan berkurang, dan berkurang, sampai akhirnya berhenti.
Siswa: Lalu Sebab Musabab yang Saling Bergantungan muncul?
BV: Ketika persepsi, perasaan dan kesadaran mulai timbul lagi, saat
itulah perhatian Anda begitu tajam sehingga Anda melihat dengan
jelas bagaimana Sebab Musabab yang Saling Bergantungan itu terjadi.

Anda melihat sebab dan akibat; dan Anda melihat ketika hal ini tidak
muncul, yang itu tidak akan muncul; dan Anda melihat penghentian.
Kemudian, horeee! Hal yang luar biasa!
Dengan cara ini, Bhāradvāja, ada pencapaian akhir pada kebenaran;
dengan cara ini, seseorang akhirnya tiba pada kebenaran; dengan cara
ini kami mendeskripsikan pencapaian akhir pada kebenaran."
22. "Dengan cara itu, Guru Gotama, ada pencapaian akhir pada
kebenaran; dengan cara itu seseorang akhirnya sampai pada
kebenaran, dengan cara itu kami mengenali pencapaian akhir pada
kebenaran. Tetapi, apa, Guru Gotama, yang paling membantu untuk
pencapaian akhir pada kebenaran?
Pertanyaan yang bagus!
Kami bertanya kepada Guru Gotama tentang hal yang paling
membantu untuk pencapaian akhir pada kebenaran."
"Berjuang adalah hal yang paling membantu untuk pencapaian akhir
pada kebenaran, Bhāradvāja. Jika seseorang tidak berjuang, ia akhirnya
tidak akan sampai pada kebenaran; tetapi karena ia berjuang, ia
akhirnya pun sampai pada kebenaran. Itulah sebabnya berjuang adalah
hal yang paling membantu untuk pencapaian akhir pada kebenaran."
Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi kita untuk
menggunakan 6R/6M dan rileks sepanjang waktu!
23. "Tapi, apa, Guru Gotama, yang paling membantu untuk berjuang?
Kami bertanya kepada Guru Gotama tentang hal yang paling
membantu untuk berjuang."
"Pengamatan yang cermat...
Saya tidak suka kata ini. Daripada 'pengamatan yang cermat', saya
lebih memilih kata 'rasa tertarik'. Semakin Anda merasa tertarik pada
betapa halusnya hal-hal bekerja, saat itu Anda mengamatinya dengan
cermat. Rasa tertarik itulah yang membuat Anda terus melakukannya,
seperti "Wow, lihat itu, ini adalah hal yang hebat!" Anda harus
melakukannya secara seimbang.

Pengamatan yang cermat adalah hal yang paling membantu untuk
berjuang, Bhāradvāja. Jika seseorang tidak mengamati dengan cermat,
ia tidak akan berjuang; tetapi karena ia mengamati dengan cermat, ia
pun berjuang. Itulah sebabnya pengamatan yang cermat adalah hal
yang paling membantu untuk berjuang."
24. "Tapi apa, Guru Gotama, yang paling membantu untuk pengamatan
yang cermat? Kami bertanya pada Guru Gotama tentang hal yang
paling membantu untuk pengamatan yang cermat."
"Penerapan kewaspadaan
Keputusan sadar untuk terus melakukan hal ini. Selalu merilekskan.
adalah hal yang paling membantu untuk pengamatan yang cermat,
Bhāradvāja. Jika seseorang tidak menerapkan kewaspadaannya, ia tidak
akan mengamati dengan cermat; tetapi karena ia menerapkan
kewaspadaannya, ia pun mengamati dengan cermat. Itulah sebabnya
penerapan kewaspadaan adalah hal yang paling membantu untuk
pengamatan yang cermat."
25. "Tapi apa, Guru Gotama, hal yang paling membantu untuk
penerapan kewaspadaan? Kami bertanya kepada Guru Gotama tentang
hal yang paling membantu untuk menerapkan kewaspadaan."
"Antusiasme (semangat) adalah hal yang paling membantu untuk
penerapan kewaspadaan, Bhāradvāja. Jika seseorang tidak
membangkitkan antusiasme, ia tidak akan menerapkan
kewaspadaannya; tetapi karena seseorang membangkitkan
antusiasme, ia pun menerapkan kewaspadaannya. Itulah sebabnya
antusiasme adalah hal yang paling membantu untuk penerapan
kewaspadaan."
26. "Tapi apa, Guru Gotama, hal yang paling membantu untuk
antusiasme? Kami bertanya kepada Guru Gotama tentang hal yang
paling membantu untuk antusiasme."

"Penerimaan reflektif tentang ajaran-ajaran adalah hal yang paling
membantu untuk antusiasme, Bhāradvāja. Jika seseorang tidak
memperoleh penerimaan reflektif tentang ajaran-ajaran, antusiasme
tidak akan muncul; tetapi karena ia memperoleh penerimaan reflektif
tentang ajaran-ajaran, maka antusiasme pun muncul. Itu sebabnya
penerimaan reflektif tentang ajaran-ajaran adalah hal yang paling
membantu untuk antusiasme."
27. "Tapi apa, Guru Gotama, hal yang paling membantu untuk
penerima reflektif tentang ajaran-ajaran? Kami bertanya kepada Guru
Gotama tentang hal yang paling membantu untuk penerimaan reflektif
tentang ajaran-ajaran."
"Pemeriksaan arti adalah hal yang paling membantu untuk penerimaan
reflektif tentang ajaran-ajaran, Bhāradvāja. Jika seseorang tidak
memeriksa artinya, ia tidak akan memperoleh penerimaan reflektif
tentang ajaran-ajaran; tetapi karena seseorang memeriksa artinya, ia
pun memperoleh penerimaan reflektif tentang ajaran-ajaran. Itulah
sebabnya pemeriksaan arti adalah hal yang paling membantu untuk
penerimaan reflektif tentang ajaran-ajaran."
28. "Tapi apa, Guru Gotama, hal yang paling membantu untuk
pemeriksaan arti? Kami bertanya kepada Guru Gotama tentang hal
yang paling membantu untuk pemeriksaan arti."
"Menghapal ajaran adalah hal yang paling membantu untuk
pemeriksaan arti, Bhāradvāja. Jika seseorang tidak menghapal ajaran,
ia tidak akan memeriksa artinya; tetapi karena seseorang mengingat
ajaran, ia memeriksa artinya."
29. "Tapi apa, Guru Gotama, hal yang paling membantu untuk
menghapal ajaran? Kami bertanya kepada Guru Gotama tentang hal
yang paling membantu untuk menghapal ajaran."
"Mendengar Dhamma adalah hal yang paling membantu untuk
mengingat ajaran, Bhāradvāja. Jika seseorang tidak mendengar
Dhamma, ia tidak akan mengingat ajaran; tetapi karena seseorang

mendengar Dhamma, ia pun mengingat ajaran. Itulah sebabnya
mendengar Dhamma adalah hal yang paling membantu untuk
mengingat ajaran."
30. "Tapi apa, Guru Gotama, hal yang paling membantu untuk
mendengar Dhamma? Kami bertanya kepada Guru Gotama tentang hal
yang paling membantu untuk mendengar Dhamma."
"Membuka telinga adalah hal yang paling membantu untuk mendengar
Dhamma, Bhāradvāja. Jika seseorang tidak membuka telinga, ia tidak
akan mendengar Dhamma; tetapi karena ia membuka telinga, ia pun
mendengar Dhamma. Itulah sebabnya membuka telinga adalah hal
yang paling membantu untuk mendengar Dhamma."
31. "Tapi apa, Guru Gotama, hal yang paling membantu untuk
membuka telinga? Kami bertanya kepada Guru Gotama tentang hal
yang paling membantu untuk membuka telinga."
"Menghormat adalah hal yang paling membantu untuk membuka
telinga, Bhāradvāja. Jika seseorang tidak menaruh hormat, ia tidak
akan membuka telinga; tetapi karena ia menaruh hormat, ia pun
membuka telinga. Itulah sebabnya menghormat adalah hal yang paling
membantu untuk membuka telinga."
32. "Tapi apa, Guru Gotama, hal yang paling membantu untuk
menaruh hormat? Kami bertanya kepada Guru Gotama tentang hal
yang paling membantu untuk menaruh rasa hormat."
"Mengunjungi [guru] adalah hal yang paling membantu untuk
menaruh rasa hormat, Bhāradvāja. Jika seseorang tidak mengunjungi
[guru], ia tidak akan menaruh rasa hormat kepada gurunya; tetapi
karena ia mengunjungi [guru], ia pun menghormatinya. Itulah
sebabnya mengunjungi [guru] adalah hal yang paling membantu untuk
menghormati."
33. "Tapi apa, Guru Gotama, hal yang paling membantu untuk

mengunjungi [guru]? Kami bertanya kepada Guru Gotama tentang hal
yang paling membantu untuk mengunjungi [guru]."
"Keyakinan adalah hal yang paling membantu untuk mengunjungi
[guru], Bhāradvāja. Jika keyakinan [pada guru] tidak muncul, seseorang
tidak akan mengunjunginya; tetapi karena keyakinan [pada guru]
muncul, dia pun mengunjunginya. Itulah sebabnya keyakinan [pada
guru] adalah hal yang paling membantu untuk mengunjungi [guru]."
34. "Kami bertanya kepada Guru Gotama tentang pelestarian
kebenaran, dan Guru Gotama menjawab tentang pelestarian
kebenaran; kami setuju dan menerima jawaban itu, dan dengan
demikian kami pun puas.
Kami bertanya pada Guru Gotama tentang penemuan kebenaran, dan
Guru Gotama menjawab tentang penemuan kebenaran; kami setuju
dan menerima jawaban itu, dan dengan demikian kami pun puas.
Kami bertanya pada Guru Gotama tentang pencapaian akhir pada
kebenaran, dan Guru Gotama menjawab tentang pencapaian akhir
pada kebenaran; kami setuju dan menerima jawaban itu, dan dengan
demikian kami pun puas.
Kami bertanya pada Guru Gotama tentang hal yang paling membantu
untuk pencapaian akhir pada kebenaran, dan Guru Gotama menjawab
tentang hal yang paling membantu untuk pencapaian akhir pada
kebenaran; kami setuju dan menerima jawaban itu, dan dengan
demikian kami pun puas.
Apa pun yang kami tanyakan kepada Guru Gotama, beliau sudah
menjawab kami; kami setuju dan menerima jawaban itu, dan dengan
demikian kami pun puas. Dahulu, Guru Gotama, kami berpikir:
'Siapakah petapa-petapa berkepala botak ini, keturunan rendah
berkulit hitam dari kaki sanak-saudara, sehingga mereka bisa
memahami Dhamma?' Tetapi Guru Gotama benar-benar telah
memberikan kepada saya inspirasi tentang kasih sayang kepada para
petapa, keyakinan kepada para petapa, dan penghormatan kepada

para petapa.
35. "Luar biasa, Guru Gotama! Luar biasa. Mulai hari ini biarlah Guru
Gotama mengingat saya sebagai pengikut awam yang telah pergi
kepada beliau untuk berlindung seumur hidup."
Itu benar-benar suatu perubahan besar, khususnya di sutta ini. Saat
beliau menyampaikan hal ini pada siswa Brahmana muda ini, ada
begitu banyak guru Brahmana lain di sana saat itu, dan karena
mereka semua menerima ajaran Buddha, mereka semua melepaskan
ajaran Brahmanisme tentang diri yang kekal. Banyak orang menjadi
sadar (tercerahkan) oleh sutta ini.
Saya benar-benar suka sutta ini. Seluk-beluk yang Sang Buddha
bicarakan di dalam sutta ini tidak akan pernah Anda mengerti jika
Anda tidak benar-benar berlatih meditasi. Anda bisa saja pergi ke
beberapa guru Dhamma, guru-guru besar di negeri ini yang benarbenar terkenal untuk keahlian mereka, tetapi karena mereka tidak
berlatih dengan cara yang Sang Buddha jelaskan, mereka akan
melewatkan beberapa poin penting halus yang ada di dalam Ajaran.
Misalnya, apa itu delusi (kebodohan batin)? Jawaban yang Anda
berikan bagus, tapi itu tidak setepat yang seharusnya; karena itu saya
terus membicarakannya agar anda dapat melihat bahwa memang
yang kau katakan benar, tapi engkau masih harus pergi lebih dalam.
Kemudian saat Anda memberikan jawaban lain, Anda masih harus
masuk lebih dalam lagi.
Sejauh yang saya bisa lihat, karakteristik dari semua eksistensi selalu
hanya bermuara pada satu karakteristik saja, yaitu anattā. Ketika
Anda melihat segala sesuatu yang muncul, dan melihat setiap
rangkaian dari Sebab Musabab yang Saling Bergantungan sebagai
proses tanpa diri pribadi (impersonal), dan melihat bahwa itu
hanyalah suatu proses sebab dan akibat, dan ketika Anda melihat tiap
rangkaian Sebab Musabab yang Saling Bergantungan itu adalah tanpa

diri pribadi (impersonal), saat itulah, bagi saya, saat Anda benarbenar memahami secara mendalam bahwa begitulah adanya.
Dengan pemahaman yang mendalam itu, ada keterbukaan. Nibbāna
terjadi karenanya, karena pemahaman yang mendalam itu.
Setiap tingkat jhāna adalah tingkat pemahaman Anda mengenai
proses ini, karena Anda akan masuk lebih dan lebih halus lagi setiap
waktu, dan Anda mulai melihat hal-hal kecil, di mana sebelumnya
Anda hanya melihat gerakan-gerakan besar.
Anda menjadi benar-benar antusias karena Anda bisa melihat hal-hal
halus itu. Sekarang Anda mulai bekerja dengan hal-hal yang benarbenar halus. Cobalah untuk menjaga meditasi Anda sepanjang waktu,
terus-menerus rileks dan terus-menerus melepas. Anda punya satu
pemikiran, dan pikiran itu mungkin tiba-tiba mengatakan,
"Seharusnya tidak seperti ini"—ini adalah pemikiran kritis. Atau ada
kemarahan, kebencian, rasa tidak suka terhadap perasaan apapun
yang munculnya disebabkan oleh salah satu pintu indera.
Anda mendapatkan kesempatan untuk melihat betapa cepatnya itu
datang, dan kemudian secara tiba-tiba Anda terjebak dalam tendensi
kebiasaan Anda. Semakin cepat Anda mengenali hal ini dan
membiarkannya pergi, maka akan menjadi semakin mudah. Ketika
Anda bisa mengenali dan membiarkannya pergi, maka Anda akan
mulai melihat hal-hal yang lebih halus.
Melakukan kegiatan sehari-hari adalah bagian yang sangat penting
dari latihan karena saat itu ketenangan Anda tidak terlalu dalam dan
Anda masih bisa melihat beberapa tendensi kebiasaan lama Anda
muncul.
Ada alasan mengapa saya menyarankan orang-orang untuk tidak
mengambil segala sesuatu secara serius dan tersenyum ke dalam
segala sesuatu. Karena ketika Anda tersenyum pada apapun yang
Anda lakukan pada saat ini, Anda dapat mulai melihat apa yang

terjadi. Anda mulai lihat, "Itu menyakitkan, saya tidak ingin melakukan
itu lagi." Lalu Anda mulai mengubah cara lama Anda “setiap kali
perasaan itu muncul, maka ini selalu terjadi.” Bila Anda bisa
mengubah cara lama Anda, akan ada kebebasan dan kebahagiaan
yang datang. Itu luar biasa.
Nibbāna adalah tujuan kita dalam hidup ini, itu memang benar, tapi
ada banyak Nibbāna duniawi yang akan kita alami sebelum kita
mendapatkan 'Oh, wow!' yaitu Nibbāna besar yang supra-duniawi. Itu
berarti kita harus mulai melepaskan lebih dan lebih banyak hal-hal
halus tentang bagaimana pikiran melekat pada berbagai hal. Mampu
untuk melepaskan mereka dan rileks ke dalamnya.
Ada dua hal yang terjadi ketika Anda mulai melakukan hal ini. Satu,
Anda belajar bagaimana untuk melepaskan kontrol. Kita semua telah
mengembangkan suatu gagasan, selama entah berapa banyak
kehidupan, bahwa, dengan pikiran kita, kita dapat mengontrol apa
yang terjadi. Saat kita tidak bisa mengontrolnya, saat itulah ketidakpuasan muncul. Jadi yang Anda lakukan adalah setiap kali Anda
merilekskan, Anda melepaskan ide bahwa di sana ada pengontrol.
Ketika Anda melakukan itu, maka Anda mulai mengembangkan
pikiran yang lebih ringan dan lebih waspada. Jadi senyuman,
walaupun terdengar bodoh, adalah kuncinya.
Semakin Anda bisa menjaga pikiran yang ringan, semakin Anda mulai
melepaskan sikap, pendapat, konsep, imajinasi dan proyeksi Anda;
hal-hal ini benar-benar tidak penting karena mereka hanyalah ide-ide
Anda tentang apa kebenaran itu sebenarnya, dan melihat penyebab
dasar yang selalu terdiri dari nafsu keinginan, kemelekatan dan
persepsi. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan?
Siswa: Satu hal yang menurut saya menarik adalah kesadaran dimana
keputusan sedang dibuat. Misalnya Anda sedang mengemudikan, lalu
tiba pada satu persimpangan yang dimana Anda bisa mengambil rute
berbeda ke tujuan Anda. Di persimpangan itu ada dua pilihan yang

serupa, tapi keputusan harus dibuat untuk memilih jalur yang ini atau
yang itu. Mengapa hal itu terjadi?
BV: Itu terjadi karena pengalaman masa lalu, tidak selalu karena
pengalaman masa lalu dalam hidup ini. Intuisi yaitu suara tenang kecil
yang mengatakan berbagai hal, dan yang dikatakan selalu benar, yang
merupakan sifat baik Anda dari kehidupan lampau yang muncul di
saat ini. Kemudian sampai pada suatu titik yang mengatakan, Belok
kiri di sini." Itulah keputusan Anda.
Jika intuisi Anda cukup kuat, Anda hanya akan mengikutinya tanpa
mempertimbangkannya. Jika tidak, maka akan ada nafsu keinginan
dan kemelekatan yang mencampuri keputusan Anda, dan pikiran
memberikan pembenaran dan berkata, "Tidak, saya tidak ingin belok
di sini, saya ingin pergi ke sana."
Siswa: Ayah saya lucu. Dia tidak pernah belok kiri di pertigaan.
BV: Itu mungkin terjadi karena pada sepuluh kehidupan yang lalu, ia
mengalami hal buruk ketika ia mengambil jalan kiri.
Siswa: Saya ingat jelas ibuku marah sekali karena tempat tujuan kami
ada di dekat belokan kiri itu, tetapi ayahku malah memberi alasan dan
pembenaran untuk memilih jalan yang lain. Mereka bukanlah orang
jahat, itu hanya kebiasaan. Keputusan ini menarik bagi saya karena
sepertinya diambil tanpa sadar. Itu bahkan tidak seperti intuitif. Hanya
tiba-tiba: "Oh, aku akan pergi ke sini." Di mana keputusan dibuat?
Anda tahu?
BV: Hal yang halus! Tapi sangat menyenangkan untuk ditonton.
Semuanya menjadi terlihat. Saya suka melakukan hal-hal repetitif,
seperti gambar yang saya buat untuk Anda dari potongan-potongan
tali kecil. Repetisi memberi saya kesempatan untuk melihat
bagaimana pikiran saya bekerja. Saya benar-benar suka itu.
Orang lain tidak menyukainya, mereka bilang itu membosankan, tapi
itu tidaklah membosankan bagi saya! Saya bisa menonton apa yang
dilakukan pikiran saya ketika saya melakukan gerakan berulang-ulang

itu. Karena pada dasarnya itu adalah apa yang Anda lakukan ketika
Anda sedang duduk bermeditasi.
Anda sedang menonton napas Anda, Anda melakukannya berulangulang, Anda tidak menggerakkan tubuh Anda. Ini pada dasarnya
melakukan hal yang sama. Ketika Anda pertama kali memulai, Anda
harus belajar bahwa, ya, kebosanan akan datang, selamat datang di
dunia nyata, dan apa yang Anda lakukan ketika Anda bosan, dan
bagaimana Anda mengalihkan perhatian Anda sehingga Anda tidak
bosan? Ketika Anda melewati itu, pintu tiba-tiba terbuka, dan
semuanya menjadi sungguh-sungguh menarik.
Siswa: Itu seperti mencabut rumput liar di kebun. Hal ini menjadi
jenis latihan meditasi yang sangat dinamis.
BV: Benar. Memang begitu. Anda harus berhati-hati saat Anda
sedang melakukannya, atau Anda akan mengacaukannya dan
mencabut tanaman yang salah, atau ketinggalan sesuatu, atau apa
pun itu. Bhikkhu Bodhi dalam buku ini [Majjhima Nikāya]
menggunakan kata 'membasmi habis-habisan'. Ketika dia pergi untuk
menarik rumput, dia akan membasmi rumput liar habis-habisan. Ada
pertanyaan tentang latihan Anda?
Siswa: Saya kadang-kadang merasa seperti menggelepar-gelepar, tapi
saya pikir saya mendapat kejelasan malam ini. Saya mengamati nafas,
merilekskan pikiran, dan itu mirip mantra—itu hafalan.
BV: Perhatikanlah hal-hal kecil, ini akan menjadi sangat menarik.
Jangan biarkan pikiran Anda berjalan otomatis saat Anda
melakukannya. Ketika Anda melakukannya seperti hafalan, Anda
cenderung berpikir saat Anda sedang melakukannya.
Siswa: Saya tidak berpikir. Hanya seperti saya tetap bersamanya, tidak
tampak adanya penyelidikan nyata yang dalam.
BV: Yah lebih tertariklah terhadapnya. Semakin Anda tertarik, semakin
Anda antusias, semakin dalam Anda masuk, karena ini adalah hal-hal

halus. Anda harus benar-benar berhati-hati dengan energi Anda,
karena jika Anda menempatkan terlalu banyak, pikiran Anda akan
mulai sedikit gelisah.
Itu tidak berarti bahwa Anda akan memiliki banyak pemikiran, tapi
kegelisahan adalah perasaan menyakitkan, dan ada reaksi terhadap
itu. Dan jika Anda tidak menempatkan energi yang cukup ke
dalamnya, Anda akan masuk ke ketumpulan. Anda tidak akan sering
merasa mengantuk lagi, pikiran Anda hanya akan sedikit tumpul.
Ketika pikiran Anda tumpul, pikiran Anda akan seperti kosong. Ini
seperti seseorang mengambil penghapus dan membersihkan papan
tulis. Itu karena Anda tidak menempatkan cukup usaha dan energi
untuk mengamati. Jadi harus lebih tertarik untuk mengamati
bagaimana hal-hal itu terjadi. Anda juga harus berhati-hati dengan
energi tubuh Anda karena saat energi tubuh Anda mulai turun, hal itu
akan terjadi dan itu adalah tanda bahwa Anda perlu untuk bangun
dan berjalan.
Juga perhatikan ketika kita melakukan meditasi di pagi hari,
bagaimana pikiran Anda tidak benar-benar ingin melakukannya
sehingga pikiran Anda berjalan dengan fungsi otomatis. Jangan
biarkan itu. Lakukanlah dengan benar. Ada alasan untuk melakukan
hal ini. Ini hanya menunjukkan kepada Anda kemelekatan dan
keterikatan Anda—"Ini membosankan. Saya melakukannya setiap
hari, saya tidak benar-benar suka melakukannya. Saya tidak ingin tapi
saya akan tetap melakukannya."—yang memiliki banyak penolakan di
dalamnya. Jadi lepaskan penolakan itu, maka semua hal akan menjadi
nyata untuk Anda saat Anda melakukan ini. Ini benar-benar
menakjubkan.
BV: Mari berbagi jasa.
Semoga yang menderita, bebas dari derita.
Semoga yang merasa takut, bebas dari rasa takut.
Semoga yang berduka, menghapus semua dukanya.

Dan semoga semua mahkluk menemukan kelegaannya.
Semoga semua mahkluk membagi jasa
Yang telah kami peroleh
Untuk memperoleh
Semua jenis kebahagiaan.
Semoga semua mahkluk di angkasa dan bumi
Para Dewa dan Naga yang perkasa
Berbagi jasa-jasa kami ini.
Semoga mereka terus melindungi
Ajaran Buddha.
Sādhu… Sādhu… Sādhu…
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MN-148: Enam Kelompok Enam Jenis
(Chachakka Sutta)

Sutta ini adalah salah satu dari beberapa sutta yang dikatakan
bahwa setelah sutta ini selesai dibabarkan banyak bhikkhu yang
mencapai tingkat kesucian Arahat. Teks ini terlihat membosankan
dan repetitif (berulang-ulang), mengapa mereka tidak menguap dan
tertidur? Ini menunjukkan perbedaan antara pikiran seseorang yang
telah berlatih Dhamma secara intensif dan secara bertahap
membangun kekuatan pengertian mereka dengan pikiran orangorang seperti kita yang kesulitan untuk merasa tertarik pada materi
yang “kering”.
Tentu saja, Buddha membabarkannya. Beliau tentunya
membabarkannya dengan kata-kata yang sudah dipertimbangkan
dan dengan keindahan yang dimiliki sutta-sutta berbahasa Pāli. Para
bhikkhu yang mendengarkan juga duduk dalam postur meditasi dan
mengecek kata-kata Buddha di dalam diri mereka ketika beliau
membabarkannya. Dan kemudian, kekuatan dari pengulangan ini
menanamkan ajaran ini secara mendalam untuk memastikan ajaran
ini terlihat jelas oleh para bhikkhu di dalam pikiran mereka dan
badan jasmani mereka sendiri.
Bagian pertama dari sutta ini mendeskripsikan proses persepsi,
tahap per tahap, dari enam landasan indera hingga munculnya
nafsu. Bagian kedua mendeskripsikan enam langkah bagi setiap
landasan indera dan menganalisa mereka untuk melihat tidak
adanya entitas yang kekal yang dinamakan “diri” atau “jiwa.” Bagian
ketiga mendeskripsikan bagaimana munculnya ide tentang diri, dan
bagian keempat mendeskripsikan bagaimana kelenyapannya.

Yang sangat penting adalah bagian kelima yang membahas tentang
tendensi kebiasaan dan bagaimana mereka muncul serta bagaimana
mereka berhenti. Konklusinya menggambarkan Arahat yang
mengalami hilangnya nafsu keinginan (dispassion).
Dengan cara inilah, Buddha menuntun enam puluh bhikkhu
mencapai pencapaian tertinggi dan kita tak ragu bahwa mereka
“merasa bergembira di dalam kata-kata Sang Bhagavā.”6
Dibabarkan pada tanggal 25 Agustus 2011 di Pusat Meditasi
Dhamma Sukha
BV: (Catatan: Kata “para murid” telah digantikan dengan kata “para
bhikkhu”)
Sutta ini mungkin adalah salah satu sutta paling berpengaruh di
dalam Majjhima Nikāya, yang dinamai Enam Kelompok Enam,
Chachakka Sutta, nomor 148. Sutta ini diterjemahkan oleh Bhikkhu
Bodhi dan dipublikasikan oleh Wisdom Publications.
Yang saya lakukan adalah menghapus tanda idem, dan membiarkan
seluruh repetisinya sehingga akan banyak sekali pengulangan di
dalam sutta ini. Jika anda mendengarkan dengan penuh perhatian,
sutta ini akan sangat membantu meditasi anda.

1. DEMIKIANLAH YANG KUDENGAR. Pada suatu ketika, Sang
Bhagavā sedang berdiam di Sāvatthī di Hutan Jeta, Taman
Anāthapindika. Di sana beliau berkhotbah kepada para bhikkhu
demikian: "Para bhikkhu."
6

A Treasury of the Buddha’s Words: Discourses From the Middle Collection,
diterjemahkan oleh Nyanamoli dan disunting oleh Phra Khantipalo, dengan catatan oleh
Phra Khantipalo. Mahamakut Rajavidyalay Press, Bangkok, Thailand. Tanggal publikasi
tidak diketahui.

"Yang Mulia Bhante," para bhikkhu menjawab.
Sang Bhagavā lalu berkata demikian:
2. "Para bhikkhu, Aku akan menerangkan Dhamma yang baik pada
awalnya, baik pada pertengahan dan baik pada akhirnya, dengan
arti dan ungkapan yang benar; akan kuungkapkan kehidupan suci
yang sepenuhnya sempurna dan murni, yang disebut enam
kelompok enam (Chachakka). Dengar dan perhatikan baik-baik apa
yang akan aku katakan."
"Baik, Yang Mulia Bhante," para bhikkhu menjawab.
Sang Bhagavā berkata demikian:

Ringkasan
3. “Enam landasan bagian dalam (internal) harus dipahami.
Enam landasan bagian luar (eksternal) harus dipahami.
Enam kelompok kesadaran harus dipahami.
Enam kelompok kontak harus dipahami.
Enam kelompok perasaan harus dipahami.
Enam kelompok nafsu keinginan harus dipahami.”

A. Uraian
4. (i) “'Enam landasan bagian dalam (internal) harus dipahami,
demikian dikatakan.
Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan?
Adanya landasan mata, landasan telinga, landasan hidung,
landasan lidah, landasan badan jasmani, dan landasan pikiran.
Maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan: 'Enam
landasan di dalam diri (internal) seseorang harus dipahami.'
Ini adalah kelompok enam yang pertama.”
5. (ii) ”'Enam landasan bagian luar (eksternal) harus dipahami,'

demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan?
Adanya landasan bentuk, landasan suara, landasan bebauan,
landasan kecapan cita-rasa, landasan objek-objek sentuhan, dan
landasan obyek pikiran. Maka, berdasarkan hal-hal tersebut dapat
dikatakan: 'Enam landasan bagian luar (eksternal) harus dipahami.”
Ini adalah kelompok enam yang kedua.”
6. (iii) ”'Enam kelompok kesadaran harus dipahami,' demikian
dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan?
Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah
kesadaran penglihatan mata.
Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah
kesadaran pendengaran telinga.
Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah
kesadaran bebauan hidung.
Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran
cita-rasa lidah.
Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek
sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan.
Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran,
muncullah kesadaran pikiran.
Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan: 'Enam
kelompok kesadaran harus dipahami.' Ini adalah kelompok enam
yang ketiga.”
7. (iv) ”'Enam kelompok kontak harus dipahami,' demikian
dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan?
Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah
kesadaran penglihatan mata, pertemuan ketiganya adalah kontak
mata.
Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah
kesadaran pendengaran telinga, pertemuan ketiganya adalah
kontak telinga.

Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah
kesadaran bebauan hidung, pertemuan ketiganya adalah kontak
hidung.
Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran
cita-rasa lidah, pertemuan ketiganya adalah kontak lidah.
Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek
sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan jasmani, pertemuan
ketiganya adalah kontak badan jasmani.
Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran,
muncullah kesadaran pikiran, pertemuan ketiganya adalah kontak
pikiran.
Maka dengan dasar tersebut dapat dikatakan: 'Enam kelompok
kontak harus dipahami.' Ini adalah kelompok enam yang keempat.”
8. (v) ”'Enam kelompok perasaan harus dipahami,' demikian
dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan?
Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah
kesadaran penglihatan mata; pertemuan ketiganya adalah kontak
mata; dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan
mata.
Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah
kesadaran pendengaran telinga; pertemuan ketiganya adalah
kontak telinga; dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah
perasaan telinga.
Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah
kesadaran bebauan hidung; pertemuan ketiganya adalah kontak
hidung; dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah
perasaan-hidung.
Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran

cita-rasa lidah; pertemuan ketiganya adalah kontak lidah; dengan
kontak-lidah sebagai kondisi, muncullah perasaan lidah.
Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek
sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan jasmani; pertemuan
ketiganya adalah kontak badan jasmani; dengan kontak badan
jasmani sebagai kondisi, muncullah perasaan badan jasmani.
Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran,
muncullah kesadaran pikiran; dengan kontak pikiran sebagai
kondisi, muncullah perasaan pikiran.
Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan: 'Enam
kelompok perasaan harus dipahami.' Ini adalah kelompok enam
yang kelima.”
9. (vi) ”'Enam kelompok nafsu keinginan dapat dipahami,' demikian
dikatakan. Lalu dengan dasar apa hal ini dikatakan?
Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah
kesadaran penglihatan mata; pertemuan ketiganya adalah kontak
mata; dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan
mata; dengan perasaan mata sebagai kondisi, muncullah (nafsu)
keinginan mata.
Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah
kesadaran pendengaran telinga; pertemuan ketiganya adalah
kontak telinga; dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah
perasaan telinga; dengan perasaan telinga sebagai kondisi,
muncullah (nafsu) keinginan telinga.
Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah
kesadaran bebauan hidung; pertemuan ketiganya adalah kontak
hidung; dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah perasaan

hidung; dengan perasaan hidung sebagai kondisi, muncullah
(nafsu) keinginan hidung.
Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran
cita-rasa lidah; pertemuan ketiganya adalah kontak lidah; dengan
kontak lidah sebagai kondisi, muncullah perasaan lidah; dengan
perasaan lidah sebagai kondisi, muncullah (nafsu) keinginan lidah.
Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek
sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan jasmani; pertemuan
ketiganya adalah kontak badan jasmani; dengan kontak badan
jasmani sebagai kondisi, muncullah perasaan badan jasmani;
dengan perasaan badan jasmani sebagai kondisi, muncullah (nafsu)
keinginan badan jasmani.
Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran,
muncullah kesadaran pikiran; pertemuan ketiganya adalah kontak
pikiran; dengan kontak pikiran sebagai kondisi, muncullah
perasaan pikiran; dengan perasaan pikiran sebagai kondisi,
muncullah (nafsu) keinginan pikiran.
Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan: 'Enam
kelompok kesadaran harus dipahami.' Ini adalah kelompok enam
yang keenam.”

B. Penjelasan tentang Tanpa Diri (Impersonal)
Mata dan Penglihatan
10. (i) “Jika seseorang berkata bahwa mata adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya mata jelas dapat
dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat
dibedakan, maka dia mengikuti: ‘diriku muncul dan lenyap’. Oleh
karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa
mata adalah diri. Maka mata bukanlah diri.
“Jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri, hal itu

tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya bentuk-bentuk
jelas dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya
dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri ‘diriku muncul dan
lenyap’. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang
berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri. Maka mata bukanlah
diri, bentuk-bentuk bukanlah diri.
“Jika seseorang berkata bahwa kesadaran mata adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran mata
jelas dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya
dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri ‘diriku muncul dan
lenyap’. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang
berkata bahwa kesadaran mata adalah diri. Maka mata bukanlah
diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri.
“Jika seseorang berkata bahwa kontak mata adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak mata jelas
dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya
dapat dibedakan, maka dia mengikuti ‘diriku muncul dan lenyap’.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata
bahwa kontak mata adalah diri. Maka mata bukanlah diri, bentukbentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, kontak mata
bukanlah diri.
“Jika seseorang berkata bahwa perasaan mata adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan mata
jelas dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya
dapat dibedakan, maka dia mengikuti ‘diriku muncul dan lenyap’.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata
bahwa perasaan mata adalah diri. Maka mata bukanlah diri,
bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, kontak
mata bukanlah diri, perasaan mata bukanlah diri.

“Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan mata adalah diri,
hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu
keinginan mata jelas dapat dilihat dan dipahami dan karena
muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti ‘diriku muncul
dan lenyap’. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika
seseorang berkata bahwa nafsu keinginan mata adalah diri. Maka
mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata
bukanlah diri, kontak mata bukanlah diri, perasaan mata bukanlah
diri, nafsu keinginan mata bukanlah diri.”
Telinga dan Pendengaran
11. (ii) “Jika seseorang berkata bahwa telinga adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya telinga jelas dapat
dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya dapat
dibedakan, maka dia mengikuti ‘diriku muncul dan lenyap’. Oleh
karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa
telinga adalah diri. Maka telinga bukanlah diri.
“Jika seseorang berkata bahwa suara-suara adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya suara-suara jelas
dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya
dapat dibedakan, maka dia mengikuti ‘diriku muncul dan lenyap’.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata
bahwa suara-suara adalah diri. Maka telinga bukanlah diri, suarasuara bukanlah diri.
“Jika seseorang berkata bahwa kesadaran telinga adalah diri, hal
itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran
telinga jelas dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan
lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti ‘diriku muncul
dan lenyap’. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang
berkata bahwa kesadaran telinga adalah diri. Maka telinga
bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga
bukanlah diri.
“Jika seseorang berkata bahwa kontak telinga adalah diri, hal itu

tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak telinga jelas
dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya
dapat dibedakan, maka dia mengikuti ‘diriku muncul dan lenyap’.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata
bahwa kontak telinga adalah diri. Maka telinga bukanlah diri,
suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri, kontak
telinga bukanlah diri.
“Jika seseorang berkata bahwa perasaan telinga adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan telinga
jelas dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya
dapat dibedakan, maka dia mengikuti ‘diriku muncul dan lenyap’.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata
bahwa perasaan telinga adalah diri. Maka telinga bukanlah diri,
suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri, kontak
telinga bukanlah diri, perasaan telinga bukanlah diri.
“Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan telinga adalah diri,
hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu
keinginan telinga jelas dapat dilihat dan dipahami dan karena
muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti ‘diriku muncul
dan lenyap’. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang
berkata bahwa nafsu keinginan telinga adalah diri. Maka telinga
bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga
bukanlah diri, kontak telinga bukanlah diri, perasaan telinga
bukanlah diri, nafsu keinginan telinga bukanlah diri.”
Hidung dan Bebauan
12. (iii) “Jika seseorang berkata bahwa hidung adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya hidung jelas dapat
dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya dapat
dibedakan, maka dia mengikuti ‘diriku muncul dan lenyap’. Oleh
karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa
hidung adalah diri. Maka hidung bukanlah diri.

“Jika seseorang berkata bahwa bebauan adalah diri, hal itu tidaklah
dapat diterima. Muncul dan lenyapnya bebauan jelas dapat dilihat
dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan,
maka dia mengikuti ‘diriku muncul dan lenyap’. Oleh karena itu,
tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa bebauan
adalah diri. Maka hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri.
“Jika seseorang berkata bahwa kesadaran hidung adalah diri, hal
itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran
hidung jelas dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan
lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti ‘diriku muncul
dan lenyap’. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang
berkata bahwa kesadaran hidung adalah diri. Maka hidung
bukanlah diri, bebauan bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah
diri.
“Jika seseorang berkata bahwa kontak hidung adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak hidung
dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya
dapat dibedakan, maka dia mengikuti ‘diriku muncul dan lenyap’.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata
bahwa kontak hidung adalah diri. Maka hidung bukanlah diri,
bebauan bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak
hidung bukanlah diri.
“Jika seseorang berkata bahwa perasaan hidung adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan hidung
jelas dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya
dapat dibedakan, maka dia mengikuti ‘diriku muncul dan lenyap’.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata
bahwa perasaan hidung adalah diri. Maka hidung bukanlah diri,
bebauan bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak
hidung bukanlah diri, perasaan hidung bukanlah diri.
“Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan hidung adalah diri,

hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu
keinginan hidung jelas dapat dilihat dan dipahami dan karena
muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti: ‘diriku muncul
dan lenyap’. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika
seseorang berkata bahwa nafsu keinginan hidung adalah diri. Maka
hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri, kesadaran hidung
bukanlah diri, kontak hidung bukanlah diri, perasaan hidung
bukanlah diri, nafsu keinginan hidung bukanlah diri.”
Lidah dan Cita Rasa
13. (iv) ”Jika seseorang berkata bahwa Lidah adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya lidah jelas dapat
dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya dapat
dibedakan, maka dia mengikuti ’diriku muncul dan lenyap’. Oleh
karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa
lidah adalah diri. Maka lidah bukanlah diri.
”Jika seseorang berkata bahwa cita rasa adalah diri, hal itu tidaklah
dapat diterima. Muncul dan lenyapnya citarasa jelas dapat dilihat
dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan,
maka dia mengikuti ’diriku muncul dan lenyap’. Oleh karena itu,
tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kecapan cita
rasa adalah diri. Maka lidah bukanlah diri, cita rasa bukanlah diri.
”Jika seseorang berkata bahwa kesadaran Lidah adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran lidah
jelas dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya
dapat dibedakan, maka dia mengikuti ’diriku muncul dan lenyap’.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata
bahwa kesadaran Lidah adalah diri. Maka lidah bukanlah diri, cita
rasa bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri.
”Jika seseorang berkata bahwa kontak lidah adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak lidah jelas

dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya
dapat dibedakan, maka dia mengikuti “diriku muncul dan lenyap”.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata
bahwa kontak lidah adalah diri. Maka lidah bukanlah diri, cita rasa
bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri, kontak lidah bukanlah
diri.
”Jika seseorang berkata bahwa perasaan lidah adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan lidah
jelas dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya
dapat dibedakan, maka dia mengikuti ’diriku muncul dan lenyap’.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata
bahwa perasaan lidah adalah diri. Maka lidah bukanlah diri, cita
rasa bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri, kontak lidah
bukanlah diri, perasaan lidah bukanlah diri.”
Badan Jasmani dan Objek Sentuhan
14. (vi) ”Jika seseorang berkata bahwa badan jasmani adalah diri,
hal itu tidaklah dapat diterima. muncul dan lenyapnya badan
jasmani jelas dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan
lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti ’diriku muncul
dan lenyap’. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang
berkata bahwa badan jasmani adalah diri. Maka badan jasmani
bukanlah diri.
”Jika seseorang berkata bahwa yang dapat disentuh adalah diri, hal
itu tidaklah dapat diterima. muncul dan lenyapnya yang dapat
disentuh jelas dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan
lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti ’diriku muncul
dan lenyap’. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang
berkata bahwa yang dapat disentuh adalah diri. Maka badan
jasmani bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri.
”Jika seseorang berkata bahwa kesadaran badan adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. muncul dan lenyapnya kesadaran badan
jelas dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya

dapat dibedakan, maka dia mengikuti ’diriku muncul dan lenyap’.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata
bahwa kesadaran Badan adalah diri. Maka badan bukanlah diri,
yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan bukanlah diri.
”Jika seseorang berkata bahwa kontak badan adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak badan
dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya
dapat dibedakan, maka dia mengikuti ’diriku muncul dan lenyap’.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata
bahwa kontak badan adalah diri. Maka badan bukanlah diri, yang
dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan bukanlah diri,
kontak badan bukanlah diri.
”Jika seseorang berkata bahwa perasaan badan adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan badan
dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya
dapat dibedakan, maka dia mengikuti ’diriku muncul dan lenyap’.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata
bahwa perasaan badan adalah diri. Maka badan bukanlah diri,
yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan bukanlah diri,
kontak badan bukanlah diri, perasaan badan bukanlah diri.
”Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan badan adalah diri,
hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu
keinginan badan dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul
dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti ’diriku muncul dan
lenyap’. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang
berkata bahwa nafsu keinginan badan adalah diri. Maka badan
bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan
bukanlah diri, kontak badan bukanlah diri, perasaan badan
bukanlah diri, nafsu keinginan badan bukanlah diri.”

Pikiran dan Objek-Objek Pikiran

15. (vi) ”Jika seseorang berkata bahwa pikiran adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya pikiran dapat
dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya dapat
dibedakan, maka dia mengikuti: ’diriku muncul dan lenyap’. Oleh
karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa
pikiran adalah diri. Maka pikiran bukanlah diri.
”Jika seseorang berkata bahwa objek-objek pikiran adalah diri, hal
itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya objek-objek
pikiran dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan
lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti: ’diriku muncul
dan lenyap’. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang
berkata bahwa objek-objek pikiran adalah diri. Maka pikiran
bukanlah diri. objek-objek pikiran bukanlah diri.
”Jika seseorang berkata bahwa kesadaran pikiran adalah diri, hal
itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran
pikiran dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan
lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti ’diriku muncul
dan lenyap’. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang
berkata bahwa kesadaran pikiran adalah diri. Maka pikiran
bukanlah diri, objek-objek pikiran bukanlah diri, kesadaran pikiran
bukanlah diri.
”Jika seseorang berkata bahwa kontak pikiran adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak pikiran
dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya
dapat dibedakan, maka dia mengikuti ’diriku muncul dan lenyap’.
oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata
bahwa kontak pikiran adalah diri. Maka pikiran bukanlah diri,
objek-objek pikiran bukanlah diri, kesadaran pikiran bukanlah diri,
kontak pikiran bukanlah diri.
”Jika seseorang berkata bahwa perasaan pikiran adalah diri, hal itu
tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan pikiran

dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul dan lenyapnya
dapat dibedakan, maka dia mengikuti: ’diriku muncul dan lenyap’.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata
bahwa perasaan pikiran adalah diri. Maka pikiran bukanlah diri,
objek-objek pikiran bukanlah diri, kesadaran pikiran bukanlah diri,
kontak pikiran bukanlah diri, perasaan pikiran bukanlah diri.”
”Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan pikiran adalah diri,
hal itu tidaklah dapat diterima. muncul dan lenyapnya nafsu
keinginan pikiran dapat dilihat dan dipahami dan karena muncul
dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti “diriku muncul dan
lenyap”. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang
berkata bahwa nafsu keinginan pikiran adalah diri. Maka pikiran
bukanlah diri, objek-objek pikiran bukanlah diri, kesadaran pikiran
bukanlah diri, kontak pikiran bukanlah diri, perasaan pikiran
bukanlah diri, nafsu keinginan pikiran bukanlah diri.”

C. Asal Mula Penjelmaan (Identitas)
16. Sekarang para bhikkhu, inilah jalan yang membawa pada
kemunculan dari penjelmaan/identitas.
17 (i) ”Seseorang menganggap mata sebagai 'Ini milikku, inilah aku,
ini adalah diriku.'
Dia menganggap bentuk-bentuk sebagai 'Ini milikku, inilah aku, ini
adalah diriku.'
Dia menganggap kesadaran mata sebagai 'Ini milikku, inilah aku, ini
adalah diriku.'
Dia menganggap kontak mata sebagai 'Ini milikku, inilah aku, ini
adalah diriku.'
Dia menganggap perasaan mata sebagai 'Ini milikku, inilah aku, ini
adalah diriku.'
Dia menganggap nafsu keinginan mata melihat sebagai 'Ini milikku,

inilah aku, ini adalah diriku.'
17. (ii) “Seseorang menganggap telinga sebagai 'Ini milikku, inilah
aku, ini adalah diriku.'
Dia menganggap suara-suara sebagai 'Ini milikku, inilah aku, ini
adalah diriku.'
Dia menganggap kesadaran telinga sebagai 'Ini milikku, inilah aku,
ini adalah diriku.'
Dia menganggap kontak telinga sebagai 'Ini milikku, inilah aku, ini
adalah diriku.'
Dia menganggap perasaan telinga sebagai 'Ini milikku, inilah aku,
ini adalah diriku.'
Dia menganggap nafsu keinginan telinga mendengar sebagai 'Ini
milikku, inilah aku, ini adalah diriku.'
18. (iii) “Seseorang menganggap hidung sebagai 'Ini milikku, inilah
aku, ini adalah diriku.'
Dia menganggap bebauan sebagai 'Ini milikku, inilah aku, ini adalah
diriku.'
Dia menganggap kesadaran hidung sebagai 'Ini milikku, inilah aku,
ini adalah diriku.'
Dia menganggap kontak hidung sebagai 'Ini milikku, inilah aku, ini
adalah diriku.'
Dia menganggap perasaan hidung sebagai 'Ini milikku, inilah aku,
ini adalah diriku.'
Dia menganggap nafsu keinginan hidung sebagai 'Ini milikku, inilah
aku, ini adalah diriku.'
19. (iv) Seseorang menganggap lidah sebagai 'Ini milikku, inilah
aku, ini adalah diriku.'
Dia menganggap kecapan sebagai 'Ini milikku, inilah aku, ini adalah
diriku.'
Dia menganggap kesadaran lidah sebagai 'Ini milikku, inilah aku, ini
adalah diriku.'
Dia menganggap kontak lidah sebagai 'Ini milikku, inilah aku, ini
adalah diriku.'

Dia menganggap perasaan lidah sebagai 'Ini milikku, inilah aku, ini
adalah diriku.'
Dia menganggap nafsu keinginan lidah sebagai 'Ini milikku, inilah
aku, ini adalah diriku.'
20. (v) “Seseorang menganggap badan jasmani sebagai 'Ini milikku,
inilah aku, ini adalah diriku.'
Dia menganggap objek-objek sentuhan sebagai 'Ini milikku, inilah
aku, ini adalah diriku.'
Dia menganggap kesadaran badan jasmani sebagai 'Ini milikku,
inilah aku, ini adalah diriku.'
Dia menganggap kontak badan jasmani sebagai 'Ini milikku, inilah
aku, ini adalah diriku.'
Dia menganggap perasaan badan jasmani sebagai 'Ini milikku,
inilah aku, ini adalah diriku.'
Dia menganggap nafsu keinginan badan jasmani sebagai 'Ini
milikku, inilah aku, ini adalah diriku.'
21. (vi) “Seseorang menganggap pikiran sebagai 'Ini milikku, inilah
aku, ini adalah diriku.'
Dia menganggap objek-objek pikiran sebagai 'Ini milikku, inilah
aku, ini adalah diriku.'
Dia menganggap kesadaran pikiran sebagai 'Ini milikku, inilah aku,
ini adalah diriku.'
Dia menganggap kontak pikiran sebagai 'Ini milikku, inilah aku, ini
adalah diriku.'
Dia menganggap perasaan pikiran sebagai 'Ini milikku, inilah aku,
ini adalah diriku.'
Dia menganggap nafsu keinginan pikiran sebagai 'Ini milikku, inilah
aku, ini adalah diriku.'

D. Berhentinya Penjelmaan (Identitas)

22. Sekarang para bhikkhu, inilah jalan yang menuntun kepada
pembebasan penjelmaan (pembentukan identitas):
(i) ”Seseorang menganggap mata sebagai 'Ini bukan milikku, ini
bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap bentuk-bentuk sebagai 'Ini bukan milikku, ini
bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap kesadaran mata sebagai 'Ini bukan milikku, ini
bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap kontak mata sebagai 'Ini bukan milikku, ini bukan
aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap perasaan mata sebagai 'Ini bukan milikku, ini
bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap nafsu keinginan mata sebagai 'Ini bukan milikku,
ini bukan aku, ini bukan diriku.'
23. (ii) “Seseorang menganggap telinga sebagai 'Ini bukan milikku,
ini bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap suara-suara sebagai 'Ini bukan milikku, ini bukan
aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap kesadaran telinga sebagai 'Ini bukan milikku, ini
bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap kontak telinga sebagai 'Ini bukan milikku, ini
bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap perasaan telinga sebagai 'Ini bukan milikku, ini
bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap nafsu keinginan telinga sebagai 'Ini bukan milikku,
ini bukan aku, ini bukan diriku.
24. (iii) “Seseorang menganggap hidung sebagai 'Ini bukan milikku,
ini bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap bebauan sebagai 'Ini bukan milikku, ini bukan
aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap kesadaran hidung sebagai 'Ini bukan milikku, ini
bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap kontak hidung sebagai 'Ini bukan milikku, ini

bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap perasaan hidung sebagai 'Ini bukan milikku, ini
bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap nafsu keinginan hidung sebagai 'Ini bukan milikku,
ini bukan aku, ini bukan diriku.'
25. (iv) “Seseorang menganggap lidah sebagai 'Ini bukan milikku,
ini bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap cita-rasa sebagai 'Ini bukan milikku, ini bukan aku,
ini bukan diriku.'
Dia menganggap kesadaran lidah sebagai 'Ini bukan milikku, ini
bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap kontak lidah sebagai 'Ini bukan milikku, ini bukan
aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap perasaan lidah sebagai 'Ini bukan milikku, ini
bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap nafsu keinginan lidah sebagai 'Ini bukan milikku,
ini bukan aku, ini bukan diriku.'
26. (v) “Seseorang menganggap badan jasmani sebagai 'Ini bukan
milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap objek-objek sentuhan sebagai 'Ini bukan milikku,
ini bukan aku, ini bukan diriku'
Dia menganggap kesadaran badan jasmani sebagai 'Ini bukan
milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap kontak badan jasmani sebagai 'Ini bukan milikku,
ini bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap perasaan badan jasmani sebagai 'Ini bukan
milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap nafsu keinginan badan jasmani sebagai 'Ini bukan
milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku.'
27. (vi) “Seseorang menganggap pikiran sebagai 'Ini bukan milikku,
ini bukan aku, ini bukan diriku.'

Dia menganggap objek-objek pikiran sebagai 'Ini bukan milikku, ini
bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap kesadaran pikiran sebagai 'Ini bukan milikku, ini
bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap kontak pikiran sebagai 'Ini bukan milikku, ini
bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap perasaan pikiran sebagai 'Ini bukan milikku, ini
bukan aku, ini bukan diriku.'
Dia menganggap nafsu keinginan pikiran sebagai 'Ini bukan milikku,
ini bukan aku, ini bukan diriku.'

E. Kecenderungan Tersembunyi
28. (i) “Para bhikkhu, dengan tergantung pada mata dan bentukbentuk, kesadaran mata muncul; pertemuan ketiganya adalah
kontak mata; dengan kontak mata sebagai kondisi muncullah
perasaan mata yang dirasakan sebagai menyenangkan atau
menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang
menyenangkan, maka dia menyukainya, dia menyambutnya dan
terus menerus menggenggamnya, maka kecenderungan
tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya.
Ketika seseorang tersentuh perasaan mata yang menyakitkan,
maka dia bersedih dan meratap, menangis dengan memukul
dadanya, meneteskan air mata dan menjadi putus asa, maka
kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya.
Ketika seseorang dalam perasaan mata bukan menyakitkan pun
bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana adanya,
asal mulanya dan lenyapnya perasaan mata itu, atau kepuasan,
bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan
mata itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada

pada dirinya.
Selanjutnya, para bhikkhu, seseorang disini dan saat ini dapat
mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan
tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan mata menyenangkan;
dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian
terhadap perasaan mata menyakitkan; dengan membasmi
kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan mata
bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, tanpa
meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan
sejati—ini adalah tidak mungkin.
29. (ii) “Para bhikkhu, dengan tergantung pada telinga dan suarasuara, kesadaran telinga muncul; pertemuan ketiganya adalah
kontak telinga; dengan kontak telinga sebagai kondisi muncullah
Perasaan telinga yang dirasakan sebagai menyenangkan atau
menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang
menyenangkan, maka dia menyukainya, dia menyambutnya dan
terus menerus menggenggamnya, maka kecenderungan
tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya.
Ketika seseorang tersentuh perasaan telinga yang menyakitkan,
maka dia bersedih dan meratap, menangis dengan memukul
dadanya, meneteskan air mata dan menjadi putus asa, maka
kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya.
Ketika seseorang dalam perasaan telinga bukan menyakitkan pun
bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana adanya,
asal mulanya dan lenyapnya perasaan telinga itu, atau kepuasan,
bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan
telinga itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada
pada dirinya.

Selanjutnya, para bhikkhu, seseorang disini dan saat ini dapat
mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan
tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan telinga yang
menyenangkan; dengan menghapus kecenderungan tersembunyi
pada kebencian terhadap perasaan telinga yang menyakitkan;
dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada
perasaan telinga bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan,
tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan
pengetahuan sejati—ini adalah tidak mungkin.
30. (iii) “Para bhikkhu, dengan tergantung pada hidung dan
bebauan, kesadaran hidung muncul; pertemuan ketiganya adalah
kontak hidung; dengan kontak hidung sebagai kondisi muncullah
Perasaan hidung yang dirasakan sebagai menyenangkan atau
menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang
menyenangkan, maka dia menyukainya, dia menyambutnya dan
terus menerus menggenggamnya, maka kecenderungan
tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya.
Ketika seseorang tersentuh perasaan hidung yang menyakitkan,
maka dia bersedih dan meratap, menangis dengan memukul
dadanya, meneteskan air mata dan menjadi putus asa, maka
kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya.
Ketika seseorang dalam perasaan hidung bukan menyakitkan pun
bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana adanya,
asal mulanya dan lenyapnya perasaan hidung itu, atau kepuasan,
bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan
hidung itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada
pada dirinya.
Selanjutnya, para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat
mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan
tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan hidung yang

menyenangkan; dengan menghapus kecenderungan tersembunyi
pada kebencian terhadap perasaan hidung yang menyakitkan;
dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada
perasaan hidung yang
bukan menyakitkan pun bukan
menyenangkan, tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan
membangkitkan pengetahuan sejati—ini adalah tidak mungkin.
31. (iv) “Para bhikkhu, dengan tergantung pada lidah dan cita-rasa,
kesadaran lidah muncul, pertemuan ketiganya adalah kontak lidah;
dengan kontak lidah sebagai kondisi muncullah Perasaan lidah
yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan atau
bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang
menyenangkan, maka dia menyukainya, dia menyambutnya dan
terus menerus menggenggamnya, maka kecenderungan
tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya.
Ketika seseorang tersentuh perasaan lidah yang menyakitkan,
maka dia bersedih dan meratap, menangis dengan memukul
dadanya, meneteskan air mata dan menjadi putus asa, maka
kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya.
Ketika seseorang dalam perasaan lidah bukan menyakitkan pun
bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana adanya,
asal mulanya dan lenyapnya perasaan lidah itu, atau kepuasan,
bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan
lidah itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada
pada dirinya.
Selanjutnya, para bhikkhu, seseorang disini dan saat ini dapat
mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan
tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan lidah yang
menyenangkan; dengan menghapus kecenderungan tersembunyi

pada kebencian terhadap perasaan lidah yang menyakitkan;
dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada
perasaan lidah bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan,
tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan
pengetahuan sejati—ini adalah tidak mungkin.
32. (v) “Para bhikkhu, dengan tergantung pada badan jasmani dan
yang dapat disentuh, kesadaran badan jasmani muncul; pertemuan
ketiganya adalah kontak badan jasmani; dengan kontak badan
jasmani sebagai kondisi muncullah perasaan badan jasmani yang
dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan atau bukan
menyenangkan pun bukan menyakitkan.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani
yang menyenangkan, maka dia menyukainya, dia menyambutnya
dan terus menerus menggenggamnya, maka kecenderungan
tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya.
Ketika seseorang tersentuh perasaan badan jasmani yang
menyakitkan, maka dia bersedih dan meratap, menangis dengan
memukul dadanya, meneteskan air mata dan menjadi putus asa,
maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada
dirinya.
Ketika seseorang dalam perasaan badan jasmani yang bukan
menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia tidak mengerti
sebagaimana adanya, asal mulanya dan lenyapnya perasaan badan
jasmani itu, atau kepuasan, bahaya dan jalan membebaskan diri
sehubungan dengan perasaan badan jasmani itu, maka
kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya.
Selanjutnya, para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat
mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan
tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan badan jasmani yang
menyenangkan; dengan menghapus kecenderungan tersembunyi
pada kebencian terhadap perasaan badan jasmani yang

menyakitkan; dengan membasmi kecenderungan tersembunyi
pada delusi pada perasaan badan jasmani yang bukan menyakitkan
pun bukan menyenangkan, tanpa meninggalkan ketidaktahuan
dan membangkitkan pengetahuan sejati—ini adalah tidak
mungkin.
33. (vi) “Para bhikkhu, dengan tergantung pada pikiran dan objekobjek pikiran, kesadaran pikiran muncul; pertemuan ketiganya
adalah kontak pikiran; dengan kontak pikiran sebagai kondisi
muncullah Perasaan pikiran yang dirasakan sebagai menyenangkan
atau menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan
menyakitkan.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan pikiran yang
menyenangkan, maka dia menyukainya, dia menyambutnya dan
terus menerus menggenggamnya, maka kecenderungan
tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya.
Ketika seseorang tersentuh perasaan pikiran yang menyakitkan,
maka dia bersedih dan meratap, menangis dengan memukul
dadanya, meneteskan air mata dan menjadi putus asa, maka
kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya.
Ketika seseorang dalam perasaan pikiran bukan menyakitkan pun
bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana adanya,
asal mulanya dan lenyapnya perasaan pikiran itu, atau kepuasan,
bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan
pikiran itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada
pada dirinya.
Selanjutnya, para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat
mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan
tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan pikiran yang
menyenangkan; dengan menghapus kecenderungan tersembunyi

pada kebencian terhadap perasaan pikiran yang menyakitkan;
dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada
perasaan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan
menyenangkan, tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan
membangkitkan pengetahuan sejati —ini adalah tidak mungkin.

F. Meninggalkan Kecenderungan Tersembunyi
34. (i) “Para bhikkhu, Dengan bergantung pada mata dan bentukbentuk, muncullah kesadaran mata. Pertemuan ketiganya adalah
kontak mata; dengan kontak mata sebagai kondisi muncullah
Perasaan mata yang dirasakan sebagai menyenangkan atau
menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang
menyenangkan, dia tidak menyukainya, dia tidak menyambutnya
dan tidak terus menerus menggenggamnya, maka kecenderungan
tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang
menyakitkan, ketika dia tidak bersedih dan tidak meratap, tidak
menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata
dan menjadi putus asa, maka kemudian kecenderungan
tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang bukan
menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti
sebagaimana adanya, asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu,
atau kepuasan, bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan
dengan perasaan mata itu, maka kecenderungan tersembunyi
pada delusi tidak ada dalam dirinya.
Selanjutnya, para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat
mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan

tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan mata yang
menyenangkan; dengan menghapus kecenderungan tersembunyi
pada kebencian terhadap perasaan mata yang menyakitkan;
dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada
perasaan mata yang bukan menyakitkan pun bukan
menyenangkan, dengan meninggalkan ketidaktahuan dan
membangkitkan pengetahuan sejati—ini adalah mungkin.
35. (ii) “Para bhikkhu, Dengan bergantung pada telinga dan suarasuara, muncullah kesadaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah
kontak telinga; dengan kontak telinga sebagai kondisi muncullah
Perasaan telinga yang dirasakan sebagai menyenangkan atau
menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang
menyenangkan, dia tidak menyukainya, dia tidak menyambutnya
dan tidak terus menerus menggenggamnya, maka kecenderungan
tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang
menyakitkan, ketika dia tidak bersedih dan tidak meratap, tidak
menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata
dan menjadi putus asa, maka kemudian kecenderungan
tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang bukan
menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti
sebagaimana adanya, asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu,
atau kepuasan, bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan
dengan perasaan itu, maka kecenderungan tersembunyi pada
delusi tidak ada dalam dirinya.
Selanjutnya, para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat
mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan
tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan telinga yang

menyenangkan; dengan menghapus kecenderungan tersembunyi
pada kebencian terhadap perasaan telinga yang menyakitkan;
dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada
perasaan telinga yang bukan menyakitkan pun bukan
menyenangkan, dengan meninggalkan ketidaktahuan dan
membangkitkan pengetahuan sejati—ini adalah mungkin.
36. (iii) “Para bhikkhu, Dengan bergantung pada hidung dan
bebauan, muncullah kesadaran hidung. Pertemuan ketiganya
adalah kontak hidung; dengan kontak hidung sebagai kondisi
muncullah Perasaan hidung yang dirasakan sebagai menyenangkan
atau menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan
menyakitkan.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang
menyenangkan, dia tidak menyukainya, dia tidak menyambutnya
dan tidak terus menerus menggenggamnya, maka kecenderungan
tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang
menyakitkan, ketika dia tidak bersedih dan tidak meratap, tidak
menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata
dan menjadi putus asa, maka kemudian kecenderungan
tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang bukan
menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti
sebagaimana adanya, asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu,
atau kepuasan, bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan
dengan perasaan itu, maka kecenderungan tersembunyi pada
delusi tidak ada dalam dirinya.
Selanjutnya, para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat
mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan
tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan hidung yang
menyenangkan; dengan menghapus kecenderungan tersembunyi

pada kebencian terhadap perasaan hidung yang menyakitkan;
dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada
perasaan hidung yang bukan menyakitkan pun bukan
menyenangkan, dengan meninggalkan ketidaktahuan dan
membangkitkan pengetahuan sejati—ini adalah mungkin.
37. (iv) “Para bhikkhu, Dengan bergantung pada lidah dan citarasa,
muncullah kesadaran lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak
lidah; dengan kontak lidah sebagai kondisi muncullah Perasaan
lidah yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan
atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang
menyenangkan, dia tidak menyukainya, dia tidak menyambutnya
dan tidak terus menerus menggenggamnya, maka kecenderungan
tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang
menyakitkan, ketika dia tidak bersedih dan tidak meratap, tidak
menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata
dan menjadi putus asa, maka kemudian kecenderungan
tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang bukan
menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti
sebagaimana adanya, asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu,
atau kepuasan, bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan
dengan perasaan itu, maka kecenderungan tersembunyi pada
delusi tidak ada dalam dirinya.
Selanjutnya, para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat
mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan
tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan lidah yang
menyenangkan; dengan menghapus kecenderungan tersembunyi

pada kebencian terhadap perasaan lidah yang menyakitkan;
dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada
perasaan lidah yang bukan menyakitkan pun bukan
menyenangkan, dengan meninggalkan ketidaktahuan dan
membangkitkan pengetahuan sejati—ini adalah mungkin.
38. (v) “Para bhikkhu, Dengan bergantung pada badan jasmani dan
yang dapat disentuh, muncullah kesadaran badan jasmani.
Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani; dengan kontak
badan jasmani sebagai kondisi muncullah Perasaan badan jasmani
yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan atau
bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani
yang menyenangkan, dia tidak menyukainya, dia tidak
menyambutnya dan tidak terus menerus menggenggamnya, maka
kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam
dirinya.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani
yang menyakitkan, ketika dia tidak bersedih dan tidak meratap,
tidak menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air
mata dan menjadi putus asa, maka kemudian kecenderungan
tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani
yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti
sebagaimana adanya, asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu,
atau kepuasan, bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan
dengan perasaan itu, maka kecenderungan tersembunyi pada
delusi tidak ada dalam dirinya.
Selanjutnya, para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat
mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan
tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan badan jasmani yang
menyenangkan; dengan menghapus kecenderungan tersembunyi

pada kebencian terhadap perasaan badan jasmani yang
menyakitkan; dengan membasmi kecenderungan tersembunyi
pada delusi pada perasaan badan jasmani yang bukan menyakitkan
pun bukan menyenangkan, dengan meninggalkan ketidaktahuan
dan membangkitkan pengetahuan sejati—ini adalah mungkin.
39. (vi) “Para bhikkhu, Dengan bergantung pada pikiran dan objekobjek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya
adalah kontak pikiran; dengan kontak pikiran sebagai kondisi
muncullah Perasaan pikiran yang dirasakan sebagai menyenangkan
atau menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan
menyakitkan.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan pikiran yang
menyenangkan, dia tidak menyukainya, dia tidak menyambutnya
dan tidak terus menerus menggenggamnya, maka kecenderungan
tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan pikiran yang
menyakitkan, ketika dia tidak bersedih dan tidak meratap, tidak
menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata
dan menjadi putus asa, maka kemudian kecenderungan
tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya.
Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan pikiran yang bukan
menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti
sebagaimana adanya, asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu,
atau kepuasan, bahaya dan jalan membebaskan diri sehubungan
dengan perasaan itu, maka kecenderungan tersembunyi pada
delusi tidak ada dalam dirinya.
Selanjutnya, para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat
mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan
tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan pikiran yang

menyenangkan; dengan menghapus kecenderungan tersembunyi
pada kebencian terhadap perasaan pikiran yang menyakitkan;
dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada
perasaan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan
menyenangkan, dengan meninggalkan ketidaktahuan dan
membangkitkan pengetahuan sejati—ini adalah mungkin.

G. Pembebasan
40. (i) ” Setelah melihat, para bhikkhu, seorang siswa mulia
terpelajar yang baik menjadi tidak tertarik terhadap mata, tidak
tertarik terhadap bentuk2, tidak tertarik terhadap kesadaran mata,
tidak tertarik terhadap kontak mata, tidak tertarik pada perasaan
mata, tidak tertarik terhadap nafsu keinginan mata.
(ii) Ia menjadi tidak tertarik terhadap telinga, tidak tertarik
terhadap suara2, tidak tertarik terhadap kesadaran telinga, tidak
tertarik terhadap kontak telinga, tidak tertarik pada perasaan
telinga, tidak tertarik terhadap nafsu keinginan telinga.
(iii) Ia menjadi tidak tertarik terhadap hidung, tidak tertarik
terhadap bebauan, tidak tertarik terhadap kesadaran hidung, tidak
tertarik terhadap kontak hidung, tidak tertarik pada perasaan
hidung, tidak tertarik terhadap nafsu keinginan hidung.
(iv) Ia menjadi tidak tertarik terhadap lidah, tidak tertarik terhadap
kecapan citarasa, tidak tertarik terhadap kesadaran lidah, tidak
tertarik terhadap kontak lidah, tidak tertarik pada perasaan lidah,
tidak tertarik terhadap nafsu keinginan lidah.
(iv) Ia menjadi tidak tertarik terhadap badan jasmani, tidak tertarik
terhadap yang dapat disentuh, tidak tertarik terhadap kesadaran
badan jasmani, tidak tertarik terhadap kontak badan jasmani, tidak
tertarik pada perasaan badan jasmani, tidak tertarik terhadap

nafsu keinginan badan jasmani.
(vi) Ia menjadi tidak tertarik terhadap pikiran, tidak tertarik
terhadap objek-objek pikiran, tidak tertarik terhadap kesadaran
pikiran, tidak tertarik terhadap kontak pikiran, tidak tertarik pada
perasaan pikiran, tidak tertarik terhadap nafsu keinginan pikiran.
41. ” Karena tidak tertarik, keinginannya lenyap menjadi tanpa
nafsu. Melalui lenyapnya nafsu dalam pikirannya, ia menjadi
terbebaskan, ketika pikirannya terbebas, muncullah pengetahuan
'Dia terbebaskan.'
Dia memahami: 'Kelahiran adalah melelahkan dan telah
dihancurkan, kehidupan suci telah ditempuh, apa yang harus
dilakukan sudah dikerjakan, tidak akan ada kehidupan lagi, tidak
akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi mahluk apapun.'”
Inilah yang dikatakan oleh Sang Bhagavā. Para bhikkhu merasa
puas, dan gembira mendengar kata-kata Sang Bhagavā.
Ketika khotbah ini sedang dibabarkan, pikiran-pikiran enam puluh
bhikkhu terbebas dari noda-noda tanpa kemelekatan.
Mari berbagi jasa.
Semoga yang menderita, bebas dari derita.
Semoga yang merasa takut, bebas dari rasa takut.
Semoga yang berduka, menghapus semua dukanya.
Dan semoga semua mahkluk menemukan kelegaannya.
Semoga semua mahkluk membagi jasa
Yang telah kami peroleh
Untuk memperoleh
Semua jenis kebahagiaan.
Semoga semua mahkluk di angkasa dan bumi

Para Dewa dan Naga yang perkasa
Berbagi jasa-jasa kami ini.
Semoga mereka terus melindungi
Ajaran Buddha.
Sādhu… Sādhu… Sādhu…
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MN-21: Perumpamaan Gergaji
(Kakacūpama Sutta)

Ini adalah sutta tentang kesabaran dan penahanan diri yang
dijelaskan dengan perumpamaan-perumpamaan dan cerita-cerita
yang mudah diingat. Setiap cerita ini harus ditelusuri dengan seksama
sehingga seluruh artinya dapat benar-benar dipahami, terutama
mengenai perilaku diri sendiri. Cerita tentang Nyonya Vedehikā dan
pembantunya Kāli sangat menarik dan instruktif. Tidakkah kita,
seperti Nyonya Vedehika, hanya sabar ketika segalanya berjalan
lancar. Apakah kita hanya berbaik hati dan lembut selama kita tidak
disuguhi perkataan kasar dari yang lain, atau selagi kita cukup
makmur tanpa kekurangan suatu apapun?
Kata-kata kasar dan kesulitan mendadak adalah ujian bagi kekuatan
Dhamma kita dan menunjukkan seberapa dalam penetrasi Dhamma
ke dalam pikiran kita. Empat kiasan selanjutnya (bumi besar, melukis
di udara, memanaskan sungai Gangga dengan obor, dan membuat
tas dari kulit kucing yang sudah halus untuk bergemerisik)
menunjukkan bagaimana seharusnya reaksi kita terhadap lima jenis
ucapan: “Kami akan berdiam dengan melingkupi orang itu dengan
pikiran yang dipenuhi dengan cinta-kasih; dan dimulai dengan dirinya,
kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran
yang dipenuhi dengan cinta-kasih, yang berlimpah, luhur, tanpa
batas..."
Dalam setiap kiasan ini, beberapa ketidak-mungkinan digambarkan
dan ini juga menggambarkan ketidak-mungkinan bagi orang-orang
yang memiliki cinta-kasih tanpa batas bagaikan bumi besar, udara

atau air sungai Gangga untuk menjadi tidak sabar dan marah. Orangorang yang datang mengganggu orang seperti ini adalah orangorang yang hanya akan meraup “kelelahan dan kekecewaan.”
Akhirnya diceritakan perumpamaan yang terkenal, perumpamaan
gergaji, dan tentunya jika seseorang dapat tetap tenang meskipun
bagian-bagian tubuhnya dipotong-potong, sebagaimana yang
dilakukan Bodhisatta ketika ia dilahirkan sebagai Pengemuka
Kesabaran, orang itu sudah tiba di puncak kesabaran yang
berdasarkan cinta-kasih.
Bagian yang diulang-ulang di dalam sutta ini adalah: “Engkau harus
berlatih demikian: 'Pikiranku tidak akan terpengaruh dan aku tidak
akan mengucapkan kata-kata yang kasar; aku akan berdiam dengan
penuh welas-asih demi kesejahteraannya dengan pikiran penuh cintakasih dan tanpa kebencian di dalamnya.’”7
Dibabarkan pada tanggal 12 Maret 2010 di Dhamma Dena Vipassanā
Center, Joshua Tree, California.

BV: Inilah “Perumpamaan Gergaji.”
1. DEMIKIANLAH YANG KUDENGAR. Pada suatu ketika Sang Bhagavā
sedang menetap di Sāvatthī di Hutan Jeta, Taman Anāthapindika.
2. Pada saat itu, Yang Mulia Moliya Phagguna bergaul terlalu akrab
dengan para bhikkhunī. Ia begitu akrab dengan para bhikkhunī
sehingga jika ada bhikkhu yang mencela para bhikkhunī itu di
hadapannya, maka ia akan menjadi marah dan tidak senang dan akan
menegurnya; dan jika ada bhikkhu yang mencela Yang Mulia Moliya
Phagguna di hadapan para bhikkhunī itu, maka mereka akan menjadi
marah dan tidak senang dan akan menegurnya. Demikianlah pergaulan
7

A Treasury of the Buddha’s Words: Discourses From the Middle Collection,
diterjemahkan oleh Nyanamoli dan disunting oleh Phra Khantipalo, dengan catatan oleh
Phra Khantipalo. Mahamakut Rajavidyalay Press, Bangkok, Thailand. Tanggal publikasi
tidak diketahui.

akrab Yang Mulia Moliya Phagguna dengan para bhikkhunī.
3. Kemudian seorang bhikkhu menghadap Sang Bhagavā, dan setelah
memberikan perhormatan kepada Beliau, ia duduk di satu sisi dan
menceritakan kepada Sang Bhagavā tentang apa yang sedang terjadi.
4. Kemudian Sang Bhagavā memanggil seorang bhikkhu dan berkata
demikian: “Kemari bhikkhu, beritahukan kepada bhikkhu Moliya
Phagguna atas namaku bahwa Guru memanggilnya.”
“Baik, Yang Mulia Bhante,” bhikkhu itu menjawab.
Dan ia pun mendatangi Yang Mulia Moliya Phagguna dan berkata:
“Guru memanggilmu, sahabat Phagguna.”
“Baik, sahabat,” ia menjawab.
Dan ia menghadap Sang Bhagavā, dan setelah memberi hormat kepada
beliau, duduk di satu sisi. Sang Bhagavā bertanya kepadanya:
5. “Phagguna, apakah benar bahwa engkau bergaul terlalu akrab
dengan para bhikkhunī, bahwa engkau begitu akrab dengan para
bhikkhunī sehingga jika ada bhikkhu yang mencela para bhikkhunī itu
di hadapanmu, maka engkau menjadi marah dan tidak senang dan
menegurnya; dan jika ada bhikkhu yang mencela engkau di hadapan
para bhikkhunī itu, maka mereka menjadi marah dan tidak senang dan
menegurnya? Apakah engkau bergaul terlalu akrab dengan para
bhikkhunī seperti yang terlihat?”
“Benar, Yang Mulia Bhante.”
“Phagguna, bukankah engkau adalah seorang anggota kelompok yang
karena keyakinannya telah meninggalkan keduniawian dari kehidupan
berumah menjadi tak-berumah?”
“Benar, Yang Mulia Bhante.”
6. “Phagguna, adalah tidak pantas bagimu, seorang anggota kelompok
yang karena keyakinannya telah meninggalkan keduniawian dari
kehidupan berumah menjadi tak-berumah, untuk bergaul terlalu akrab
dengan para bhikkhunī. Maka, apabila seseorang mencela para
bhikkhunī itu di hadapanmu, engkau seharusnya meninggalkan segala
keinginan dan pikiran yang berlandaskan pada kehidupan berumah-

tangga. Dan di sini engkau harus berlatih demikian: ‘Pikiranku tidak
akan terpengaruh, dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang
kasar; aku akan berdiam dengan penuh welas-kasih demi
kesejahteraannya, dengan pikiran penuh cinta-kasih, tanpa kebencian
di dalamnya.’ Demikianlah engkau seharusnya berlatih, Phagguna.”
“Jika seseorang menyerang para bhikkhunī itu dengan tangan, dengan
bongkahan tanah, dengan tongkat, atau dengan pisau di hadapanmu,
engkau seharusnya meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang
berlandaskan pada kehidupan berumah-tangga. Dan di sini engkau
seharusnya berlatih demikian: ‘Pikiranku tidak akan terpengaruh, dan
aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang kasar; aku akan berdiam
dengan penuh welas-kasih demi kesejahteraannya, dengan pikiran
penuh cinta-kasih, tanpa kebencian di dalamnya.’ Demikianlah engkau
seharusnya berlatih, Phagguna.”
“Jika seseorang mencela di hadapanmu, engkau seharusnya
meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang berlandaskan pada
kehidupan berumah-tangga.”
Bahasan ini adalah tentang mengumbar kemarahan. Ini bukan berarti
jika seseorang menyerang seorang bhikkhuni, Anda sebagai seorang
bhikkhu membiarkan itu terjadi; Anda tetap akan berdiri di depan
mereka dan melindungi mereka. Tapi Anda tidak akan berbicara
dengan kata-kata kasar, dengan kemarahan, atau dengan kebencian
kepada para penyerang itu.
Ketika seorang bhikkhu melihat seseorang melanggar sila, salah satu
tugasnya adalah berdiri di depan mereka agar mereka berhenti. Oke?
Ini tidak berarti Anda akan menggunakan kekerasan; ini hanya berarti
Anda akan menghalangi sehingga mereka dapat berubah pikiran, dan
Anda selalu menghalangi dengan pikiran yang penuh cinta-kasih.
“Dan di sini engkau harus berlatih demikian: ‘Pikiranku tidak akan
terpengaruh, dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang kasar;
aku akan berdiam dengan penuh welas-asih demi kesejahteraannya,
dengan pikiran penuh cinta-kasih, tanpa kebencian di dalamnya.’

Demikianlah engkau harus berlatih.”
“Jika seseorang memukul anda dengan tangan, dengan bongkahan
tanah, dengan tongkat, atau dengan pisau, maka engkau harus
meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang berlandaskan pada
kehidupan berumah-tangga. Dan di sini engkau harus berlatih
demikian: ‘Pikiranku tidak akan terpengaruh, dan aku tidak akan
mengucapkan kata-kata yang kasar; aku akan berdiam dengan penuh
welas-asih demi kesejahteraannya, dengan pikiran penuh cinta-kasih,
tanpa kebencian di dalamnya.’ Demikianlah engkau harus berlatih,
Phagguna.”
7. Kemudian Sang Bhagavā berkata kepada para bhikkhu demikian:
“Para bhikkhu, ada saat ketika para bhikkhu memuaskan pikiranku. Di
sini aku berkata kepada para bhikkhu demikian: 'Para bhikkhu, aku
makan satu kali sehari. Dengan melakukan hal ini, aku terbebas dari
penyakit dan penderitaan, dan aku menikmati kesehatan, kekuatan,
dan kediaman yang nyaman. Ayo, para bhikkhu, makanlah satu kali
sehari.'”
Makan satu kali sehari artinya sejak pagi hingga tengah hari. Ketika
anda mengambil sila, saya memberikan sila untuk tidak makan
sesudah makan siang, tapi jika Anda masih belum menghabiskan
makanan Anda setelah lewat dari jam 12 siang, Anda masih boleh
terus makan. Atau jika Anda bermeditasi sampai lewat dari jam 12
siang, Anda masih diperbolehkan untuk makan. Saya lakukan ini
dengan tujuan jika meditasi Anda sedang bagus dan Anda masih ingin
terus bermeditasi maka Anda masih bisa makan [walaupun sudah
lewat dari jam 12 siang]. Kami para bhikkhu, sebaliknya, hanya makan
sebelum tengah hari.
Ada hal yang menarik. Saya benar-benar mengalami petualangan saat
saya pergi ke Australia karena saya datang dari belahan bumi utara
yang sedang mengalami hari terpanjang ke belahan bumi bagian
selatan yang sedang mengalami hari terpendek dan saat itu musim

dingin.
Saya datang dari Malaysia yang bersuhu 85 derajat Fahrenheit (sekitar
29 derajat celsius) dan cuaca selalu indah sepanjang waktu. Saya
kurang persiapan sampai saya tidak punya sepasang kaus kaki pun.
Saya berjalan ke sana-sini di udara begitu dingin dan hujan, kaki saya
kedinginan hingga menusuk tulang, saya pikir, “Alangkah enaknya jika
ada sepasang kaus kaki. Ini sangat dingin.”
Saya lepaskan pikiran itu dan saya pergi ke vihara. Di sana saya duduk
sebentar dan seorang bhikkhu melihat kaki saya membiru dan
bertanya, “Apakah kamu perlu sepasang kaus kaki?” Saya jawab,
“Akan sangat bagus.” Jadi dia memberi saya sepasang kaus kaki; dua
hari setelah itu seseorang memberi saya dua pasang kaus kaki;
seminggu kemudian seseorang memberi saya enam pasang kaus kaki
lagi; saya tak berhenti mendapatkan kaus kaki hingga hari ini! Saya
terus mendapatkan kaus kaki, anda akan tercengang. Terakhir kami
berpergian, seseorang memberi saya 24 pasang kaus kaki! Apa yang
harus saya lakukan dengan 24 pasang kaus kaki? Ukuran mereka
cukup besar untuk kaki saya yang besar sehingga saya tak bisa
memberikan kaus kaki ini pada orang yang bertubuh kecil karena kaus
kaki itu akan terlalu panjang.
Baiklah, alasan saya pergi ke Australia karena saya ingin berlatih
meditasi dengan seorang bhikkhu Thai yang sedang berkunjung ke
Australia. Saya mengembangkan kebiasaan makan satu kali sehari.
Kami melewati musim dingin yang sangat dingin dimana es menutupi
permukaan tanah hingga sekitar jam 10.30 atau 11 di pagi hari, dan
saya tidak pernah flu. Saya selalu sehat.
Saya menghabiskan tiga bulan di hutan Australia, kemudian musim
semi tiba. Saya mulai bergaul dengan para bhikkhu dan mereka
makan pagi, dan saya juga mulai makan sedikit-sedikit, lalu tak lama
kemudian saya mulai sarapan. Segera saya diserang flu. Lalu saya
berhenti makan pagi dan flu itu pergi, itulah sebabnya saya makan
satu kali sehari karena jika perut anda terlalu penuh anda menjadi

tumpul dan mengantuk. Setiap kali anda makan diperlukan tiga jam
untuk menyiapkan makanan, memakannya, membersihkannya, dan
mencernanya.
Dengan tidak makan tiga kali sehari dan bahkan tidak makan dua kali
sehari, saya punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang
saya inginkan. Itulah salah satu alasan Buddha mengatakan, “Engkau
kadang-kadang berjalan di malam hari, engkau pergi ke rumah orang
di malam hari untuk makan, dan engkau pulang.” Mereka tidak punya
senter pada jaman itu, jadi mereka berjalan tanpa cahaya dan kadang
mereka jatuh ke dalam lubang, kadang mereka menabrak sapi yang
sedang tidur; itu berbahaya, kadang mereka berpapasan dengan
seseorang dan terkejut karena mengira itu hantu. Jadi Buddha
berkata, “Jangan makan di malam hari.” Para bhikkhu agak
menggerutu karena hal itu. Lalu Buddha berkata, “Jangan makan di
sore hari, hanya makan di pagi hari.”
Aku makan satu kali sehari. Dengan melakukan hal ini, aku terbebas
dari penyakit dan penderitaan, dan aku menikmati kesehatan,
kekuatan dan kediaman yang nyaman. Ayo, para bhikkhu, makanlah
satu kali sehari. Dengan melakukan hal ini, anda akan terbebas dari
penyakit dan penderitaan, dan anda akan menikmati kesehatan,
kekuatan dan kediaman yang nyaman.' Dan aku tidak perlu terus
menerus memberikan instruksi pada para bhikkhu itu; aku hanya perlu
membangkitkan kewaspadaan di dalam diri mereka.
Misalkan ada sebuah kereta di tanah datar di persimpangan jalan,
ditarik oleh kuda-kuda berdarah murni, yang menunggu dengan
tongkat kendali yang siap untuk digunakan, sehingga seorang pelatih
terampil, seorang kusir dari kuda-kuda yang harus dijinakkan, dapat
menaikinya, dan memegang tali kekang dengan tangan kirinya dan
tongkat kendali di tangan kanannya, dapat menjalankannya maju dan
mundur melalui jalan mana pun, kapanpun ia suka. Demikian pula, aku
tidak perlu terus-menerus memberikan instruksi kepada para bhikkhu
itu; aku hanya perlu membangkitkan kewaspadaan di dalam diri

mereka.
8. “Maka, para bhikkhu, tinggalkanlah apa yang tidak-baik dan
baktikanlah dirimu untuk keadaan-keadaan yang baik,
Apa yang saya katakan sepanjang retret ini? Oke, bawalah ini bersama
anda. Ini tidak hanya ketika Anda berada di sini dan kemudian Anda
lupakan. Latihan meditasi adalah cara hidup aktif. Anda melatih
kemurahan hati Anda.
Siswa: Bhante, saya ikut retret Juni lalu dan anda katakan: “bawalah
ini bersama anda,” jadi saya lakukan. Setelah retret, hal pertama yang
saya lakukan adalah menyumpahi para pengendara di jalan raya dan
saya menyadari kata-kata saya tidak baik. Lalu saya 'Mengenali' dan
saya putuskan: “Oh, saya akan berharap perjalanan mereka lancar,”
dan saya lakukan itu. Perjalanan saya menyenangkan, saya tidak
mengebut padahal saya suka mengebut dan saya tidak menyumpahi
pengemudi lain. Ini adalah latihan 6R yang hebat.
Saya rasa Los Angeles akan sangat berubah. Saya biarkan orang lain
lewat dan orang-orang memberikan tanda 'terima kasih'; yang terlihat
di kaca spion. Ini sangat menyenangkan. Jadi itulah kemurahan hati.
BV: Ya, benar. Ketika di Jerman, Anda pikir orang-orang Jerman sangat
tangguh, sangat terorganisir, agak ketus, dan mereka adalah
pengemudi yang paling sopan. Ketika mereka berkendara dan jalan
itu sempit, mereka menepi, bahkan ketika mereka terjepit, dan
membiarkan orang lain lewat. Sangat bagus mengamati cara mereka
mengemudi... setidaknya sampai mereka masuk ke Autobahn.
Kemudian itu berubah.
Anda melatih kemurahan hati Anda dengan kata-kata Anda. Anda
melatih kemurahan hati Anda dengan tindakan Anda, misalnya Anda
biarkan pengemudi lain lewat, itu adalah salah satu caranya. Anda
mempraktekkan kemurahan hati dengan pikiran Anda, misalnya Anda
memikirkan orang dengan cara yang lembut, anda berharap mereka
berbahagia.

Sutta ini saya baca seluruhnya malam ini karena sutta ini adalah cara
anda menjalankan kehidupan. Apapun yang dikatakan orang lain,
apapun yang dilakukan orang lain, Anda tetap memancarkan cintakasih kepada mereka, berlaku lembut, berlaku baik, dan membantu
sebagaimana yang Anda mampu.
Mengatakan kata-kata yang baik kepada kasir toko yang sibuk dapat
membantu mereka untuk tersenyum dan memberikan rasa lega
sesaat bagi mereka. Kemudian mereka akan berbaik hati pada orang
selanjutnya.
Suatu kali saya berpergian ke berbagai tempat dengan bis setelah
saya kembali pertama kali dari Asia, dan semua orang bilang, “Bis, oh,
bagaimana bisa kamu melakukannya?” Tapi itu adalah kemewahan
tertinggi bagi saya. Saya begitu terbiasa dengan bis-bis di Asia dimana
semua orang berdiri di sisi pintu sampai bis-nya miring seperti ini.
Siswa: Mengapa mereka melakukannya?
BV: Karena bis itu ramai sekali, mereka ingin bisa keluar ketika bis
berhenti. Mereka bergelayut di sana-sini.
Berbaik hati pada orang lain, memberikan tempat dudukmu kepada
mereka ketika mereka terlihat sedang kesulitan adalah hal yang baik.
Suatu saat saya berpergian ke berbagai tempat di Amerika, ke Timur
Laut, lalu turun ke Florida, lalu saya kembali lagi, dan saya perlu
mencuci baju. Saya tidak suka sabun dalam kotak kecil seharga satu
dolar. Jadi saya ke toko dan membeli satu kotak yang cukup besar tapi
saya tidak perlu sebanyak itu, jadi saya gunakan secukupnya. Saat
seorang perempuan masuk sambil membawa tumpukan baju, saya
katakan, “Saya beli ini karena ini lebih murah daripada beli tiga
bungkusan kecil tetapi masih banyak yang tersisa.
Bagaimana jika saya berikan pada anda?”—“Anda tak bisa
melakukannya.”—“Ya, saya bisa. Silakan.” Jadi ia mengambilnya dan
masih ada sisa. Seorang perempuan lain masuk dengan banyak
pakaian; perempuan ini memberikan sabun itu kepada perempuan

selanjutnya. Yah! Sangat mengagumkan melihat bagaimana orangorang dapat begitu baik jika Anda terlebih dahulu melakukan
kebaikan kepada mereka. Inilah apa yang dituju oleh latihan ini.
Mengapa saya ingin Anda tersenyum sepanjang waktu? Karena Anda
dapat memberikan senyum itu. Apa yang Anda lakukan ketika Anda
tersenyum? Anda melepaskan keadaan-keadaan yang tidak baik dan
mengembangkan keadaan-keadaan yang baik. Anda berlatih 6R/6M.
Anda lakukan ini sebanyak mungkin tapi jangan kritik diri sendiri
ketika Anda lupa, oke?
Mengkritik diri sendiri juga kondisi tidak baik. Jadi maafkanlah diri
sendiri ketika Anda berbuat salah dan mulailah tersenyum lagi. Inilah
yang ingin ditunjukkan oleh latihan ini.
Karena demikianlah cara engkau akan tumbuh, meningkat, dan
berkembang penuh di dalam Dhamma dan Vinaya ini.
Seluruh praktek Buddha adalah menjalankan hukum universal untuk
kemurahan-hatimu, untuk kebaikanmu, dan untuk latihanmu dalam
menjaga sila. Kemudian ketika Anda duduk bermeditasi, meditasi
Anda akan bagus. Jika Anda melanggar sila, Anda dapat menantikan
meditasi yang tidak-terlalu-bagus.
Misalkan ada sebuah hutan pohon Sāla yang besar di dekat sebuah
desa atau kota, dan hutan itu digerogoti rumput liar minyak-jarak, dan
ada orang yang datang menginginkan kebaikan, kesejahteraan, dan
perlindungan.
Dia akan memotong dan membuang tunas-tunas bengkok yang
menyerap getah pohon itu, dan ia akan membersihkan bagian dalam
hutan itu dan merawat tunas-tunas lurus yang terbentuk-baik,
sehingga hutan pohon Sāla itu akan bertumbuh, meningkat dan
berkembang penuh. Demikian juga, para bhikkhu, tinggalkanlah apa
yang tak-baik, dan baktikanlah dirimu untuk keadaan-keadaan yang
baik, karena demikianlah cara engkau akan tumbuh, meningkat, dan

berkembang penuh di dalam Dhamma dan Vinaya ini.

Jalan Mulia Berunsur Delapan yang Harmonis
Semakin sering Anda berkutat di keadaan-keadaan yang baik, semakin
sering Anda mempraktekkan ucapan yang baik, semakin sering Anda
mempraktekkan perbuatan yang baik, semakin sukseslah Anda. Kita
akan membahasnya lagi nanti.
Pada awal retret ini saya katakan kepada Anda bahwa saya akan
menjelaskan mengenai Jalan Mulia Berunsur Delapan, dan inilah
saatnya!
Semua orang tahu tentang Jalan Mulia Berunsur Delapan, bukan?
Pandangan Benar, Pikiran Benar (bukan Keinginan Benar), Ucapan
Benar, Perbuatan Benar, Mata Pencarian Benar, Upaya Benar,
Perhatian Benar, Konsentrasi Benar. Tapi saya tidak menyukai
interpretasi dari kata-kata itu. Untuk Pandangan Benar, saya ganti
sedikit. Saya tidak menyukai kata 'benar'. Jika anda menggunakan kata
'benar', karena ada yang 'benar' berarti ada yang 'salah', dan anda
membagi dunia menjadi hitam dan putih serta tidak ada ruang untuk
penyesuaian. Jadi daripada menggunakan kata 'benar', saya gunakan
kata 'harmonis'.

Perspektif yang Harmonis
'Pandangan' adalah pilihan kata yang baik, 'Pengertian' juga adalah
pilihan kata yang baik, tetapi saya menyukai kata 'Perspektif'. Ketika
Anda mempraktekkan Perspektif Harmonis, Anda mempraktekkan
cara melihat segala sesuatu yang muncul sebagai bagian dari proses
tanpa diri pribadi (impersonal).
Ketika perspektif Anda dalam harmoni, perspektif Anda selalu melihat
segala sesuatu sebagaimana adanya. Benar? Melihat sebagaimana

adanya artinya mampu untuk mengubah cara pandang Anda
terhadap apa yang muncul di pikiran saat itu.
Yang dimaksud adalah kemarahan, ketidak-puasan, ketakutan,
kekhawatiran, kesedihan dan kebosanan. Apapun yang muncul, ketika
Anda melihatnya sebagai milik Anda, saat itu pikiran Anda tidak dalam
harmoni. Pikiran Anda bertempur dengan apa yang sedang muncul
saat itu dan Anda terperangkap dalam upaya untuk memikirkan
perasaan Anda itu. Semakin Anda berusaha berpikir untuk mengusir
perasaan Anda, semakin besar dan intens pula perasaan itu
berkembang.
Perspektif Harmonis artinya mampu mengubah cara pandang dari
perspektif pribadi (attā) menjadi perspektif tanpa diri pribadi
(anattā). Anda telah mendengar saya berbicara tentang hal ini
sepanjang minggu: apakah cara tercepat untuk mengubah perspektif
Anda? Ha ha! (tertawa)
Ada hal yang sangat menarik yang saya sadari ketika saya masih umat
awam. Saat itu saya tinggal di Hawai dan ada orang yang sedang
membangun rumah. Saya memutuskan untuk membantunya. Saya
bekerja tanpa dibayar, saya hanya mau membantu dan bergaul
dengan pria ini beberapa saat. Tapi tak lama kemudian, dia mulai
mengganggap dirinya bos saya.
Suatu hari dia mengatakan sesuatu dan saya sangat marah, lalu saya
pergi dan berjalan sambil menghentak-hentak. Saat itu saya pikir
betapa tololnya dia, dia sangka dia bos saya, dan sebagainya. Begitu
saya katakan itu pada diri sendiri, saya mulai tertawa, lalu kemarahan
itu berubah dari “saya sangat marah dan saya tidak menyukainya”
menjadi “ya, ini adalah suatu kemarahan. Saya dapat
menggenggamnya jika saya mau, tapi siapa sih yang mau ke manamana dengan marah? Lepaskan.” Kemudian saya rileks.
Setiap kali Anda tertawa bersama diri Anda sendiri tentang betapa
gilanya pikiran Anda, (“Selamat datang di dunia manusia, kita semua

gila”) tawa itu mengubah cara pandang Anda, mengubah perspektif
Anda tentang dunia. Dan saya tertawa kecil beberapa saat dan saya
mulai melihat betapa jernihnya pikiran saya, betapa ringannya.
Kemudian saya mulai melakukannya terhadap segala kondisi mental
yang muncul, dan itu terulang lagi setiap saat.
Ketika mereka mengatakan, “Ah, sulit sekali tertawa bersama diri
sendiri tentang betapa gilanya kita,” itu membuat saya tertawa, dan
mereka marah karena saya tertawa tapi saya terus tertawa, dan tak
lama kemudian mereka pun tertawa. Kemudian tak ada lagi masalah.
Saya sering diberitahu 'ini serius'. Apakah itu tidak lucu? Bagaimana
pikiran Anda ketika Anda tertawa? Pikiran Anda waspada, pikiran
Anda jernih, dan Anda tidak melekat pada apapun. Itulah Perspektif
Harmonis. Itu mengubah yang tak baik dari “Saya adalah itu, saya
akan membuatnya sesuai dengan yang saya inginkan” menjadi “Ya, itu
hanyalah itu.”
Saya bisa menggenggam kemarahan dan berkutat dengannya
beberapa saat, tapi siapa sih yang mau terus-terusan marah?
Lepaskan. Segera setelah Anda melepaskannya, apa yang terjadi di
pikiran Anda? Pikiran Anda tiba-tiba kembali ke saat ini, pikiran Anda
ringan, dan Anda siap untuk menghadapi apapun yang muncul. Jika
Anda terperangkap oleh kondisi emosi dan Anda tidak tertawa, Anda
hanya membuat diri Anda sendiri semakin sedih, dan Anda membuat
diri sendiri menderita. Anda punya kontrol, Anda harus ingat itu.
Salah satu hal
bahwa semua
Saya berada
menyalahkan:
melakukannya
Menyalahkan'.

yang sangat saya kagumi tentang Buddhisme adalah
orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
di pusat-pusat meditasi dimana orang-orang
“Oh, ini salah mereka. Oh, saya tidak bisa
karena ini.” Saya mulai menyebut mereka 'Pusat

Anda tidak mengambil tanggung jawab terhadap tindakan Anda
sendiri dan pikiran Anda sendiri. Ayolah! Anda tidak bisa
menyalahkan orang lain untuk kesengsaraan Anda sendiri.

Kesengsaraan Anda adalah milik Anda dan saya tidak bisa mengambil
kesengsaraan itu dari Anda, tapi Anda pastinya bisa membuang
kesengsaraan Anda sendiri, kan?
Caranya adalah dengan melepaskan keadaan-keadaan yang tidak
baik. Jadi apa keadaan-keadaan yang tidak baik itu? Pandangan “saya
adalah itu.” Kepercayaan yang salah tentang diri pribadi: “Saya punya
opini ini, saya punya konsep ini, saya punya ide ini, dan saya
menjalankannya hingga akhir.” Begitulah cara peperangan dimulai,
bukan?
Apakah Anda ingin mengubah dunia di sekitar Anda dengan cara
positif? Tersenyumlah, tertawalah dan berbahagialah. Jangan
salahkan siapa-siapa untuk masalah Anda. Jika Anda berkata: “Ini
adalah salahnya karena dia tidak melakukan sesuai dengan
ucapannya,” ups, siapa yang memiliki kemarahan mereka sendiri,
siapa yang membuat diri mereka sendiri menderita, siapa yang
membuat masalah bagi diri mereka sendiri, lalu menebarkannya dan
menjadikannya masalah bagi orang lain karena mereka harus
menghadapi kondisi mentalmu yang negatif?
Suatu waktu ketika saya adalah umat awam, ini benar-benar terjadi.
Saya masih tetap umat awam untuk beberapa tahun kemudian.
Munindra-ji adalah seorang pria India yang datang mengunjungi kami
di San Jose selalu berbicara tentang cinta-kasih dan bagaimana kau
dapat mengubah dunia, mengubah cara pandang setiap orang
dengan mempraktekkan cinta-kasih. Saya tidak percaya. Saya
putuskan untuk mengetes hal ini.
Jadi saya pergi ke mal yang besar. Sekitar seribu orang di sana. Saya
duduk di bangku dan mulai pasang muka masam. Saya pertahankan
ekspresi itu, terlihat sedih, kecewa dan menderita. Saya lihat orangorang di sekitar saya juga pasang muka masam. Mereka tidak
tersenyum dan tertawa, mereka terjangkit dengan apa yang saya
lakukan. Saya pikir: “Oke, pikiran negatif tidak bermanfaat. Ubah
dunia dengan cara positif, ayo coba tersenyum.” Lalu saya menutup

mata, mulai tersenyum dan merasa bahagia.
Kemudian saya mulai merasa ada 'mata' yang menatap saya; seperti
ketika Anda merasakan ada orang yang menatap Anda dari belakang.
Saya pikir, “Apa yang sedang terjadi.” Saya membuka mata saya, ada
sekitar sepuluh atau dua belas orang sedang berdiri di sekitar saya
dan menatap saya sambil tersenyum. Saya pikir, “Oh, ini benar-benar
bekerja!” Saya lalu bangun dan pergi.
Semakin Anda tersenyum, semakin berupaya untuk mendoakan cinta,
kebahagiaan, kesejahteraan dan kejernihan pikiran untuk semua
orang, semakin Anda mempengaruhi dunia di sekitar Anda dengan
cara yang positif, semakin Anda mempraktekkan Perspektif Harmonis.

Gambaran yang Harmonis
Bagian selanjutnya dari Jalan Mulia Berunsur Delapan adalah yang
disebut Pikiran Benar, dan saya tidak menyukai definisi itu karena
istilah itu tidak mendeskripsikan unsur selanjutnya dalam Jalan Mulia
Berunsur Delapan. Jadi saya menyebutnya sebagai Gambaran yang
Harmonis. Ini terdengar seperti imajinasi, tapi bukan. Gambaran apa
yang Anda pikirkan di benak Anda? Apakah Anda memegang
gambaran kondisi bahagia? Apakah Anda memegang gambaran
kondisi sejahtera?
Banyak orang mengatakan: “ingin jadi kaya,” tetapi gambaran seperti
apakah yang mereka simpan di pikiran mereka? Bayangan orang
miskin! Bayangkanlah diri Anda menjadi makmur. Gunakan gambaran
itu dan alam semesta akan datang pada Anda.
Sekarang ada banyak pengangguran, sekitar dua puluh persen di
beberapa daerah di California. Anda bisa memilih untuk memiliki
gambaran depresi, atau tidak. Itu pilihan Anda. Anda dapat
memegang gambaran tentang kebaikan, misalnya gambaran tentang
mengirimkan cinta dan pikiran yang baik kepada orang lain. Apa yang

baru saja dikatakan di sutta ini? Sutta ini mengatakan Anda
melepaskan apapun yang tidak baik, dan tinggal bersama apa yang
baik, maka Anda akan menjadi sejahtera! Kondisi di luar tidak ada
hubungannya dengan kesejahteraan Anda. Anda sendiri yang
berhubungan dengan kesejahteraan Anda.
Ada hal yang mengagumkan tentang Meditasi Cinta-Kasih seperti
yang dikatakan dalam Anguttara Nikāya, di sana disebutkan: Sang
Buddha mengatakan tentang membuat jasa kebajikan. Beliau
mengatakan, “Anda membuat jasa kebajikan dalam jumlah tak
terhitung ketika Anda memberikan makanan kepada sangha.
Anda membuat jasa kebajikan dalam jumlah yang sangat besar
dengan melakukan itu, tapi Anda harus melakukannya dengan cara
yang benar. Bukan dengan meletakkan makanan seenaknya ke atas
meja, seperti yang dilakukan orang ketika datang dan memberikan
makanan kepada saya. Saya katakan pada mereka bahwa mereka
harus menggunakan kedua tangan dan itu harus dilakukan dengan
penuh hormat. Mengapa? Karena saya sedang membantu Anda agar
Anda dapat membuat lebih banyak jasa kebajikan. Gambaran seperti
apa yang Anda pegang? Ketika Anda mendanakan makanan kepada
anggota sangha, jika Anda memegang gambaran tentang
kebahagiaan, nah Anda melakukannya dengan benar.
Selanjutnya, Anda membuat bahkan lebih banyak jasa kebajikan
ketika Anda berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha; lebih
banyak daripada memberi makanan kepada bhikkhu. Mengagumkan
bukan?
Anda membuat lebih banyak lagi jasa kebajikan ketika anda
mengambil sila dan menjalankan ke lima sila itu tanpa pelanggaran
dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat impresif. Ketika Anda
mengambil dan menjalankan lima sila, apa yang Anda lakukan jika
Anda adalah pebisnis? Orang tahu Anda tidak akan berbohong
kepada mereka, Anda tidak akan merugikan mereka, Anda juga tidak
akan mencuri dari mereka; reputasi seperti apakah yang Anda punya?
Apakah Anda punya reputasi berkata kasar ketika mengangkat

telepon dan orang mengatakan hal yang tidak Anda sukai? Atau
apakah ada cermin kecil di meja Anda yang dapat Anda pandangi
untuk melihat apakah Anda sedang tersenyum atau tidak ketika
mengangkat telepon dan mengharapkan kebahagiaan mereka saat
sedang berbicara kepada mereka. Gambaran seperti apa yang Anda
pegang? Kebahagiaan, keringanan. Betapa besar jasa kebaikan yang
Anda perbuat selama Anda ada di sini? Benar kan?
Siswa: Bagaimana anda menjelaskan jasa kebajikan?
BV: Ini ada hubungannya dengan karma. Anda mendapatkan jasa
kebajikan ketika melakukan hal yang baik, hal yang ringan, hal yang
bajik. Ketika Anda mendapatkan jasa kebajikan, Anda melepaskan
apapun yang tidak baik dan mengembangkan hal-hal baik, dan
begitulah cara Anda menjadi semakin sejahtera. Tidak hanya di
kehidupan ini, tapi kapan pun. Ini selalu kembali kepada Anda. Jika
Anda melakukan hal-hal dengan pikiran yang tidak baik maka Anda
akan mendapatkan pengurangan. Begitulah cara karma bekerja; itu
adalah perbuatan.
Beberapa orang bilang karma adalah niat; sebenarnya niat adalah
bagian dari karma. Anda harus memiliki niat yang baik untuk
melakukan perbuatan yang baik, tetapi jika Anda hanya punya niat
tapi tidak melakukan apapun maka Anda tidak akan mendapatkan
hasil yang baik darinya.
Anda mendapatkan jasa kebajikan terbesar dengan melihat dan
mengenali bagaimana Sebab Musabab yang Saling Bergantungan
bekerja. Semua akan kembali kepada Anda. Semakin Anda memiliki
pikiran yang ringan, gambaran seperti apa yang Anda pegang?
Gambaran yang ringan dan bahagia.
Ada seorang wanita yang tinggal di Ironton (Missouri) yang terus
menerus mengatakan “Saya tidak bisa membeli ini, saya tidak punya
uang,” dia dan suaminya selalu berbicara tentang mencari uang, dan
mereka memegang gambaran tentang kemiskinan. Mereka bisa terus
melakukan apa yang mereka lakukan, tapi tidak se-menyenangkan
berada di sekitar orang yang memiliki gambaran tentang

kesejahteraan.
Ketika orang memegang gambaran tentang kesejahteraan, tidak
hanya gambaran kesejahteraan tentang dirinya sendiri tapi mereka
juga melakukannya untuk orang-orang di sekitar mereka.
Ini membawa pada lebih banyak gambaran yang baik dan ringan.
Surat kabar sekarang mencoba membuat orang-orang ketakutan dan
mereka cukup sukses melakukannya.
Jadi apa yang saya sarankan? Jangan baca koran. Jangan menonton
berita di televisi. Anda mungkin berpikir: “Tapi saya harus tahu apa
yang sedang terjadi?” Biar saya beritahu satu rahasia, kamu tak harus
tahu. “Tapi saya harus terpelajar.” Apapun hal besar yang terjadi,
Anda akan mendengarnya dari orang lain. Anda tidak harus
membacanya di koran.
Sebagian besar hal-hal yang Anda baca di koran, Anda pikir Anda
perlu tahu tapi sebenarnya tidak. Ibunya Ratu meninggal, “Oke,
bagaimana itu mengubah hidup saya?” Tidak sama sekali.
Uni Soviet runtuh, “Bagaimana itu mengubah hidup saya?” Tahukah
Anda bagaimana saya tahu tentang keruntuhan Uni Soviet? Ada yang
memberitahu saya dua tahun sesudahnya. Bagaimana itu
mempengaruhi hidup saya secara pribadi? Tidak berpengaruh sama
sekali. “Ah, ini penting untuk diketahui.” Tidak sama sekali.
Berapa banyak waktu lebih yang akan Anda miliki jika anda tidak baca
koran, kecuali yang lucu-lucu; jangan terlalu terbawa olehnya. Hal
paling menarik di koran sejujurnya adalah tentang cuaca dan lelucon.
Orang bertanya tentang televisi, saya katakan, “Ada satu yang sangat
baik, yaitu batu bata.” Lemparkan ke televisi Anda dan lihat betapa
banyak waktu lebih yang Anda miliki untuk melakukan hal-hal yang
patut dikerjakan. Terutama sekarang, sejak televisi digital.
Mencengangkan bagaimana kontrol pikiran lewat televisi. Kami punya
televisi di Pusat Meditasi tapi tidak dapat siaran televisinya, kami juga
punya radio tapi tidak dapat siaran radio. Haha.

Ketika saya pergi ke kota dengan seseorang dan masuk ke Walmart,
saya mendapatkan berita melalui Enquiring Mind. Segala yang
penting ada di sana. Saya lihat sampulnya, hanya itu. Haha! Tapi kamu
perlu mengetahui siapa yang sakit sekarang, siapa yang sedang
menderita.
Betapa banyak waktu yang Anda miliki jika Anda tidak berkutat di
dalam hal-hal seperti ini? Ini benar-benar tidak berpengaruh pada
kesejahteraan Anda. Kesejahteraan Anda dipengaruhi oleh pikiran
Anda, oleh gambaran Anda. Semakin Anda berharmonis dengan
gambaran positif tentang diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda,
semakin sejahtera kehidupan semuanya. Ini adalah hukum univesal.
Inilah cara bekerjanya. Ketika Anda membayangkan diri Anda sendiri
berhasil di jalan spiritual ini, maka Anda akan berhasil.

Komunikasi yang Harmonis
Bagian selanjutnya dari Jalan Mulia Berunsur Delapan disebut Ucapan
Benar; saya kurang suka dengan sebutan ini, jadi saya sebut
Komunikasi yang Harmonis. Dengan siapa Anda paling sering
berkomunikasi di dunia ini? Dengan diri Anda sendiri.
Apakah Anda baik pada diri sendiri atau Anda kritis pada diri Anda
sendiri? Jika Anda kritis terhadap diri sendiri, siapa yang sedang
mengembangkan gambaran yang tidak harmonis? Dengan mengkritik
diri, siapa yang mengembangkan pikiran yang tidak baik?
Beberapa hari lalu saya katakan jika dalam satu hari Anda melakukan
lima puluh hal yang sangat brilian, semua orang di sekitar Anda
merasa senang, Anda juga merasa senang terhadap diri sendiri; tapi
jika Anda melakukan satu hal yang tidak terlalu baik yang mungkin
tidaklah buruk bagi orang lain, tapi menurut pikiran Anda itu buruk,
apa yang akhirnya Anda pikirkan terus menerus?

Apakah Anda mempraktekkan Perspektif yang Harmonis pada saat
itu? Apakah Anda mempraktekkan Gambaran yang Harmonis pada
saat itu? Apakah Anda mempraktekkan Komunikasi yang Harmonis
dengan diri Anda sendiri saat itu? Semakin Anda berbaik hati pada
diri Anda sendiri, tidak kritis, dan memaafkan diri sendiri karena tidak
sempurna (saya belum bertemu banyak orang yang sudah sempurna,
jadi...) kewaspadaan Anda semakin membaik. Kemampuan observasi
atas apa yang Anda lakukan dengan diri sendiri, dan terhadap diri
anda sendiri, maka akan semakin mudah untuk mengenalinya. Tetapi
semua ini perlu latihan.
Ini perlu latihan. Ini bukanlah hal yang mudah karena kita punya
banyak kebiasaan lama dimana kita suka memikirkan bagaimana kita
mengacaukan ini dan itu, bagaimana kita tidak melakukannya dengan
benar, dan bagaimana kita harus memarahi diri kita karenanya. Tetapi
ketika Anda melihat diri Anda sendiri melakukan itu, maafkanlah diri
Anda yang tidak sempurna. Selamat datang di dunia nyata. Dan
buatlah determinasi untuk tidak mengulanginya lagi.

Gerakan yang Harmonis
Bagian selanjutnya disebut Perbuatan Benar. Saya akui saya
mengubah beberapa hal, dan saya sebut itu Gerakan yang Harmonis.
Apa itu Gerakan yang Harmonis, terutama ketika anda sedang
bermeditasi? Itu adalah melakukan hal-hal di kecepatan yang tepat,
dengan jumlah energi yang tepat. Anda tidak menghentak-hentakkan
pikiran anda, mencoba membuat mereka lebih baik daripada kondisi
sebenarnya, atau menaruh terlalu banyak energi ke dalam hal-hal dan
membuat diri sendiri resah. Gerakan yang Harmonis di kehidupan
sehari-hari berarti mengamati apa yang sedang Anda lakukan ketika
Anda melakukannya.

Cara Hidup yang Harmonis
Bagian selanjutnya dari Jalan Mulia Berunsur Delapan biasanya

diartikan sebagai Mata Pencaharian Benar: jangan membunuh
apapun, jangan menjual racun, jangan menjual senjata, jangan
mengambil budak, dan hal-hal seperti itu.
Tapi coba pikirkan, Jalan Mulia Berunsur Delapan adalah pembabaran
Dhamma pertama yang diberikan oleh Sang Buddha. Khotbah ini
dibabarkan kepada lima pertapa yang sedang melatih membersihkan
batin mereka. Pernyataan: jangan menjual racun, mereka tidak
mungkin melakukannya; jangan menjual senjata, mereka juga tidak
mungkin melakukannya; jangan mengambil budak, ini lebih tidak
mungkin lagi. Jadi pernyataan-pernyataan diatas tidaklah masuk akal.
Saya menyebutnya Cara Hidup yang Harmonis. Cara hidup seperti apa
yang Anda jalani? Apakah itu adalah cara hidup yang membawa
kebahagiaan bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda, atau
membawa penderitaan bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda?
Ada seorang wanita di Malaysia, dia orang yang hebat. Suatu hari dia
datang pada saya dan berkata, “Saya mengalami banyak mimpi buruk.
Benar-benar mengerikan!” Dan saya tanya, “Oh, mengapa?” Dia
jawab, “Saya tak tahu. Itu selalu terjadi sesudah saya nonton film
horor.” Jadi saya katakan, “Jangan tonton film-film seperti itu lagi.” Dia
jawab, “Tapi saya suka.” Saya katakan, “Kalau begitu, jangan datang ke
saya lagi untuk mengeluhkan mimpi burukmu!”
Di dalam salah satu sutta di Majjhima Nikaya disebutkan bahwa
Ucapan Benar, Perbuatan Benar dan Mata Pencaharian Benar adalah
bagian dari moralitas. Bahwa ketika Anda bermeditasi, Anda otomatis
mempraktekkan moralitas Anda sehingga Anda tidak perlu lagi
memperhatikan ketiga hal ini. Secara tak langsung mereka
mengatakan Jalan Mulia Berunsur Delapan itu bohong, sebenarnya
hanya Jalan Mulia Berunsur Lima.
Kemudian ada orang-orang yang berlatih vipassanā langsung dan
mereka mengatakan bahwa unsur yang terakhir, yaitu Konsentrasi
Benar, didefinisikan sebagai jhāna pertama, jhāna kedua, jhāna
ketiga, dan jhāna keempat. Itu bukanlah arti sebenarnya, itu mengacu

ke 'konsentrasi momen' (khanika samadhi). Mereka meniadakan satu
unsur, jadi sekarang yang mereka punya adalah Jalan Mulia Berunsur
Empat.
Ketika Sang Buddha pertama kali membabarkan khotbah mengenai
Jalan Mulia Berunsur Delapan, beliau berbicara kepada para bhikkhu
mengenai praktek mereka dan bagaimana mereka dapat
mempraktekkan Jalan ini. Tak ada yang dikurangi.
Kemudian saya menemukan bahwa sejak Sang Buddha meninggal,
para cendikiawan mengurangi Jalan Mulia Berunsur Delapan menjadi
Jalan Mulia Berunsur Lima sedangkan yang tiga lagi tidak dibutuhkan.
Namun para praktisi bilang, “Tidak, tidak, tidak, tidak, kalian tak dapat
melakukannya.” Para bhikkhu sudah memperjuangkan hal ini selama
lebih dari dua ribu tahun. Ini mungkin akan terus berlangsung hingga
berakhirnya Buddha Sāsana. Karena saya adalah bhikkhu praktisi, saya
memberikan Anda seluruh Jalan Mulia Berunsur Delapan.
Apa artinya mempraktekkan Cara Hidup yang Harmonis? Artinya
mempertahankan pikiran yang ringan dan melakukan hal-hal yang
dapat membantu kita untuk memiliki pikiran yang ringan;
mengucapkan hal-hal yang meringankan pikiran kita dan pikiran orang
lain; dengan perbuatan Anda, melakukan hal-hal yang tidak melukai
siapapun dan binatang apapun setiap hari.
Dengan kata lain, hidup dengan sadar dan waspada. Beberapa orang
suka membaca buku-buku yang tidak bagus dan mereka
menyebabkan berbagai macam kebingungan dan hal-hal seperti itu.
Kadang orang menyusuri internet dan melihat hal-hal yang tak baik
untuk dilihat. Apa yang dilakukan pikiran mereka saat itu? Apakah
melihat hal-hal yang tak baik untuk dilakukan adalah Cara Hidup yang
Harmonis?

Latihan yang Harmonis
Bagian selanjutnya dari Jalan Mulia Berunsur Delapan sering disebut

Upaya Benar, dan saya dapat mengikuti istilah Upaya Benar ini tapi
saya tetap mengubahnya. Saya menyebutnya Latihan yang Harmonis,
yang dapat dijelaskan dalam empat bagian: mengenali sesuatu yang
tidak baik, melepaskan yang tidak baik itu dan rilekskan, lalu
memunculkan sesuatu yang baik yaitu tersenyum, dan kembali ke
objek meditasi Anda, lalu tinggal bersama kondisi yang baik itu. Inilah
Upaya Benar, yang juga disebut 6R/6M.

Observasi yang Harmonis
Bagian selanjutnya disebut Kewaspadaan Benar, tapi kata
'kewaspadaan' adalah kata yang sering membuat orang bingung.
Sister Khema menunjukkan satu artikel koran dimana empat atau lima
guru berbeda mendiskusikan definisi kata 'waspada' dan satu orang
mengatakan, “Waspada artinya ingat untuk mengingat untuk
mengingat!” Apa maksudnya itu?
Semakin tajam kemampuan observasi Anda pada bagaimana
perhatian pikiran berpindah dari satu hal ke hal lain, maka semakin
jelas pula Sebab Musabab yang Saling Bergantungan, dan semakin
jelas juga Anda melihatnya.
Banyak orang mempertanyakan apakah ada hal-hal mengenai
pandangan terang dalam apa yang saya ajarkan? Jawabannya adalah
“tentu saja ada.” Saya selalu menunjukkan apa itu pandangan terang,
tapi saya tidak memperlihatkannya pada Anda, Anda sendirilah yang
memperlihatkannya pada diri Anda sendiri ketika Anda berada di
dalam jhāna.
Pandangan terang yang Anda dapat adalah mengenali bagaimana
perhatian pikiran berpindah, dan terkadang Anda melihat rangkaianrangkaian kecil di sana, dan Anda berkata, “Oh, wow!” Saya
sebenarnya ingin menyebut meditasi ini “Meditasi oh, wow,” tapi saya
diveto. Saya ingin membuat majalah 'Oh, wow' dimana ada orang
yang menulis ke majalah itu dan berkata “Kau tahu, saya melihat ini di

meditasi saya. Benar-benar 'Oh, wow!'”
Fungsi kewaspadaan adalah untuk mengingat. Untuk mengingat apa?
Mengingat untuk memperhatikan bagaimana perhatian pikiran
bergerak. Apa yang terjadi ketika kewaspadaan Anda menjadi bagus?
Itu membuat Anda semakin jelas melihat segala hal-hal kecil yang
muncul dan lenyap, dan bagaimana hal itu terjadi.
Ada satu murid di sini yang setiap kali bertemu saya, saya bertanya
kepadanya, “Apakah kamu meng-6R/6M hal itu?” Dia jawab, “Oh, lagilagi bilang begitu.” Oke, perhatikan dengan lebih seksama. Dengan
melakukan 6R/6M Anda dapat melihat lebih jelas dengan pikiran yang
jernih, pikiran yang terang, pikiran yang waspada, pikiran yang ringan,
dan dengan Perspektif yang Harmonis tentang bagaimana segalanya
bekerja. Itulah inti dari melakukan 6R/6M ini.

Penyatuan Pikiran yang Harmonis
Bagian terakhir dari Jalan Mulia Berunsur Delapan adalah Konsentrasi
Benar. Saya menyebutnya Penyatuan Pikiran yang Harmonis.
Apa definisi 'penyatuan pikiran'? Penyatuan pikiran adalah pikiran
yang tenang, sangat teratur, sangat waspada dan diam. Itulah yang
terjadi ketika Anda masuk ke dalam jhāna-jhāna, Anda akan
mengalami penyatuan ini pada level yang berbeda-beda. Kata jhāna
sudah lama disalah-artikan dan banyak kebingungan mengenai kata
ini.
Sebenarnya ada dua jenis pengertian mengenai jhāna yang digunakan
saat ini. Jenis yang pertama adalah Jhāna Sadar yang ada di dalam
ajaran Buddha. Jhāna berarti level atau tingkat 'pengertian'!
Pengertian akan apa? Pengertian akan bagaimana Sebab Musabab
yang Saling Bergantungan terjadi. Perbedaan pada tiap tingkat
pengertian (jhāna) adalah semakin dalam jhāna anda maka semakin
dalam pula tingkat pengertian Anda akan bagaimana Sebab Musabab

yang Saling Bergantungan terjadi. Ini disebut 'Jhāna Sadar', dimana
ada kesadaran penuh dan kewaspadaan di dalamnya.
Pengertian lainnya adalah Jhāna Absorpsi. Ini adalah jenis latihan
jhāna yang paling populer saat ini. Ketika meditator berlatih jhāna
satu-titik, pikiran mereka menjadi begitu terkonsentrasi hingga
pikiran itu tinggal bersama objek meditasi.
Konsentrasi absorpsi terjadi seperti ini: meditator memusatkan
perhatian mereka pada satu objek meditasi, misalnya pada nafas
masuk dan nafas keluar. Ketika gangguan terjadi, instruksinya adalah
segera lepaskan gangguan itu dan kembali ke nafas. Ketika pikiran
mulai tinggal hanya pada sensasi nafas, akhirnya akan muncul tanda
mental yang dalam bahasa Pali disebut nimitta. Ini terlihat seperti
piringan yang terang, lalu meditator melepaskan nafas dan tinggal
bersama tanda mental (nimitta) itu.
Ketika pikiran semakin terkonsentrasi, meditator itu akan kehilangan
perasaan pada badan jasmaninya, dan kekuatan konsentrasi akan
menghentikan munculnya semua gangguan. Inilah saat ketika pikiran
benar-benar terabsorpsi. Kondisi konsentrasi ini disebut appanā
samādhi, tapi ini bukanlah jhāna yang Sang Buddha ajarkan dan
praktekkan. Ini adalah yang dipraktekkan olehnya ketika ia mencari
Nibbāna, tetapi Buddha menolak bentuk meditasi ini karena ia
melihat ada yang tidak benar dengan bentuk jhāna ini.
Meditasi yang diajarkan dan dipraktekkan Sang Buddha serupa tapi
tidak sama dengan konsentrasi absorpsi dan detilnya adalah seperti
ini: bukannya berfokus secara eksklusif pada nafas, Sang Buddha
menambahkan satu langkah tambahan ke dalam praktek meditasi,
dan satu langkah tambahan ini mencegah pikiran terabsorpsi terlalu
dalam. Langkah tambahan ini adalah langkah rileks.
Mengapa begitu penting menggunakan langkah rileks ini dalam
meditasi? Pertama-tama, sebelum memberikan jawabannya, saya

ingin bertanya: “Apa itu nafsu keinginan dan bagaimana kita
seharusnya mengenalinya?”
Siswa: Nafsu keinginan itu mencengkeram!
BV: Apa maksudnya?
Siswa: Dia seperti menunggu dan memegang pada sesuatu.
BV: Tidak, bukan seperti itu. Nafsu keinginan adalah pikiran “Saya
ingin” atau “Saya tidak ingin”. Nafsu keinginan bermanifestasi dalam
bentuk ketegangan atau keketatan di dalam pikiran dan badan
jasmani.
Saat kita menggunakan langkah rileks di dalam latihan meditasi, kita
melepaskan nafsu keinginan dan ini adalah caranya kita mengalami
Kebenaran Mulia Ketiga! Jadi Anda lihat, setiap kali kita menggunakan
langkah rileks, kita sedang memurnikan pikiran. Ketika meditator
rileks, mereka menyadari pikiran menjadi sangat jernih dan terang.
Mengapa? Karena tidak ada nafsu keinginan di dalam pikiran atau
badan jasmani kita.
Ketika Sang Buddha menambahkan langkah tambahan ini ke dalam
meditasi, ia menunjukkan kepada kita bagaimana melepaskan nafsu
keinginan. Buddha mengajarkan suatu bentuk jhāna sadar dimana
tidak ada nafsu keinginan di dalamnya. Plus, tipe latihan jhāna sadar
memungkinkan meditator untuk mengetahui, melihat dan mengalami
Jalan Mulia Berunsur Delapan melalui pengalaman sendiri.
Ini adalah deskripsi singkat mengenai perbedaan antara kedua bentuk
jhāna. Karena jhāna absorpsi tidak melepaskan nafsu keinginan dalam
latihannya, dia tak akan membawa meditator pada pengalaman
Nibbāna. Jadi demikianlah Jalan Mulia Berunsur Delapan.

Ringkasan Jalan Mulia Berunsur Delapan
Ketika Anda berlatih 6R/6M, Anda berlatih keseluruhan Jalan Mulia
Berunsur Delapan pada waktu yang sama. Ketika Anda tersenyum,

Anda mempraktekkan seluruh Jalan Mulia Berunsur Delapan pada
waktu yang sama. Ketika Anda tertawa, Anda mempraktekkan seluruh
Jalan Mulia Berunsur Delapan. Lihat betapa sederhananya ini?
Inti dari pembicaraan mengenai Jalan Mulia Berunsur Delapan adalah
untuk menyadari Jalan Buddha, Jalan Tengah, jalan yang beliau
ajarkan adalah untuk belajar bagaimana melepas identifikasi yang
tidak baik terhadap apapun yang muncul, dan untuk memunculkan
perspektif harmonis, observasi tanpa diri pribadi (impersonal) atas
semua pikiran, perasaan dan sensasi.
Apapun yang terjadi di dunia ini terhadap Anda adalah proses tanpa
diri pribadi (impersonal). Tak ada konsep di dalamnya, tak ada opini di
dalamnya. Apakah Anda melihat hal-hal secara impersonal (tanpa diri
pribadi)? Apakah Anda melihat dengan jelas bahwa itu hanyalah
suatu proses? Apa gunanya melihat itu? Ketika Anda melihat hal-hal
itu sebagai bagian dari proses, Anda melepaskan kesengsaraan, Anda
melepaskan nafsu keinginan. Pikiran Anda menjadi sangat puas,
sangat nyaman, dan hidup mulai menjadi mengasyikkan.
Setiap kali Anda serius, tebak ada siapa di sana: 'Saya'. Tebak siapa
yang membuat dirinya sendiri menderita: 'Saya'. Tebak siapa yang
berusaha mengontrol: 'Saya'.
Karena Anda menganggap semua pikiran dan perasaan adalah milik
Anda pribadi, Anda menggenggam mereka dengan nafsu keinginan,
kemudian kemelekatan muncul. Dan kemelekatan adalah opini, ide,
dan konsep anda, serta identifikasi diri Anda terhadap hal-hal itu.
Ketika Anda mulai melihat segala sesuatu secara impersonal (tanpa
diri pribadi), tidak ada gangguan di pikiran Anda, dan ketika tidak ada
gangguan di dalamnya, tebak siapa yang tidak mengidentifikasi
dirinya dengan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan itu.
Setiap kali Anda punya pikiran yang berulang, tebak siapa yang ada di
sana: 'Saya'. Siapa yang perlu melakukan 6R/6M terhadap hal-hal ini:

'Saya'.
9. “Dulu, para bhikkhu, di Sāvatthī yang sama ini ada seorang ibu
rumah tangga bernama Vedehikā. Dan berita baik mengenai Nyonya
Vedehikā telah menyebar demikian: ‘Nyonya Vedehikā itu baik, Nyonya
Vedehikā itu lembut, Nyonya Vedehikā itu damai.’ Nyonya Vedehikā
memiliki pembantu bernama Kālī, yang cerdas, cekatan, dan rapi dalam
pekerjaannya. Kālī si pembantu berpikir: 'Berita baik sehubungan
dengan majikanku telah menyebar demikian: “Nyonya Vedehikā itu
baik, Nyonya Vedehikā itu lembut, Nyonya Vedehikā itu damai.” Namun
bagaimanakah sebenarnya? Walaupun ia tak menunjukkan kemarahan,
sebenarnya adakah kemarahan di dalam dirinya atau memang tidak
ada? Atau apakah karena pekerjaanku rapi maka majikanku tidak
menunjukkan kemarahan, namun ada kemarahan di dalam dirinya?
Seandainya aku menguji majikanku ini.'
Maka Kālī si pembantu bangun terlambat. Nyonya Vedehikā berkata,
‘Hei, Kālī!’ – ‘Ada apa, Nyonya?’ – ‘Ada apa denganmu sehingga bangun
terlambat?’ – ‘Tidak ada apa-apa, Nyonya.’ – ‘Tidak ada apa-apa,
engkau gadis jahat, namun engkau bangun begitu terlambat!’ dan ia
marah dan tidak senang dan bersungut-sungut. Kemudian Kālī si
pembantu berpikir, ‘Kenyataannya adalah walaupun majikanku tidak
memperlihatkan kemarahan, namun kemarahan ada dalam dirinya,
bukan tak ada; dan adalah karena pekerjaanku rapi maka majikanku
tidak memperlihatkan kemarahan walaupun kemarahan ada dalam
dirinya, bukan tak ada. Seandainya aku menguji majikanku ini lebih
jauh lagi.’
Maka Kālī si pembantu bangun terlambat di siang hari. Nyonya
Vedehikā berkata, ‘Hei, Kālī!’ – ‘Ada apa, Nyonya?’ – ‘Ada apa
denganmu sehingga bangun begitu terlambat di siang hari?’ – ‘Tidak
ada apa-apa, Nyonya.’ – ‘Tidak ada apa-apa, engkau gadis jahat, namun
engkau bangun terlambat di siang hari!’ Dan ia marah dan tidak senang
dan ia melontarkan kata-kata yang menyatakan ketidak-senangan.
Kemudian Kālī si pembantu berpikir, 'Kenyataannya adalah walaupun
majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, namun kemarahan ada
dalam dirinya, bukan tak ada. Seandainya aku menguji majikanku ini

lebih jauh lagi.'
Maka Kālī si pembantu bangun lebih terlambat lagi di siang hari.
Nyonya Vedehikā berkata, ‘Hei, Kālī!’ – ‘Ada apa, Nyonya?’ – ‘Ada apa
denganmu sehingga bangun lebih terlambat di siang hari?’ – ‘Tidak ada
apa-apa, Nyonya.’ – ‘Tidak ada apa-apa, engkau gadis jahat, namun
engkau bangun lebih terlambat lagi di siang hari!’ Dan ia marah dan
tidak senang, dan ia mengambil penggilingan, memukul Kālī di
kepalanya, dan melukai kepalanya.
Kemudian Kālī si pembantu, dengan darah mengucur dari kepalanya
yang terluka, mengadukan majikannya kepada para tetangga: ‘Lihat,
ibu-ibu, perbuatan nyonya yang baik itu! Lihat, ibu-ibu, perbuatan
nyonya yang lembut itu! Lihat, ibu-ibu, perbuatan nyonya yang damai
itu! Bagaimana ia menjadi marah dan tidak senang pada pembantu
satu-satunya karena bangun terlambat? Bagaimana ia mengambil
penggilingan, memukulnya di kepala, dan melukai kepalanya?’
Kemudian berita buruk mengenai Nyonya Vedehikā menyebar
demikian: 'Nyonya Vedehikā itu kasar, Nyonya Vedehikā itu kejam,
Nyonya Vedehikā itu tanpa welas-kasih.'”
10. “Demikian pula, para bhikkhu, seorang bhikkhu itu sangat baik,
sangat lembut, sangat damai, selama ucapan-ucapan yang tidak
menyenangkan tidak menyentuhnya. Tetapi ketika ucapan-ucapan yang
tidak menyenangkan menyentuhnya maka dapat diketahui apakah
bhikkhu itu sungguh-sungguh baik, lembut, dan damai. Aku tidak
mengatakan seorang bhikkhu mudah dinasihati pada ia yang mudah
dinasihati dan membuat dirinya mudah dinasihati hanya demi
mendapatkan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan.
Jubah, makanan, tempat tinggal dan obat-obatan adalah empat
kebutuhan utama bhikkhu, dan seorang bhikkhu tidak seharusnya
menjadi baik dan berpikiran lembut hanya demi mendapatkan hal-hal
ini.
Mengapa demikian? Karena bhikkhu itu tidak mudah diperingatkan
dan tidak membuat dirinya mudah diperingatkan ketika ia tidak

memperoleh jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Tetapi
ketika seorang bhikkhu mudah dinasihati dan membuat dirinya mudah
dinasihati karena ia menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi
Dhamma, ia kukatakan mudah dinasihati. Oleh karena itu, para
bhikkhu, kalian harus berlatih sebagai berikut: ‘Kami akan mudah
dinasihati dan membuat diri kami mudah dinasihati karena kami
menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi Dhamma.’
Demikianlah kalian harus berlatih, para bhikkhu.
Apakah kalian mengerti kata 'dinasihati'? Artinya disiplin.
11. “Para bhikkhu, terdapat lima jalur ucapan ini yang mungkin
digunakan oleh orang lain ketika mereka berbicara dengan kalian:
ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya, benar
atau tidak benar, lembut atau kasar, berhubungan dengan kebaikan
atau dengan yang merugikan, diucapkan dengan pikiran penuh cintakasih atau dengan kebencian di dalamnya.
Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin
tepat atau tidak tepat pada waktunya; ketika orang lain berbicara
dengan kalian, ucapan mereka mungkin benar atau tidak benar; ketika
orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin lembut
atau kasar; ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka
mungkin berhubungan dengan kebaikan atau dengan yang merugikan;
ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin
diucapkan dengan pikiran penuh cinta-kasih atau dengan kebencian di
dalamnya.
Di sini, para bhikkhu, kalian harus berlatih demikian: ‘Pikiran kami akan
tetap tidak terpengaruh, dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata
jahat; kami akan berdiam dengan penuh welas-kasih demi
kesejahteraan mereka, dengan pikiran cinta-kasih, tanpa kebencian di
dalamnya. Kami akan berdiam dengan melingkupi orang itu dengan
pikiran yang dipenuhi dengan cinta-kasih; dan dimulai dengan dirinya,
kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran
yang dipenuhi dengan cinta-kasih, yang berlimpah, luhur, tanpa batas,

tanpa permusuhan dan tanpa niat buruk.’ Demikianlah kalian harus
berlatih, para bhikkhu.”
Oke, itulah apa yang Anda pelajari sekarang. Tidak peduli bagaimana
opini orang, tidak peduli apa yang mereka berikan kepada Anda, tidak
peduli apakah mereka memberikan informasi tepat waktu atau tidak
tepat waktu, tidak peduli jika mereka memberikan kebencian pada
Anda, tidak peduli jika mereka mengkritik Anda, Anda pancarkan
cinta-kasih kepada orang itu. Ingat ini hanyalah bagian pertama dari
latihan ini, kemudian Anda mulai memancarkan cinta-kasih kepada
semua makhluk di sekitar dan kepada seluruh dunia.
Karena cara saya mengajar di sini, saya mendapat banyak kritikan
karena saya tidak mengajarkan dengan cara yang normal.
Ada seseorang di Jerman mengutip sebagian perkataan saya dan
membesar-besarkannya, dan mereka sangat kritis terhadap apa yang
saya katakan. Ada orang lain di Jerman membacanya dan
mengirimkannya kepada saya, dan ia berkata, “Oh, kamu harus
mengulanginya, kamu harus kembali dan jelaskan pada orang ini apa
yang benar dan apa yang tidak benar. Anda harus melawan apa yang
dia katakan.” Saya bilang, “Tidak, saya tak peduli. Saya sama sekali tak
peduli dengan apa yang mereka katakan.”
Ada artikel lain yang ditulis yang mengkritik saya karena saya
mengatakan ada dua jenis Nibbāna, yaitu Nibbāna duniawi dan
Nibbāna supra duniawi. Saya ingin menulis ke mereka dan bilang,
“Silakan kritik lebih banyak lagi.” Sulit dipercaya tapi banyak orang
Jerman yang mengunjungi website kami. Tak perlu menanggapi halhal seperti itu, tidak perlu menanggapi kritik negatif. Cintai orang itu
dan gunakan itu sebagai pengingat untuk melatih Meditasi CintaKasih kepada semua mahkluk. Ingatlah dalam benak Anda tentang
cinta-kasih sesering mungkin sepanjang hari. Orang lain juga akan
berpikir hal yang baik tentang Anda, Anda akan sejahtera.

Sejahtera tidak selalu berhubungan dengan kekayaan materi. Ketika
orang mengatakan pada Anda: “semoga kesejahteraan datang
padamu” karena Anda baik hati, karena Anda senang menolong,
karena Anda melakukan hal-hal yang membantu hidup orang lain;
itulah menjadi sejahtera. Khawatir tak memiliki hal-hal material?
Tidak, terima kasih.
Tahun ini saya tidak terlalu banyak berpergian. Saya hanya berpergian
sejauh dua belas ribu mil ke Vietnam, sekitar enam ribu mil ke
Jerman. Pulang pergi dua puluh empat ribu dan dua belas ribu mil.
Saya berpergian tiga puluh ribu mil dan saya tak punya uang sepeser
pun.
Saya tidak punya uang. Semua uang yang saya dapat masuk ke dana
untuk membangun vihara. Saya tidak punya uang sama sekali tapi
saya berpergian ke berbagai pelosok dunia. Bagaimana saya
melakukannya? Dengan menolong orang lain. Dengan menunjukkan
kepada orang lain bahwa saya benar-benar menghargai mereka dan
saya mengharapkan kebahagiaan mereka dengan mengajarkan
Dhamma.
Siswa: Ya. Rasanya lebih hangat, lebih dari hangat.
BV: Itu lebih hangat daripada tempat saya tinggal. Saya punya
pemanas ruangan dengan pembakaran kayu di kuti saya. Kita
menyebutnya kuti, sebuah gubuk yang agak besar. Saya tidak suka
udara dingin. Maaf, saya hanya tak menyukainya. Dua belas tahun
yang saya habiskan di Asia serasa di surga karena tempat itu hangat.
Saya menyalakan pemanas di pagi hari, hingga sekitar delapan puluh
derajat (farenheit) dan tidak ada masalah. Semua orang masuk dan
berkata, “Oh, di sini hangat.” Mereka tetap memakai jaket mereka
dan mereka berdiri, tapi tak lama kemudian mereka bilang, “Kau tahu,
di sini benar-benar panas.”
Saya juga punya loteng. Saat udara menjadi lebih dingin, hingga
sekitar tiga derajat (farenheit), itu benar-benar dingin. Ketika saya
naik ke loteng, meskipun pemanas sudah mati, tapi di atas sana tetap
nyaman dan hangat hingga saya harus menyepak selimut saya.

Kemudian saya datang di pagi hari dan berkata, “Kau tahu, sangat
nyaman dan hangat di sana.”
Saking hangatnya, saya harus menyisihkan selimut saya dan semua
orang memberikan pandangan sengit karena mereka semua
kediginan. Kau tahu, mereka memakai pakaian berlapis-lapis, empat
atau lima lapis, ditambah jaket dan sarung tangan, tapi mereka tetap
kedinginan. Terkadang saya kedinginan tapi itu jarang terjadi; saya
sejahtera karena saya memegang pikiran yang positif. Kondisinya
biasa cukup hangat ketika saya perlu.
12. “Para bhikkhu, misalkan seseorang datang dengan membawa
cangkul dan keranjang dan berkata, ‘Aku akan mengosongkan bumi ini
dari tanah.’ Ia akan menggali di sana-sini, menebarkan tanah di sanasini, meludah di sana-sini, buang air di sana-sini, sambil berkata,
‘Jadilah tanpa tanah, jadilah tanpa tanah!’ Bagaimana pendapatmu,
para bhikkhu? Dapatkah orang itu mengosongkan bumi ini dari tanah?”
“Tidak, Yang Mulia Bhante”
“Mengapa demikian? Karena bumi ini sungguh dalam dan besar; tidak
mungkin dapat dikosongkan dari tanah. Akhirnya orang itu hanya akan
memperoleh kelelahan dan kekecewaan.”
13. “Demikian pula, para bhikkhu, terdapat lima jalur ucapan ini yang
mungkin digunakan oleh orang lain ketika mereka berbicara dengan
kalian: ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya,
benar atau tidak benar, lembut atau kasar, berhubungan dengan
kebaikan atau dengan yang merugikan, diucapkan dengan pikiran
penuh cinta-kasih atau dengan kebencian di dalamnya.
Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin
tepat atau tidak tepat pada waktunya; ketika orang lain berbicara
dengan kalian, ucapan mereka mungkin benar atau tidak benar; ketika
orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin lembut
atau kasar; ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka
mungkin berhubungan dengan kebaikan atau dengan yang merugikan;

ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin
diucapkan dengan pikiran penuh cinta-kasih atau dengan kebencian di
dalamnya.
Di sini, para bhikkhu, kalian harus berlatih demikian: ‘Pikiran kami akan
tetap tidak terpengaruh, dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata
jahat; kami akan berdiam dengan penuh welas-kasih demi
kesejahteraan mereka, dengan pikiran cinta-kasih, tanpa kebencian di
dalamnya.
Kami akan berdiam dengan melingkupi orang itu dengan pikiran yang
dipenuhi dengan cinta-kasih; dan dimulai dengan dirinya, kami akan
berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang
dipenuhi dengan cinta-kasih, yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa
permusuhan dan tanpa niat buruk.’ Demikianlah kalian harus berlatih,
para bhikkhu.”
14. “Para bhikkhu, misalkan seseorang datang dengan membawa
pewarna merah, jingga, nila, atau merah tua dan dia berkata, ‘Aku akan
melukis dan membuat lukisan itu terlihat di udara kosong.’ Bagaimana
menurut kalian, para bhikkhu, bisakah orang itu melukis dan membuat
lukisan itu terlihat di udara kosong?”
“Tidak, Yang Mulia Bhante.”
“Mengapa demikian? Karena udara kosong adalah tanpa bentuk dan
tidak terlihat; ia tidak mungkin melukis di sana atau membuat lukisan
itu terlihat di sana. Akhirnya orang itu hanya akan memperoleh
kelelahan dan kekecewaan.”
15. “Demikian pula, para bhikkhu, terdapat lima jalur ucapan ini yang
mungkin digunakan oleh orang lain ketika mereka berbicara dengan
kalian: ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya,
benar atau tidak benar, lembut atau kasar, berhubungan dengan
kebaikan atau dengan yang merugikan, diucapkan dengan pikiran
penuh cinta-kasih atau dengan kebencian di dalamnya.

Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin
tepat atau tidak tepat pada waktunya; ketika orang lain berbicara
dengan kalian, ucapan mereka mungkin benar atau tidak benar; ketika
orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin lembut
atau kasar; ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka
mungkin berhubungan dengan kebaikan atau dengan yang merugikan;
ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin
diucapkan dengan pikiran penuh cinta-kasih atau dengan kebencian di
dalamnya.
Di sini, para bhikkhu, kalian harus berlatih demikian: ‘Pikiran kami akan
tetap tidak terpengaruh, dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata
jahat; kami akan berdiam dengan penuh welas-kasih demi
kesejahteraan mereka, dengan pikiran cinta-kasih, tanpa kebencian di
dalamnya.
Kami akan berdiam dengan melingkupi orang itu dengan pikiran yang
dipenuhi dengan cinta-kasih; dan dimulai dengan dirinya, kami akan
berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang
dipenuhi dengan cinta-kasih, yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa
permusuhan dan tanpa niat buruk.’ Demikianlah kalian harus berlatih,
para bhikkhu.”
16. “Para bhikkhu, misalkan seseorang datang dengan membawa obor
dari rumput yang menyala dan berkata, ‘Aku akan memanaskan dan
membakar habis sungai Gangga dengan obor rumput menyala ini.’
Bagaimana menurut kalian, para bhikkhu, dapatkah orang itu
memanaskan dan membakar habis sungai Gangga dengan obor
rumput menyala itu?”
“Tidak, Yang Mulia Bhante.”
“Mengapa demikian? Karena sungai Gangga sungguh dalam dan sangat
besar; tidak mungkin dapat dipanaskan dan dibakar habis dengan obor
rumput menyala. Akhirnya orang itu hanya akan memperoleh
kelelahan dan kekecewaan.”
17. “Demikian pula, para bhikkhu, terdapat lima jalur ucapan ini yang

mungkin digunakan oleh orang lain ketika mereka berbicara dengan
kalian:
Anda sadari banyak kata yang diulang-ulang. Sang Buddha ingin ini
benar-benar tertanam dalam. Pertahankan pikiran yang penuh
perhatian, biarkan ini tertanam dan Anda akan mendapatkan manfaat
darinya. Jika Anda menganggap, “Saya sudah pernah mendengar ini,
saya sudah tidak perlu mendengarnya lebih dari satu kali,” pikiran
macam apa yang Anda pegang saat itu? Pikiran baik apakah yang
Anda pegang saat itu? Penuh perhatianlah!
17. “Demikian pula, para bhikkhu, terdapat lima jalur ucapan ini yang
mungkin digunakan oleh orang lain ketika mereka berbicara dengan
kalian: ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya,
benar atau tidak benar, lembut atau kasar, berhubungan dengan
kebaikan atau dengan yang merugikan, diucapkan dengan pikiran
penuh cinta-kasih atau dengan kebencian di dalamnya.
Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin
tepat atau tidak tepat pada waktunya; ketika orang lain berbicara
dengan kalian, ucapan mereka mungkin benar atau tidak benar; ketika
orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin lembut
atau kasar; ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka
mungkin berhubungan dengan kebaikan atau dengan yang merugikan;
ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin
diucapkan dengan pikiran penuh cinta-kasih atau dengan kebencian di
dalamnya.
Di sini, para bhikkhu, kalian harus berlatih demikian: ‘Pikiran kami akan
tetap tidak terpengaruh, dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata
jahat; kami akan berdiam dengan penuh welas-kasih demi
kesejahteraan mereka, dengan pikiran cinta-kasih, tanpa kebencian di
dalamnya. Kami akan berdiam dengan melingkupi orang itu dengan
pikiran yang dipenuhi dengan cinta-kasih; dan dimulai dengan dirinya,
kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran
yang seperti Sungai Gangga, yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa
permusuhan dan tanpa niat buruk.’ Demikianlah kalian harus berlatih,

para bhikkhu.”
18. “Para bhikkhu, misalkan ada tas dari kulit kucing yang telah
digosok, digosok dengan baik, seluruhnya digosok dengan baik,
lembut, bagaikan sutra, bebas dari bunyi gesekan, bebas dari bunyi
gemerisik, dan seseorang datang dengan membawa tongkat atau
pecahan tembikar dan berkata, ‘Ada tas dari kulit kucing ini yang telah
digosok, digosok dengan baik, seluruhnya digosok dengan baik,
lembut, bagaikan sutra, bebas dari bunyi gesekan, bebas dari bunyi
gemerisik. Aku akan membuatnya berbunyi gesekan dan bergemerisik.’
Bagaimana menurut kalian, para bhikkhu? Bisakah orang itu
membuatnya berbunyi gesekan dan bergemerisik dengan
menggunakan tongkat atau pecahan tembikar?”
“Tidak, Yang Mulia Bhante.”
“Mengapa demikian? Karena tas kulit kucing ini yang telah digosok,
digosok dengan baik, seluruhnya digosok dengan baik, lembut,
bagaikan sutra, bebas dari bunyi gesekan, bebas dari bunyi gemerisik,
tidak mungkin dapat dibuat berbunyi gesekan atau berbunyi gemerisik
dengan menggunakan tongkat atau pecahan tembikar. Akhirnya orang
itu hanya akan memperoleh kelelahan dan kekecewaan.”
19. “Demikian pula, para bhikkhu, terdapat lima jalur ucapan ini yang
mungkin digunakan oleh orang lain ketika mereka berbicara dengan
kalian: ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya,
benar atau tidak benar, lembut atau kasar, berhubungan dengan
kebaikan atau dengan yang merugikan, diucapkan dengan pikiran
penuh cinta-kasih atau dengan kebencian di dalamnya.
Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin
tepat atau tidak tepat pada waktunya; ketika orang lain berbicara
dengan kalian, ucapan mereka mungkin benar atau tidak benar; ketika
orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin lembut
atau kasar ; ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka
mungkin berhubungan dengan kebaikan atau dengan yang merugikan;
ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin

diucapkan dengan pikiran penuh cinta-kasih atau dengan kebencian di
dalamnya.
Di sini, para bhikkhu, kalian harus berlatih demikian: ‘Pikiran kami akan
tetap tidak terpengaruh, dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata
jahat; kami akan berdiam dengan penuh welas-kasih demi
kesejahteraan mereka, dengan pikiran cinta-kasih, tanpa kebencian di
dalamnya. Kami akan berdiam dengan melingkupi orang itu dengan
pikiran yang dipenuhi dengan cinta-kasih; dan dimulai dengan dirinya,
kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran
yang seperti tas dari kulit kucing, yang berlimpah, luhur, tanpa batas,
tanpa permusuhan dan tanpa niat buruk.’ Demikianlah kalian harus
berlatih, para bhikkhu.”
20. “Para bhikkhu, bahkan jika para penjahat memotong-motong
tubuhmu bagian demi bagian dengan gergaji bergagang-dua, ia yang
menimbulkan pikiran kebencian terhadap para penjahat itu tidak
menjalankan ajaranku.
Di sini, para bhikkhu, kalian harus berlatih demikian: ‘Pikiran kami akan
tetap tidak terpengaruh, dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata
jahat; kami akan berdiam dengan melingkupi orang itu dengan pikiran
yang dipenuhi dengan cinta-kasih; dan dimulai dengan dirinya, kami
akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang
dipenuhi dengan cinta-kasih, yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa
permusuhan dan tanpa niat buruk.’ Demikianlah kalian harus berlatih,
para bhikkhu.”
21. “Para bhikkhu, jika kalian terus-menerus mengingat nasihat tentang
perumpamaan gergaji ini, apakah kalian melihat ada ucapan, sepele
ataupun kasar, yang tidak dapat kalian terima?”
“Tidak, Yang Mulia Bhante.”
“Oleh karena itu, para bhikkhu, kalian harus terus-menerus mengingat
nasihat tentang perumpamaan gergaji ini. Hal ini akan menuntun
menuju kesejahteraan dan kebahagiaan kalian untuk waktu yang
lama.”
Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bhagavā. Para bhikkhu merasa

puas dan bergembira di dalam kata-kata Sang Bhagavā.”
Nasihat yang hebat! Benar-benar brilian karena ini membuat pikiran
Anda fokus pada cinta-kasih setiap saat. Apa yang Anda pikirkan
ketika Anda berjalan dari rumah ke mobil? Ho-hum, memikirkan ini
dan itu. Kenapa tidak Anda 6R/6M pikiran-pikiran itu dan pancarkan
cinta-kasih?
Ketika Anda mengantri di toko, apa yang pikiran Anda lakukan?
Melihat jam tangan, “Ini terlalu lama, saya harus pergi.” Yah, itulah
yang dipikirkan orang lain, jadi mengapa Anda tidak menggunakan
waktu itu untuk memancarkan cinta-kasih?
Ada banyak kunci-kunci pengingat kecil, hal-hal kecil yang Anda
lakukan sepanjang hari dan gunakan itu sebagai determinasi: “Setiap
kali saya akan melakukan hal ini, setiap kali saya membuka laci ini,
setiap kali saya membuka sebuah pintu, itu akan menjadi pengingat
bagi saya untuk mempraktekkan cinta-kasih kepada semua mahkhluk
dan memancarkan perasaan bahagia itu.” Apa yang yang akhirnya
dilakukan pikiran Anda sepanjang hari?
Ingatlah apa yang dikatakan Sang Buddha: “Apa yang Anda pikirkan
dan renungkan, itulah kecenderungan pikiran Anda.” Semakin sering
Anda memikirkan pikiran yang baik, semakin pikiran Anda akan
mengacu pada pikiran-pikiran bahagia.
Jadi apa yang harus dilakukan? Ketika Anda keluar dari sini, retret ini
belum berakhir. Ini hanya bagian awal dari retret, retret sebenarnya
terjadi di luar tempat ini. Retret itu akan mengetes Anda dengan
berbagai cara. Ingatlah sutta ini.
Mari berbagi jasa.
Semoga yang menderita, bebas dari derita.
Semoga yang merasa takut, bebas dari rasa takut.
Semoga yang berduka, menghapus semua dukanya.

Dan semoga semua mahkluk menemukan kelegaannya.
Semoga semua mahkluk membagi jasa
Yang telah kami peroleh
Untuk memperoleh
Semua jenis kebahagiaan.
Semoga semua mahkluk di angkasa dan bumi
Para Dewa dan Naga yang perkasa
Berbagi jasa-jasa kami ini.
Semoga mereka terus melindungi
Ajaran Buddha.
Sādhu… Sādhu… Sādhu

 Tentang Penulis 
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Bhante kemudian pergi ke Malaysia dan berlatih meditasi cinta-kasih
secara mendalam selama enam bulan. Pada tahun 1990, Bhante
kembali ke Myanmar untuk melakukan meditasi vipassanā, selama 14
jam hingga 16 jam sehari, di Chanmyay Yeiktha di Rangoon. Dia
berlatih selama dua tahun, terkadang duduk selama tujuh hingga
delapan jam setiap sesi. Setelah dua tahun meditasi yang intensif dan
mengalami apa yang dikatakan hasil akhir, beliau menjadi kecewa
dengan metode vipassanā langsung dan meninggalkan Myanmar
untuk meneruskan pencariannya.
Ia pergi ke Malaysia lagi dan mulai mengajarkan meditasi cinta-kasih.
Pada tahun 1995, Bhante diundang untuk tinggal dan mengajar di
Brickfields, salah satu vihara Theravāda terbesar di Malaysia yang
dipimpin oleh Yang Mulia K. Sri Dhammananda. Di sana, Yang Mulia K.
Sri Dhammananda menghargai pengetahuan Bhante sehingga beliau
mengundang Bhante untuk mengambil-alih beberapa jadwal ceramah
dan mengajarnya di vihara itu. Bhante kemudian bertemu dengan
seorang Yang Mulia bhikkhu dari Srilanka yang mengatakan
kepadanya bahwa ia sudah mengajarkan meditasi dengan benar, tapi
ia sebaiknya berhenti mereferensi dari Vissudhi Magga dan sebaiknya
mengacu langsung pada sutta-sutta saja. Mendengar nasihat ini,
Bhante mulai mempelajari sutta-sutta dengan lebih mendalam dan
berlatih meditasi sesuai dengan kata-kata di dalam sutta-sutta.
Sesudah melakukan retret-menyendiri selama tiga bulan, beliau

kembali ke Malaysia dan menulis buku tentang kewaspadaan
pernafasan yang diberi judul “The Ānāpānasati Sutta: A Practical
Guide to Mindfulness of Breathing and Tranquil Wisdom Meditation.”
Buku ini kemudian direvisi dan dipublikasi dengan judul “The Breath
of Love.”
Bhante Vimalaramsi kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1998 dan
mulai mengajar meditasi di penjuru negeri. Pada tahun 2003, ia
menjadi salah satu pendiri the United International Buddha-Dhamma
Society (UIBDS). UIBDS mendukung keberadaan Dhamma Sukha
Meditation Center yang terletak di dekat Annapolis, Missouri,
Amerika Serikat, tempat dimana ia mengajar meditasi selama bulan
Mei hingga Oktober setiap tahunnya. Ia adalah representatif Amerika
Serikat ke World Buddhist Council di Kobe, Jepang, dan diangkat pada
tahun 2007.
Untuk mendapatkan informasi, mendengarkan ceramahnya, dan
menonton video rekaman ceramah beliau, Anda dapat mengunjungi
website www.dhammasukha.org. Video-video tersebut juga dapat
diakses di youtube. com.

 Indeks Sutta 
Terjemahan sutta dalam bahasa Inggris diambil dari The Middle
Length Discourses of the Buddha: A Translation of the Majjhima
Nikāya; dan dari The Connected Discourses of the Buddha: A
Translationof the Saṃyutta Nikāya.
 MN-20: The Removal of Distracting Thoughts
(Vitakkasaṇṭhāna Sutta), halaman 211
 MN-10: The Foundations of Mindfulness (Satipaṭṭhāna Sutta),
halaman 145
 MN-111: One By One As They Occurred (Anupada Sutta),
halaman 899
 MN-38: The Greater Discourse on the Destruction of Craving
(Mahātanhāsankhaya Sutta), halaman 349
 MN-135: The Shorter Exposition of Action
(Cūḷakammavibhanga Sutta), halaman 1053
 MN-95: With Cankī (Cankī Sutta), halaman 775
 MN-148: The Six Sets of Six (Chachakka Sutta), halaman 1129
 MN-21: The Simile of the Saw (Kakacūpama Sutta), halaman
217
Terjemahan sutta dalam bahasa Indonesia diambil dari Majjhima
Nikāya: Kitab Suci Agama Buddha yang diterbitkan oleh Wisma
Sambodhi dengan beberapa perubahan.
 MN-20: Menghilangkan Pikiran-pikiran yang Mengganggu
(Vitakkasaṇṭhāna Sutta), halaman 425 (jilid 1)




MN-10: Landasan-Landasan Kewaspadaan (Satipaññhāna
Sutta), halaman 267 (jilid 1)
MN-111: Satu demi Satu Ketika Mereka Muncul (Anupada
Sutta), halaman 1873 (jilid 6)
MN-38: Khotbah Besar tentang Hancurnya Nafsu Keinginan
(Mahātanhāsankhaya Sutta), halaman 725 (jilid 2)






MN-135:
Khotbah
Pendek
tentang
Perbuatan
(Cūḷakammavibhanga Sutta), halaman 2207 (jilid 7)
MN-95: Dengan Cankī (Cankī Sutta), halaman 1611 (jilid 5)
MN-148: Enam Kelompok Enam (Chachakka Sutta), halaman
2277 (jilid 7)
MN-21: Kiasan Gergaji (Kakacūpama Sutta), halaman 435 (jilid
2)

 Daftar Kata 
Ketika Bhante membaca sutta-sutta, beliau mengganti beberapa
istilah dengan apa yang beliau percaya sebagai terjemahan dari
bahasa Pāli yang lebih baik, dan yang artinya lebih mendekati apa
yang dimaksud oleh Sang Buddha.
1. “Applied and sustained thought (pikiran pemicu dan pikiran
bertahan)” diterjemahkan sebagai “Thinking and examining
thought (bentuk-bentuk pikiran yang memeriksa)”
2. “Bhikkhu” diterjemahkan sebagai “Monk (Bhante)” or
“Student (Murid)”
3. “Concentration (konsentrasi) ” diterjemahkan sebagai
“Collectedness (penyatuan pikiran)”
4. “Contemplate (kontemplasi)” diterjemahkan sebagai
“Observe (observasi)”
5. “Eightfold Path (Delapan Jalan Utama)” diterjemahkan
sebagai “Harmonious Path (Jalan Harmonis)”
6. “Enlightenment (Pencerahan)” diterjemahkan sebagai
“Awakening (Yang Tersadarkan)”
7. “Pleasure (kesenangan)” diterjemahkan sebagai “Happiness
(kebahagiaan)”
8. “Rapture (kesenangan)” diterjemahkan sebagai “Joy
(kegembiraan)”
9. “Volition (Niat)” diterjemahkan sebagai “Formation
(Bentukan-Bentukan)”
10. “Zeal (Semangat)” diterjemahkan sebagai “Enthusiasm
(Antusias)”

