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Kata Pengantar
Ajaran Sang Buddha sangat sesuai bagi siapapun yang mencari
kedamaian dan kebahagiaan, tanpa peduli latar belakang agama.
Dengan tradisi yang universal ini, Anda dapat berlatih Meditasi
Cinta-kasih (“Mettā” dalam bahasa Pāli) dan menjadi berkah
sejati bagi seluruh dunia.
Meditasi cinta kasih adalah salah satu dari empat kondisi pikiran
yang mengagumkan. Kondisi pikiran mengagumkan lainnya
adalah welas-asih, sukacita yang apresiatif, dan ketenangseimbangan batin. Berlatih keempat kondisi pikiran yang
mengagumkan ini memiliki manfaat tak terhingga dalam
kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, cinta-kasih dapat
dipancarkan kepada diri sendiri, anggota keluarga, kawan dan
rekan kerja. Dapat pula dipancarkan kepada semua mahkluk di
muka bumi dan di luarnya. Kapanpun Anda mendoakan cintakasih bagi seseorang, Anda telah menghadiahkan penyembuhan,
kedamaian dan kebahagiaan pada mereka.
Cinta-kasih tanpa pandang bulu memberikan berkah pada yang
menyenangkan maupun yang tidak, pada yang kaya dan miskin,
yang jahat maupun baik, pada pria dan wanita, pada manusia
maupun bukan manusia. Instruksi meditasi ini sangat sederhana
untuk diterapkan. Dapat dilakukan oleh siapapun yang
mempunyai keinginan kuat untuk mengalami ketenangan dan
kebahagiaan yang lebih besar daripada yang pernah mereka
alami. Kita semua telah mengejar kebahagiaan dengan berbagai
cara. Ini sudah pasti adalah jalan menuju kebahagiaan sejati yang
melampaui kebahagiaan materi duniawi.
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Beberapa tahun lalu di Malaysia, saya bertemu dengan Yang
Mulia Vimalaramsi dan sangat terkesan dengan cara beliau
mengajar meditasi sehingga saya mengundang bhikkhu yang
selalu tersenyum ini untuk datang dan mengajarkan meditasi di
Wihara Washington Buddhist. Beliau bukanlah seorang guru
meditasi biasa yang mengikuti ajaran meditasi yang berasal dari
kitab komentar Buddhis yang populer dan telah termodifikasi.
Guru yang luar biasa ini selalu merujuk dan menggunakan suttasutta sebagaimana diajarkan oleh Sang Buddha dalam Kitab Pali
asli.
Saya memandang beliau sebagai pengikut serius “Kālāma Sutta”.
Sutta ini menyarankan kita untuk tidak mengikuti sesuatu tanpa
melakukan penelitian yang sungguh-sungguh. Beliau terus
menerus memeriksa dan berlatih untuk melihat apakah
ajarannya telah sesuai dengan semangat dan ajaran Sutta yang
diberikan oleh Sang Buddha.

Yang Mulia Dhammasiri
President Wihara Washington Buddhist
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Perkenalan
Hari paling berguna dalam hidup saya adalah hari saat saya
mengetahui dengan pasti bahwa Buddha-Dhamma itu nyata!
Dhamma ini telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Itu dapat
mengubah hidup Anda juga. Setiap hari adalah hari untuk
berterima kasih kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dan
untuk kesempatan istimewa terlahir di dalam masa Pembabaran
Sang Buddha. Kesempatan dan petualangan yang luar biasa!
Edisi pertama buku kecil ini “The Ānāpānasati Sutta: A Practical
Guide for Breathing and Tranquil Wisdom Meditation” (Ānāpānasati
Sutta: Panduan Praktis untuk Meditasi Pernafasan dan Meditasi
Ketenangan Kebijaksanaan) dicetak pada tahun 1995. Saat ini,
naskah asli terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ratusan
ribu buku telah diterbitkan dalam sembilan bahasa. Bahkan telah
pula digunakan di perguruan tinggi di luar negeri sebagai
panduan untuk belajar meditasi. Yang paling mengagumkan
adalah buku ini menyebar sendiri.
Penulisnya, Yang Mulia Bhante Vimalaramsi Mahāthera, telah
bermeditasi selama 30 tahun lebih yang berlatih lebih dari 20
tahun mengikuti penjelasan dalam kitab komentar bagaimana
caranya bermeditasi sebelum beliau mencarinya dalam Sutta.
Setelah beliau berlatih sesuai dengan Sutta dan telah mengalami
sendiri hasilnya, yang ternyata tidak seperti yang dijelaskan
dalam kitab komentar, Bhante menyimpan kitab komentar
sebagaimana dinasehati oleh seorang bhikkhu senior. Mulai dari
saat itu, beliau mengikuti instruksi Sang Buddha secermat
mungkin.
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Selama lebih dari 16 tahun, beliau mendedikasikan waktunya
untuk penelitian lebih lanjut. beliau telah dan terus mengajarkan
mereka yang masih berani bertanya secara langsung: Apakah
Sang Buddha sungguh-sungguh telah menemukan jalan keluar
dari penderitaan dalam hidup ini yang berbeda dari tradisi
meditasi lain pada zamannya? Jika benar, bagaimana Beliau
melakukannya? Apakah Beliau meninggalkan instruksi yang
cermat? Apakah hal itu dapat dilakukan kembali di zaman ini?
Dapatkah latihan ini diterapkan dalam kehidupan kita seharihari? Jika ya, apakah perbedaan yang dialami?
Ingatlah: Meditasi adalah hidup! Hidup adalah meditasi!
Setelah mencapai percerahan sempurna, Buddha Gotama
mengajarkan Dhamma selama 45 tahun yang mengagumkan!
Buku ini berisi instruksi yang diajarkan Buddha yang masih
bertahan dalam Sutta-sutta, ceramah-ceramah dalam naskah
bahasa Pāli sebagaimana diajarkan oleh Sang Buddha kepada
pengikutnya. Buku ini memeriksa “Ānāpānasati Sutta” dari
Majjhima Nikāya.
Sutta ini mengajarkan Kewaspadaan Pernapasan melalui
Meditasi Ketenang-bijaksanaan Pandangan Terang (Tranquil
Wisdom Insight Meditation/ TWIM). Instruksi tersebut berulang
kali dalam satu sutta menunjukkan instruksi-instruksi itu lagi.
Dikatakan bahwa terdapat lebih dari empat puluh obyek
meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Namun, semua jenis
ini pada umumnya berhubungan dengan satu tujuan, yaitu,
mencapai pemahaman yang jelas tentang proses impersonal
(tanpa diri pribadi) dari Hukum Sebab Musabab Yang Saling
Bergantungan dan Empat Kebenaran Mulia. Buku ini membahas
11
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bagaimana menggunakan napas sebagai obyek meditasi untuk
mencapainya.
Hasil dari latihan ini adalah melihat sendiri sifat alami dari halhal seperti apa adanya. Para murid yang telah melakukan usaha
tulus untuk mengikut instruksi-instruksi ini secara tepat telah
membuat kemajuan luar biasa dalam perkembangan
meditasinya.
Bhante Vimalaramsi memberikan nafas segar pada ajaran ini
dengan menggunakan kata-kata yang sederhana dan jelas.
Belajar dengan Bhante Vimalaramsi seperti menemukan kembali
kegembiraan yang hakiki dan sebuah perkenalan pada, apa yang
menurut Sang Buddha, bagaimana seorang guru pembimbing
yang semestinya.
Hal yang mengagumkan. Apa yang dilakukan Sang Buddha
bukanlah hal mistis, sangat religius, atau filosofis. Hal itu benar
nyata! Saya telah menelitinya selama lebih dari sebelas tahun
hingga kini. Yang dilakukan Buddha adalah percobaan ilmiah
yang bermetode dan mengupas tentang bagaimana perhatian
pikiran berpindah dan ini menuntun kepada penemuan tentang
sifat alami dari BAGAIMANA hal-hal bekerja dalam hidup. Hal
ini menarik perhatian dan mengubah perspektif kita. Semuanya
menjadi jelas mengapa latihan tertentu ini mengubah dunia di
zaman Sang Buddha.
Meditasi Buddhis merupakan penemuan mendobrak yang penuh
cinta kasih yang menuntun menuju ke gerbang yang membuka
jalan menuju kedamaian. Untuk membuat kedamaian menjadi
kenyataan, umat manusia hanya butuh untuk secara aktif
melakukan latihan ini. Gerbang ini terbuka seperti halnya di
zaman Sang Buddha. Kita harus memilih untuk melewatinya.
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Bhante selalu berani dalam caranya berlatih dan terus berusaha
mencapai inti sari ajaran Sang Buddha dengan cara bertanya
kepada diri sendiri saat beliau melatih para muridnya. Beliau
mengetahui bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang harus
Anda jalani sendiri untuk mencapai pemahaman Dhamma
sepenuhnya. Beliau membuat Roda Dhamma berputar saat Anda
memulai perjalanan dan menantang Anda untuk berusaha untuk
mencapai tujuan itu sendiri.
Jika Anda berlatih dengan Bhante sebagai guru pembimbing,
Anda akan menemukan sifat alami dari penderitaan, bagaimana
hal itu terjadi, dan bagaimana menemukan kelegaan besar dalam
hidup ini. Beliau menawarkan Anda langkah selanjutnya setiap
Anda berwawancara dengan beliau. Kemajuan Anda akan
sebanding dengan seberapa baik Anda mengikuti instruksi,
investigasi akurat melalui meditasi, dan kesediaan Anda untuk
bertanya.
Setelah 2600 tahun, Buddha-Dhamma telah menjadi sedikit
luntur. Hal ini sudah sewajarnya terjadi pada ajaran yang sudah
sedemikian tua. Sangatlah penting agar kita meluruskannya
kembali untuk dapat menjangkau orang masa kini bahwa
“Meditasi adalah Hidup dan Hidup adalah Meditasi”.
Jika kita mengikuti harapan terakhir Sang Buddha dan merujuk
ke Sutta daripada menciptakan ajaran-ajaran kita sendiri, kita
akan menemukan bahwa terdapat 37 persyaratan yang sama
untuk pencerahan, yang ketika dipahami dengan jelas dan
dialami sepenuhnya, dapat membebaskan kita. Persyaratan ini
adalah seperti benang-benang yang telah terpasang di mesin
tenun, siap untuk dirajut menjadi sehelai kain.

13
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Jika ajaran ini diajarkan sebagai gulungan-gulungan benang
terpisah dalam keranjang, para murid mungkin tidak pernah
menyadari bahwa ketika gulungan-gulungan itu dipasang di
mesin tenun dan ditenun, sebuah lukisan kain dapat dihasilkan
dengan pola yang simetris sempurna dan begitu indah yaitu
Kain Dhamma! Ketika semua “gulungan-gulungan benang”
dipelajari secara terpisah dari mesin tenun, kita akan kesulitan
membuat produk akhir atau memahami bagaimana ini dapat
membantu kita hari ini. Namun saat terpasang di mesin tenun,
dengan seimbang dan bersama, gulungan-gulungan benang ini
akan memberikan jawaban yang kita cari: sifat alami dari
bagaimana hal-hal sesungguhnya dan bagaimana kita dapat lebih
hidup lebih berbahagia dengannya.
Latihan ini bagaikan resep bagus. Jangan lupakan SATU
bahanpun! Jangan mengubah instruksi! Cukup lakukanlah.
Temukanlah sendiri pembebasan yang dijanjikan oleh Sang
Buddha. Datang dan buktikanlah!
Semoga buku ini menjadi panduan menuju pemahaman yang
lebih mendalam terhadap Dhamma. Gunakanlah baik-baik dan
seringlah dibaca. Berikanlah kepada orang lain.

Yang Mulia Sister Khema
United International Buddha-Dhamma Society, Inc.
Dhamma Sukha Meditation Center
dan Anāthapiṇḍika’s Study Park

BAB 1: SUTTA ĀNĀPĀNASATI
Panduan Praktis Kewaspadaan Pernapasan dan
Meditasi Ketenangan dan Kebijaksanaan

Catatan: Ada beberapa materi tambahan dalam cetakan ketiga buku ini.
Ānāpānasati Sutta menjelaskan dengan lengkap sehubungan dengan
instruksi meditasi Anda.1 Semua isi Sutta Ānāpānasati dicetak dengan
huruf tegak tebal. Semua referensi dari sutta pendukung dicetak
dengan huruf miring tebal. Edisi ini juga menjelaskan tiga latihan utama
lainnya, yaitu Meditasi Cinta Kasih (Mettā/Loving Kindness Meditation),
Meditasi Pemaafan (Forgiveness Meditation) dan instruksi khusus untuk
Meditasi Jalan (Walking Meditation), yang harus menyertai seluruh
latihan. Daftar kosakata disediakan di bab terakhir dan disusun
berdasarkan proses Anda mempelajari meditasi.
Kami berharap hal ini akan mendukung latihan Meditasi Ketenangbijaksanaan Pandangan Terang (Tranquil Wisdom Insight Meditation/
TWIM) Anda.

Undangan Terbuka
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa
Banyak orang tengah mencari jalan spiritual untuk menuntun
pikiran mereka ke kedamaian dan kebahagiaan. Mereka sadari
bahwa
norma-norma
duniawi
yang
semata-mata
1

Penulis merujuk pada Sutta Ānāpānasati, yang meliputi Empat Landasan Kewaspadaan
dan Tujuh Faktor Pencerahan.
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menitikberatkan pada kebahagiaan materi tidak memberikan
kedamaian dan keselamatan sejati.
Sebaliknya, norma-norma duniawi tersebut justru mengundang
semakin banyak rasa sakit dan ketidakpuasan. Bagi orang-orang
ini, Jalan Mulia Berunsur Delapan oleh Sang Buddha
menawarkan sebuah kehidupan yang sederhana dan
memuaskan; hidup yang terbuka dan bebas. Sang Buddha
mengajarkan metode (cara) untuk membebaskan pikiran kita dari
nafsu keinginan (keserakahan), kebencian dan delusi. Beliau
memulainya dengan menunjukkan kepada para muridnya cara
untuk dapat memiliki pikiran yang berkembang melampaui
keterbatasan saat kini sehingga Anda dapat memeriksa dengan
pemahaman tentang bagaimana semua hal berjalan.
Dalam Sutta Kālāma, Sang Buddha secara terbuka menyatakan
bahwa Anda tidak boleh mengikuti keyakinan apapun secara
membabi-buta, tetapi sebaiknya Anda harus selalu memeriksa
dan meneliti untuk diri sendiri. Nasihat ini disampaikan dengan
tujuan untuk membuka dan memperluas pengalaman Anda
sehingga Anda tidak akan melekat pada doktrin tertentu tanpa
penelitian yang seksama.
Pertanyaan jujur seperti ini terhadap suatu doktrin membuka
pikiran Anda dan memperluas kesadaran Anda. Kemudian,
Anda dapat melihat apa yang menyebabkan pikiran menjadi
tertutup dan ketat, dan apa yang menyebabkan pikiran menjadi
terbuka dan jernih.
Salah satu dari banyak pelajaran yang diajarkan oleh Sang
Buddha adalah pertama-tama, kembangkanlah kesadaran Anda
dengan berlatih kedermawanan (dāna). Ketika seseorang sedang
sengsara, mereka cenderung memiliki pikiran yang ketat dan
sempit, yang dipenuhi oleh keserakahan. Pikiran mereka
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mencengkeram benda-benda materi dan sangat mudah terikat
pada mereka. Kemelekatan dalam bentuk apapun membuat
pikiran menjadi tidak nyaman dan tegang.
Ketegangan ini adalah penyebab rasa sakit dan penderitaan
(dukkha) yang tak terhingga. Karena itu, dengan menyemangati
orang untuk melatih kedermawan, itu mengajari kita bagaimana
untuk memiliki pikiran yang gembira, terbuka, dan jernih,
pikiran yang tidak pernah tertutup ataupun ketat.
Bentuk kedermawanan lainnya adalah memberikan waktu dan
tenaga untuk menolong mereka yang menghadapi masalah,
misalnya dengan menjadi sahabat sejati. Termasuk menolong
mereka untuk menjadi lebih berbahagia! Saat kita berkata atau
melakukan tindakan yang membuat orang lain tersenyum, hal
itu akan membuka pikiran kita dan kemudian kegembiraan
muncul. Ini tidak hanya terjadi pada orang yang kita bantu,
namun di dalam pikiran kita pula. Latihan seperti ini membantu
kita untuk memperluas pikiran kita dan melepaskan ketegangan.

Sila-Sila (Kemoralan)
Sang Buddha juga menekankan pentingnya menjaga disiplin
kemoralan (sīla) kita. Sila-sila tersebut bukanlah perintah, namun
lebih berupa saran untuk diikuti. Menjalankan sila-sila akan
membuahkan pikiran yang mudah menjadi tenang dan teratur.
Kelima sikap moralitas—jika terus-menerus dijalankan dan
dihayati—akan melepaskan pikiran dari penyesalan, kecemasan
dan perasaan bersalah.
Sila-sila tersebut adalah:
17
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1. Menghindari melakukan pembunuhan atau melukai
mahluk hidup dengan sengaja;
2. Menghindari mengambil apapun yang tidak berikan;
3. Menghindari melakukan perbuatan asusila;
4. Menghindari berbohong, mengucapkan kata-kata kasar,
menfitnah, dan bergosip;
5. Menghindari memakai obat-obatan jenis narkoba dan
alkohol yang menyebabkan pikiran menjadi tumpul (hal
ini tidak termasuk obat resep dokter; hanya obat-obatan
atau alkohol yang bertujuan melepaskan ketegangan
kehidupan sehari-hari).
Menjalankan sila-sila ini dengan cermat menjadikan pikiran kita
terbebas dari ketegangan dan rasa bersalah.
Selanjutnya, Sang Buddha mengajarkan metode meditasi atau
pengembangan pikiran (bhāvanā) untuk membebaskan batin dari
ketegangan dan kebingungan. Intisari dari meditasi adalah
untuk membuka dan menenangkan batin serta menerima
apapun yang muncul tanpa adanya keketatan sama sekali.
Buku instruksi ini ditulis untuk mereka yang menapaki misi
mulia ini. Bagi pemula, instruksi ini tampak membingungkan
dan sulit untuk dipahami. Namun, Anda akan secara bertahap
menemukan banyak manfaat ketika mengikuti instruksi ini
dengan seksama.
Kenyataannya, di dalam sutta-sutta, meditasi sebagaimana
diajarkan oleh Sang Buddha tidak pernah dibagi ke dalam
beragam jenis meditasi. Meditasi tidak pernah dianggap sebagai
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konsentrasi mendalam dalam bentuk apapun. Meditasi
konsentrasi mendalam yaitu konsentrasi tetap atau pencerapan
(appaṇā samādhi), konsentrasi akses (upacāra samādhi), atau
konsentrasi momen-ke-momen (khaṇika samādhi) sebenarnya
menyebabkan keketatan pada pikiran dan menekan gangguangangguan.
Meditasi ‘konsentrasi’ merupakan salah satu bentuk
supresi/menekan, yang ‘memotong’ pengalaman Anda sehingga
menyebabkan munculnya suatu bentuk penolakan dalam
pikiran. Alhasil, terjadi konflik dengan kenyataan.
Suatu pikiran yang ‘terkonsentrasi’ bukanlah bermeditasi dengan
Cara Sang Buddha. Tidaklah penting apakah itu konsentrasi
pencerapan penuh atau terarah, atau konsentrasi akses. Hal-hal
tersebut masih menyebabkan kesulitan yang sama dalam latihan.
Sebaliknya, “Meditasi Ketenang-bijaksanaan Pandangan Terang
(Tranquil Wisdom Insight Meditation/ TWIM)”, sebagaimana
ditemukan dalam naskah-naskah sutta, membuka pikiran dan
terus menerus memperluasnya. Tidak pernah mengacuhkan atau
menolak apapun.
Aturan penting dalam meditasi adalah tidaklah penting apapun
yang mengalihkan pikiran Anda dari napas dan ketenangan
pikiran, Anda hanya perlu membuka, meluas, melepaskannya
tanpa memikirkan tentang gangguan tersebut, merilekskan
pikiran dan keketatan di kepala. Saat Anda merasa pikiran
terbuka dan rileks dari ketegangan, Anda tersenyum ringan, dan
dengan lembut arahkan kembali perhatian kepada obyek
meditasi misalnya napas dan merilekskan saat napas masuk dan
merilekskan saat napas keluar.
19
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Berikutnya adalah kata Pali: samatha. Arti yang lebih pas dari
kata samatha adalah penuh kedamaian, ketenangan, keheningan,
kesenyapan atau keberdiaman; dan bukan seperti terjemahan
umum dari istilah konsentrasi pencerapan atau terarah. Dengan
demikian, Penulis lebih menyukai penggunaan kata ”keheningan
(tranquility)”.
Bahasa Pāli samādhi sama pentingnya, karena memiliki beragam
arti seperti misalnya ketenangan, batin yang menyatu,
keheningan, penuh kedamaian, kediaman, pikiran yang teratur,
pikiran yang sunyi, keheningan, dan satu arti yang kurang tepat,
“konsentrasi”. Arti yang sesungguhnya tidak semata-mata
konsentrasi pencerapan terarah atau konsentrasi akses, namun
ketenangan dan keberdiaman dalam tingkatan-tingkatan yang
berbeda. Dalam penelitiannya, Rhys Davids menemukan hal
menarik yaitu kata ”samādhi” belum pernah digunakan sebelum
zaman Sang Buddha.2
Walaupun sebagai seorang Bodhisatta, Beliau pernah berlatih
‘meditasi pencerapan’, kata samādhi memiliki arti yang berbeda
dengan konsentrasi. Sang Buddha mempopulerkan kata samādhi
untuk mengekspresikan penyatuan pikiran, kebijaksanaan yang
tenang, keheningan, keterbukaan, kesadaran, sejalan dengan
kemajuan suatu batin yang memiliki kejernihan dan
kebijaksanaan di dalamnya.
Di kemudian hari, kaum Brahmana mengubah arti kata samādhi
menjadi konsentrasi. Dalam hal ini, penulis mengartikan kata
samādhi sebagai penyatuan, kediaman, keteraturan pikiran, atau
pikiran yang menyatu.

2

Lihat “Dialogues of the Buddha,” volume 1, Oxford University Press 1899,
diterjemahkan oleh Rhys Davids, halaman 265.

Sutta Ānāpānasati

21

Apabila seseorang memilih untuk menggunakan kata
‘konsentrasi’, mereka harus paham bahwa artinya adalah
‘keutuhan pikiran’, ‘keteraturan pikiran’, atau ‘penyatuan
pikiran’. Konsentrasi tidak pernah berarti pencerapan, terarah
(appanā), atau konsentrasi akses (upacāra) atau konsentrasi saat
ke saat (khanika).
Buku ini ditulis dengan keyakinan penuh bahwa dalam latihan
Sang Buddha, ketenangan dan pemahaman mendalam bertaut
bersama. Ini sesuai dengan pengertian bahwa pemupukan
sistemik TWIM membawa keduanya—yaitu keheningan pikiran
(serenity) dan pemahaman mendalam (insight)—dibutuhkan
untuk menyadari sifat hakiki dari proses batin-dan-badan
(psyho-physical) di saat yang sama!
Terlebih lagi, terjadi pula melihat dan menyadari hubunganhubungan sebab dan akibat dari semua kondisi-kondisi yang
saling bergantungan. Ini berarti melihat proses impersonal (tanpa
diri) dari Sebab Musabab Yang Saling Bergantungan dan Empat
Kebenaran Mulia, yang sesungguhnya adalah perkembangan
kebijaksanaan yang menembus yang mengantarkan ke tanpanafsu (dispassion), emansipasi (emancipation), dan pencerahan
(awakening). Sesungguhnya, Sang Buddha menemukan bahwa
‘latihan konsentrasi’ jenis apapun tidak membawa Beliau ke
Nibbāna.
Setelah menjadi tak-berumah, Sang Boddhisatta pergi berguru
kepada dua guru ‘meditasi konsentrasi pencerapan’ yang
berbeda. Guru pertama Beliau bernama Ālāra Kālāma. Setelah
mempelajari Dhamma dan kedisiplinan dari Ālāra Kālāma,
Beliau berlatih hingga mencapai tingkat meditasi yang sangat
tinggi dan sulit dicapai yang disebut “alam ketiadaan”. Sang
21
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Boddhisatta kemudian menghadap sang guru dan bertanya
apakah Beliau bisa mencapai lebih jauh dalam meditasi ini. Ālāra
Kālāma menjawab bahwa itulah tahap tertinggi yang dapat
dicapai oleh siapapun.
Sang Boddhisatta kecewa dan pergi menemui guru lainnya
bernama Uddaka Rāmaputta. Beliau belajar Dhamma dan
kedisiplinan, kemudian melatihnya dan mencapai “landasan
bukan-persepsi-pun-bukan-tanpa-persepsi”. Sang Boddhisatta
lagi-lagi menghadap gurunya dan menanyakan hal serupa
tentang apakah masih ada lagi yang dapat dicapai. Sekali lagi,
Boddhisatta mendapat jawaban bahwa yang telah Beliau alami
sudah pasti adalah pencapaian tertinggi yang dapat dicapai oleh
siapapun dalam hidupnya.
Calon Buddha itu kecewa karena Beliau melihat bahawa masih
begitu banyak hal-hal yang harus dilepaskan dalam pikirannya.
Beliau mengamati bahwa ‘teknik konsentrasi pencerapan’, yang
fokus secara mendalam pada obyek meditasi, menyebabkan
keketatan dalam pikiran.
Buddha menyimpulkan bahwa masih ada kemelekatan
kapanpun ada ketegangan dalam pikiran. Beliau juga
memperhatikan bahwa jika bagian manapun dari suatu
pengalaman ditekan atau tidak diizinkan muncul, maka masih
terdapat semacam cengkeraman atau kemelekatan pada
kepercayaan adanya diri. Hal ini muncul dalam setiap bentuk
‘konsentrasi’, baik konsentrasi pencerapan terarah atau
konsentrasi akses.
Oleh karena itu, setelah enam tahun mencoba semua latihanlatihan spiritual dan latihan-latihan keras terhadap pelapukan
badan seperti membuat badan kelaparan, menahan napas, Beliau
menyadari bahwa latihan seperti ini tidak mengarahkan Beliau
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kepada pikiran yang tenang dan terbuka yang terbebas dari
nafsu keinginan dan penderitaan.
Di malam Sang Boddhisatta mengalami pencapaian Nibbāna
Tertinggi, Beliau teringat pada suatu peristiwa pada saat pesta
panen sewaktu Beliau baru berusia satu atau dua tahun. Ketika
para pengawalnya meninggalkan Beliau seorang diri di bawah
pohon jambu (bol), Beliau duduk bermeditasi Meditasi Ketenangbijaksanaan Pandangan Terang (Tranquil Wisdom Insight
Meditation/ TWIM) dan mengalami sebuah pikiran yang
mengembang dan terbuka! Beliau melihat bahwa ini adalah jenis
meditasi yang dapat menuntun Beliau menuju pengalaman
‘jhāna-jhāna ketenangan’, dibandingkan dengan ‘jhāna-jhāna
konsentrasi’.3
Sebagai hasil dari Meditasi Ketenang-bijaksanaan Pandangan
Terang (TWIM) yang lembut, pikiran Beliau dipenuhi oleh
sukacita (kegembiraan), badannya menjadi ringan dan bahagia.
Ketika sukacita memudar, Beliau mengalami ketenangan dan
kedamaian yang kuat. Pikiran dan badannya menjadi sangat
nyaman. Batinnya begitu diam, sangat menyatu, dan badannya
teramat sangat nyaman, dengan kewaspadaan yang sangat tajam
dan kesadaran penuh atas apapun yang terjadi di sekelilingnya.
Saat itu Beliau masih dapat mendengar bunyi-bunyi dan
merasakan sensasi badan.
Ketika Sang Boddhisatta duduk dibawah pohon Bodhi untuk
bermeditasi saat bulan purnama di bulan Mei dan melakukan
usaha besar untuk mencapai Nibbāna Tertinggi, Beliau teringat
bahwa tidak semua bentuk kesenangan adalah hal buruk. Beliau
3

Lihat Majjhima Nikāya, sutta nomor MN-36, Mahāsaccaka Sutta
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menyadari bahwa mungkin saja perasaan menyenangkan
muncul di pikiran dan badan meskipun tidak ada kemelekatan
pada apapun juga. [lihat MN-36]
Di malam itu juga, Sang Bodhisatta berlatih Meditasi Ketenangbijaksanaan Pandangan Terang (Tranquil Wisdom Insight
Meditation/ TWIM) dengan metode membuka, merilekskan, dan
meluaskan pikiran. Pendek kata, Beliau berlatih “Ānāpānasati”
atau “Kewaspadaan pada Pernafasan” dan ”6R (6M)” yang
merupakan langkah-langkah dalam Usaha Benar. Sebagaimana
kita ketahui, Beliau menjadi Buddha atau Yang Tercerahkan.
Ānāpānasati Sutta sebagaimana diajarkan oleh Sang Buddha
2600 tahun yang lampau, masih menyajikan metode yang paling
sederhana, langsung, menyeluruh dan efektif, dan adalah metode
untuk melatih dan menembangkan 6R (6M) dan tersenyum
melalui tugas dan masalah sehari-hari, serta untuk pencapaian
tertinggi—pikiran tak tergoyahkan yang bebas dari keserakahan,
kebencian dan delusi (yang juga berarti bebas dari nafsu
keinginan).
Langkah-langkah mudah tersebut adalah 6R (6M) dan tersenyum
pada tugas hidup sehari-hari adalah yang disampaikan oleh sutta
ini kepada kita. Metode yang dijelaskan di sini diambil langsung
dari sutta itu sendiri dan hasilnya dapat dilihat dengan jelas dan
mudah saat Anda berlatih sesuai dengan instruksi dalam sutta
ini.
Penulis ingin menekankan bahwa instruksi-instruksi dalam buku
ini bukanlah pendapat pribadi penulis. Sesungguhnya, semua ini
adalah instruksi yang diberikan secara jelas dan tepat oleh Sang
Buddha sendiri. Hal ini dapat disebut “Dhamma yang tidak
tercemar” karena berasal langsung dari sutta-sutta tanpa
penambahan dan bebas dari pendapat pribadi.
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Sutta Ānāpānasati memberikan instruksi meditasi yang paling
mendalam yang tersedia kini. Di dalamnya ada penjelasan
mengenai “Empat Landasan Kewaspadaan” dan “Tujuh Faktor
Pencerahan” dan memperlihatkan bagaimana mereka terpenuhi
melalui latihan “Kewaspadaan pada Pernafasan”. Hal ini
dilakukan melalui pencapaian seluruh tahapan pemahaman
meditasi (jhāna-jhāna).4 Sutta ini menunjukkan cara langsung
berlatih Meditasi Ketenang-bijaksanaan Pandangan Terang
(TWIM) dan tanpa mencampurkan dengan teknik meditasi
lainnya.
Anehnya, pemisahan meditasi ke dalam beragam jenis yang
terjadi belakangan ini, misalnya “konsentrasi pencerapan tetap”,
atau “konsentrasi akses” dan “konsentrasi momen-ke-momen”,
tampaknya hanya tertera dalam kitab komentar dan tidak pernah
tertera dalam sutta manapun. Oleh karena itu, Anda harus
menyadari hal ini dan membandingkan isi kitab-kitab komentar
dengan sutta-sutta untuk menentukan ketepatannya.
Setelah mencapai jhāna keempat, terbukalah tiga pilihan jalur
untuk perkembangan lebih lanjut. Sutta ini berhubungan dengan
salah satu jalur dimaksud, yaitu pencapaian semua jhāna-jhāna
(tahapan pemahaman meditasi) materi dan non-materi diikuti
oleh pengalaman ’terhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran
(nirodha samāpati)’, dan pada akhirnya pengalaman melihat
dengan jelas rangkaian Hukum Sebab Musabab Yang Saling
Bergantungan (paṭicca-samuppāda) dan Empat Kebenaran Mulia
(ariyasacca).

4

Ini berarti kesembilannya! Mereka adalah empat jhana berbentuk, empat
jhana tidak-berbentuk, dan berhentinya persepsi, perasaan dan kesadaran.
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Dalam pencapaian-pencapaian ini, Sang Buddha menyebutkan
empat tahapan meditatif yang meneruskan keadaan penyatuan
batin yang telah dikembangkan melalui jhāna-jhāna (tahapan
pemahaman meditasi). Kondisi ini digambarkan sebagai
“kebebasan yang penuh kedamaian dan bersifat berbentuk
(rūpa)”, and hal ini masih merupakan kondisi duniawi (mundane
states).
Kondisi-kondisi duniawi ini dibedakan dari jhāna-jhāna yang
bersifat tanpa-bentuk (arupa jhāna) yang ketika memperdalam
observasi-observasi mental yang halus. Jhāna-jhāna (tahap-tahap
pemahaman meditasi) ini dinamai sesuai dengan tahapan
pencapaian mulia masing-masing, yaitu: “(1) landasan dari ruang
tanpa batas, (2) landasan dari kesadaran tanpa batas, (3) landasan
dari ketiadaan, dan (4) landasan dari bukan-persepsi-pun-bukantanpa-persepsi.”
Kondisi-kondisi dari kesadaran ini sangat dapat dicapai jika
seseorang memiliki semangat dan terus menerus berlatih
meditasi setiap hari. Karena hal ini merupakan latihan gradual
(bertahap), Anda harus belajar berjalan dulu sebelum bisa berlari.
Oleh karena itu, awal latihan meditasi ini adalah dasar dari
kemajuan selanjutnya.
Meditasi ini merupakan jalan lurus dan langsung menuju
pembebasan dan Nibbāna adi-duniawi. Namun dibutuhkan usaha
meditasi yang berkesinambungan, yang diterapkan pada obyek
meditasi sederhana yaitu pernapasan dan relaksasi. Hal ini
mengizinkan pikiran menjadi tenang dan jernih tanpa gangguan.
Ketika Anda mempraktekkan Sutta Ānāpānasati seperti halnya
Meditasi Ketenang-bijaksanaan Pandangan Terang (Tranquil
Wisdom Insight Meditation/ TWIM), akan Anda temukan bahwa
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kreatifitas dan intuisi Anda meningkat sejalan dengan kemajuan
latihan.
Pendekatan ini membuat daya tarik yang tak lekang waktu dan
bersifat universal dari “Doktrin Pencerahan” sejati, yaitu
menyadari Hukum Sebab Musabab Yang Saling Bergantungan
dan Empat Kebenaran Mulia, yang memiliki kedalaman dan
kebesaran, kesederhanaan dan intelegensi yang memberikan
dasar bagi Dhamma yang nyata untuk semua. Anda akan
merasakan betapa mendesaknya masalah-masalah ‘non-materi’
yang mendasar dan mencari jalan keluar yang tidak dapat
diberikan oleh ilmu pengetahuan maupun “agama berbasis
keyakinan”.
Yang lebih penting adalah pemahaman final yang muncul
melalui metode Meditasi Ketenang-bijaksanaan Pandangan
Terang (TWIM). Latihan ini mengundang Anda untuk
mengalami berbagai tahapan-tahapan pemahaman meditasi
(jhāna-jhāna) dan mengizinkan Anda untuk melihat seluruh dua
belas rangkaian impersonal (tanpa diri) dari “Hukum Sebab
Musabab Yang Saling Bergantungan Muncul” melalui
pengalaman Anda sendiri.
Ini berarti Anda akan melihat dan menyadari secara langsung
Kebenaran Mulia yang pertama, kedua, ketiga dan keempat dari
setiap rangkaiannya. Ketika Empat Kebenaran Mulia telah dilihat
dan disadari secara langsung, Anda akan mengerti sepenuhnya
Ajaran Sang Buddha. Ini karena seseorang tidak akan dapat
melihat “Asal Mula Penderitaan” tanpa terlebih dahulu melihat
“Penderitaan”, dan penderitaan tidak akan dapat berhenti tanpa
berlatih menuju padamnya penderitaan (Jalan Mulia Beruas
Delapan termasuk 6R). Oleh karena itu, dengan melihat dan
27

Breath of Love

28

menyadari Hukum Sebab Musabab Yang Saling Bergantungan,
berarti Anda melihat dan menyadari Empat Kebenaran Mulia,
yang merupakan intisari sesungguhnya dari meditasi Buddhis.
Tujuan sejati dari Sutta Ānāpānasati tidak lain adalah Nibbāna—
kebebasan final dari penderitaan yang merupakan tujuan
tertinggi Ajaran Sang Buddha.
Latihan Jalan Buddhis melibatkan 2 tahapan yang sangat
berbeda, tahapan duniawi (lokiya) atau persiapan, dan tahapan
adiduniawi (lokuttara) atau pencapaian.
Tahapan duniawi dikembangkan ketika pada murid menjalani
latihan gradual (bertahap) untuk mengembangkan nilai-nilai
mereka (secara terus menerus menjalankan sila), bersatunya atau
pikiran yang sangat teratur, dan kebijaksanaan. Hal ini mencapai
puncaknya dalam latihan Meditasi Ketenang-bijaksanaan
Pandangan Terang (Tranquil Wisdom Insight Meditation/ TWIM)
yang memperdalam pengalaman langsung dan pada saat yang
bersamaan, memperlihatkan Tiga Karakter Keberadaan yaitu:
ketidak-kekalan (anicca), penderitaan (dukkha), dan sifat
impersona/tanpa diri (anattā).
Secara singkat, ada dua jenis Nibbāna: Nibbāna biasa atau
bersifat duniawi, dan Nibbāna luar biasa atau bersifat adiduniawi. Nibbāna duniawi dicapai setiap saat meditator
melepaskan nafsu keinginan dan kelegaan muncul diiringi
dengan sejenis kebahagiaan. Nibbāna tipe ini akan muncul sering
kali ketika seseorang serius berlatih Meditasi Ketenangbijaksanaan Pandangan Terang (TWIM). Nibbāna adi-duniawi
hanya muncul setelah meditator melihat dan menyadari ‘Hukum
Sebab Musabab Yang Saling Bergantungan (paṭicca-samuppāda)’
dan Empat Kebenaran Mulia. Untuk meraih Nibbāna adiduniawi dibutuhkan kesabaran dan usaha.
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Bukanlah tak mungkin bagi umat awam, baik pria maupun
wanita, untuk mencapai Nibbāna adi-duniawi. Bahkan orangorang yang menjalani hidup yang sibuk di dunia masih tetap
dapat mencapai tujuan tertinggi ini, dengan cara gigih berlatih
setiap hari dan dengan sesekali mengikuti retret meditasi
dipandu oleh para pembimbing kompeten yang paham cara
Meditasi Ketenang-bijaksanaan Pandangan Terang (TWIM)
bekerja.
Disebutkan dalam Sutta Parinibbāna, bahwa selama zaman Sang
Buddha ada lebih banyak umat awam baik pria maupun wanita
yang menjadi orang suci dibandingkan dengan bhikkhu dan
bhikkhuni pada saat mereka berlatih dengan teratur. Pandangan
umum bahwa seseorang harus menjadi bhikkhu atau bhikkhuni
untuk dapat mencapai tujuan ini adalah tidak benar.
Pengajaran Sang Buddha ditujukan bagi semua orang yang
tertarik ”ehipassiko” (kata bahasa Pali berarti ”datang dan lihat”).
Ini adalah nasihat yang sangat baik karena nasihat ini dapat
membantu orang-orang yang ingin keluar dari pikiran mereka
yang bersifat menghakimi dan kritis, dan secara jujur berlatih
untuk melihat apakah hal ini sesungguhnya merupakan jalan
yang benar. (Lihat Majjhima Nikāya sutta nomor 73 Sutta
Mahāvacchagotta untuk mengkonfirmasi bahwa umat awam
mencapai Nibbāna).

29

Breath of Love

30

Buddha Mengajarkan Sebab Musabab Yang Saling
Bergantungan (Paṭicca-samuppāda)
Sebab Musabab Yang Saling Bergantungan (Paṭicca-samuppāda)
adalah ajaran yang membuat jalan Sang Buddha unik dan
berbeda dari jenis meditasi-meditasi lainnya. Saat Beliau
berjuang untuk menjadi tercerahkan, Sebab Musabab Yang
Saling Bergantungan merupakan penemuan yang luar biasa dan
membuka mata, yang mengakhiri pencarian Beliau dalam
kegelapan.
“Muncul, muncul—oleh karena itu, para Bhikkhu, sehubungan
dengan hal-hal yang belum pernah didengar sebelumnya, muncul
dihadapanKu,
pandangan,
pengetahuan,
kebijaksanaan,
pemahaman dan pancaran.” (Samyutta Nikāya XII.65.ii.105)
“Sekali Tercerahkan, misi Tathagata adalah untuk menyebarluaskan Hukum Sebab Musabab Yang Saling Bergantungan
(sekaligus dengan Empat Kebenaran Mulia) kepada dunia.”
(Samyutta Nikāya XII.25-6)
Sang Buddha mengajarkan Hukum Sebab Musabab Yang Saling
Bergantungan dari ceramah ke ceramah, sesering mungkin,
sehingga Sebab Musabab Yang Saling Bergantungan segera
menjadi ajaran yang paling inti dan penting.
Ketika Arahat Assaji diminta untuk menjelaskan pesan dari Sang
Guru secara tepat dan singkat, Beliau menyampaikan doktrin
tentang munculnya dan lenyapnya Sebab Musabab Yang Saling
Bergantungan dan kemunculan kembali sekali lagi fenomenafenomena itu.
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Dalam satu kalimat, Sang Buddha melenyapkan keraguan
mengenai kebenaran dari ringkasan ini:
“Dia yang melihat Hukum Sebab Musabab Yang Saling
Bergantungan dengan sendirinya melihat Dhamma, dia yang
melihat Dhamma dengan sendirinya melihat Hukum Sebab
Musabab Yang Saling Bergantungan.” (Majjhima Nikāya, sutta
nomor 28, Sutta Mahāhatthipadopama, bagian 28)
Ini berarti melihat dan mengerti semua Kebenaran Mulia di
dalam semua mata rantai rangkaian Sebab Musabab Yang Saling
Bergantungan. Inilah satu-satunya cara!
Ketika indera-indera Anda telah mencapai suatu tingkat
kematangan dan Anda melihat kedua-belas rangkaian ‘Sebab
Musabab Yang Saling Bergantungan’ secara jelas, jalan duniawi
meningkat menjadi jalan adiduniawi karena hal itu menuntun
secara langsung dan secara pasti keluar dari ‘Penderitaan’. Anda
kemudian menyadari ‘Asal Mula Penderitaan’, ‘Padamnya
Penderitaan’, dan ‘Jalan Menuju Keluar dari Penderitaan’.
Ada satu sutta lain yang menarik tentang melihat Empat
Kebenaran Mulia, yang tertuang dalam Digha Nikāya Sutta
nomor 16:5.27 Sutta Mahāparinibbāna. Dari sutta tersebut, Anda
dapat simpulkan bahwa jalan menuju pencerahan adalah dengan
mengikuti Jalan Mulia Berunsur Delapan dan mengerti
rangkaian-rangkaian Sebab Musabab Yang Saling Bergantungan
dan Empat Kebenaran Mulia. Dikatakan:
5.27] “Di dalam Dhamma dan Vinaya (Peraturan) apapun
dimana tidak ditemukannya Jalan Mulia Berunsur Delapan,
maka tidak ada satu petapa-pun yang dapat ditemukan pada
tingkatan pertama (berarti seorang Sotāpanna), tingkatan kedua
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(berarti Sakadāgāmī), tingkatan ketiga (berarti Anāgāmī), atau
tingkatan keempat (berarti seorang Arahat). Namun para petapa
tersebut dapat ditemukan, dalam tingkatan pertama, kedua,
ketiga dan keempat
dalam Dhamma dan Vinaya
(Disiplin/Peraturan) dimana Jalan Mulia Berunsur Delapan
ditemukan, and di dalamnya akan ditemukan para petapa dari
tingkatan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Di dalam
perkumpulan para orang suci yang sesungguhnya, para bhikkhu
hidup menuju kesempurnaan, dunia tidak akan kekurangan
Arahat.”
Pikiran membuka ketika ia melihat sendiri dan menyadari
kedua-belas rangkaian dari Sebab Musabab Yang Saling
Bergantungan secara langsung. Alhasilnya, pikiran menjadi tidak
bernafsu (dispassion) dan bebas. Hal ini benar adanya sekarang di
masa kini sama halnya dengan 2600 tahun yang lalu. Setiap
ajaran yang tidak menekankan pada pentingnya Sebab Musabab
Yang Saling Bergantungan sebagai penyadaran dan tujuan akhir
bukanlah ajaran di jalan yang benar. Belakangan ini banyak
orang mengatakan bahwa melihat ketidak-kekalan, penderitaan
dan tanpa diri adalah merealisasi Nibbāna.
Namun, walaupun karakteristik-karakteristik tersebut memang
menuntun ke arah penyadaran Nibbāna dan sangat penting untuk
dikembangkan, melihat mereka tidak otomatis membuat Anda
dapat melihat Nibbāna adi-duniawi.
“Anda dapat melihat satu atau semua dari ketiga karakteristik
keberadaan, yaitu, ketidak-kekalan, penderitaan dan tanpa diri,
tanpa pernah secara langsung melihat Sebab Musabab yang
Saling Bergantungan, namun ketika Anda secara langsung
melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan, Anda akan
selalu melihat keseluruhan dari ketiga karakteristik tersebut.”
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Berdasarkan sutta pertama dalam Mahā Vagga dalam Vinaya,
realisasi ini tidak bekerja dengan cara sebaliknya.

Keberanian Untuk Melakukan Investigasi
Sekarang ini, tampaknya ada beberapa selisih paham tentang
jenis-jenis meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Salah satu
aliran berpendapat – “Anda harus mulai dengan berlatih ‘jhāna
meditasi konsentrasi pencerapan (tetap)’ dan kemudian
dilanjutkan dengan jhāna keempat5 sebelum berganti ke latihan
‘meditasi Vipassanā’ atau konsentrasi momenter (khanika samādhi).
Ada pula aliran-aliran pemikiran yang mengatakan Anda dapat
mencapai Nibbāna tanpa melalui jhāna-jhāna6, hanya cukup
mempraktekkan ’meditasi Vipassanā’7 atau mengembangkan
konsentrasi akses (upacāra samādhi) sejak awal latihan meditasi.
Yang menarik adalah kata ‘vipassanā’ atau ‘vidassana’, yang
memiliki arti yang sama, hanya disebutkan beberapa kali
sendirian dalam sutta-sutta; namun kata jhāna disebutkan ribuan
kali dalam sutta-sutta. Jadi menurut Anda mana yang paling
banyak diajarkan oleh Sang Buddha?

5

Di sini, kata “jhāna” memiliki makna konsentrasi absorpsi (appaṇā samādhi),
atau konsentrasi akses (upacāra samādhi). Tahapan ini adalah sesaat sebelum
pikiran menjadi tercerap pada objek meditasi. Inilah definisi-definisi standar
yang diberikan guru-guru lain.
6
Dalam konteks ini, ini hanya berarti absorpsi (appaṇā samādhi) dan bukan
konsentrasi akses (upacāra samādhi).
7
Beberapa guru meditasi menyebut ini sebagai konsentrasi sementara atau
konsentrasi dari momen-ke-momen (khaṇika samādhi).
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Kata-kata Ketenangan (jhāna) dan Pandangan Terang (vipassanā)
sering kali disebutkan bersama-sama dalam kitab-kitab. Dalam
Majjhima Nikāya, sutta MN 149:10 Sutta Mahāsaḷāyatanika,
dikatakan:
“Kedua hal ini—ketenangan (samatha) dan pandangan terang
(vipassanā)—terjadi dalam dirinya bertaut setara bersama”.
Terlebih lagi, Ānāpānasati Sutta menunjukkan bahwa Sang
Buddha mengajarkan hanya satu cara meditasi dengan
mengembangkan kedua-duanya, jhāna dan kebijaksanaan, secara
bersamaan (simultan). Di sini kata jhāna berarti tahap
pemahaman meditasi, bukan pencerapan yang dalam atau
konsentrasi terarah (appaṇā samādhi) atau konsentrasi akses
(upacāra sāmadhi).
Sutta ini sebenarnya menunjukkan metode untuk menenangkan
pikiran dan mengembangkan kebijaksanaan secara bersamaan
dengan melihat sifat hakiki dari keberadaan. Hal ini berarti
mengamati anicca (ketidak-kekalan), dukkha (penderitaan), anattā
(tanpa-diri), serta juga di saat yang sama melihat dan menyadari
hubungan sebab dan akibat Sebab Musabab Yang Saling
Bergantungan.
Pada saat yang sama, terpenuhi pula “Empat Landasan
Kewaspadaan dan Tujuh Faktor Pencerahan”. Sehingga, sutta
yang menakjubkan ini dengan jelas dan cermat menjelaskan jalan
menuju tercapainya Nibbāna Adiduniawi.
Kitab-kitab komentar telah membagi “konsentrasi” dan
“vipassanā” menjadi jenis-jenis meditasi yang berbeda. Pemisahan
seperti ini TIDAK ada dalam sutta. Walaupun disebutkan dalam
Anguttara Nikāya bahwa bagian pertama dari latihan adalah
samatha dan bagian kedua adalah vidassana (mengembangkan
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kebijaksanaan), tidak dikatakan bahwa mereka adalah dua
bentuk latihan atau meditasi yang berbeda. Latihan
mengkombinasikan keduanya menjadi satu sistem integral (tak
terpisahkan)!
Yang terjadi hanyalah hal-hal berbeda terlihat di waktu yang
berbeda, seperti situasi yang dijelaskan dalam Majjhima Nikāya,
Sutta 111 Sutta Anupada. Sutta ini menjelaskan tentang
perkembangan dan pengalaman meditasi Yang Mulia Sāriputta
melalui semua jhāna-jhāna sebelum beliau mencapai Arahat.
Ketika
Anda
mulai
membagi
dan
mengkategorisasi
(mengelompokkan) praktek-praktek meditasi, situasinya menjadi
sangat membingungkan. Kebingungan ini juga tertera jelas di
dalam Visuddhi Magga dan naskah-naskah subkomentar-nya.
Anda dapat melihat ketidak-konsisten ketika membandingkan
isinya dengan isi sutta-sutta. Akhir-akhir ini, kebanyakan
cendikiawan hanya menggunakan satu kalimat atau satu bagian
dari satu sutta untuk membuktikan bahwa naskah-naskah
komentar sesuai dengan suatu sutta.
Namun jika Anda membaca sutta tersebut seluruhnya, sutta yang
dirujuk dapat saja memberikan arti yang sangat berbeda. Hal ini
tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa para penulis
secara sengaja membuat pernyataan yang salah, namun kadang
kala mereka terjebak dengan memperhatikan detil-detil kecil atau
bagian dari Dhamma dengan cara pandangan sempit sehingga
mereka cenderung kehilangan kebenaran.
Penjabaran jhāna-jhāna pencerapan tetap sebagaimana ditemukan
dalam Visuddhi Magga tidak sepenuhnya sesuai dengan
gambaran yang diberikan dalam sutta dan, dalam banyak hal,
35
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jhāna-jhāna dalam Visuddhi Magga sangatlah berbeda dengan
apa yang tertera dalam sutta-sutta.
Sebagai contoh, Visuddhi Magga berbicara tentang adanya tanda
(nimitta dalam bahasa Pali). Nimitta dapat berupa cahaya atau
gambaran lainnya yang dihasilkan oleh pikiran yang
divisualisasikan yang timbul dalam pikiran pada suatu waktu
tertentu ketika Anda berlatih meditasi jhāna konsentrasi
pencerapan (appaṇā samādhi) atau ketika Anda masuk ke dalam
konsentrasi akses (upacāra samādhi). Dalam setiap jenis
‘konsentrasi’, muncul suatu nimitta dalam bentuk tertentu.
Ketika ini terjadi, Anda sedang melakukan latihan meditasi jenis
‘konsentrasi’ yang telah ditolak Sang Bodhisatta sebagai jalan
untuk mencapai Nibbāna! Tetapi, jika Anda mengecek sutta-sutta,
tidak pernah disebutkan tentang nimitta-nimitta yang muncul di
pikiran. Jika hal ini penting, tentunya akan disebutkan berulang
kali. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan teknik-teknik
konsentrasi, munculnya nimitta-nimitta (tanda-tanda, atau
membaca mantra. Ini adalah jenis latihan Hindu yang menyusup
ke dalam ajaran Buddhisme selama beratus-ratus tahun.
Pengaruhnya dapat terlihat dalam ‘praktek-praktek konsentrasi’
dan dalam meditasi tradisi Buddhis Tibet serta kitab-kitab
komentar yang terkenal lainnya seperti Visudhi Magga.
Oleh karena itu, cara berlatih ‘konsentrasi’ sekarang ini tidak
sesuai dengan penjelasan dan deskripsi yang tertera dalam sutta.
Anda harus selalu jujur dan terbuka meneliti apa yang dikatakan
dengan cara membandingkannya dengan apa yang tertera dalam
sutta. Yang terbaik adalah Anda tidak hanya membandingkan
sebagian isi sutta, melainkan menggunakan seluruh sutta. Ini
karena mencomot satu dua kalimat dari berbagai bagian dapat
menyebabkan kebingungan.
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Ketika dengan jujur bertanya apa sesungguhnya Ajaran Buddha,
Anda akan menemukan bahwa sebuah penelitian terbuka akan
membantu Anda melihat dengan lebih jelas dan oleh karenanya,
pertanyaan-pertanyaan Anda akan terjawab secara lebih rasional.
Anda harus selalu ingat bahwa kitab-kitab komentar merupakan
interpretasi penulisnya tentang apa yang dikatakan dan
dimaksud dalam sutta-sutta.
Seringkali bhikkhu-bhikkhu berniat baik mencari cara-cara untuk
mengembangkan pemahaman mereka dan berusaha untuk
membantu diri sendiri serta orang lain dengan komentarkomentar mereka. Kemudian, dengan berjalannya waktu,
semakin banyak bhikkhu-bhikkhu terpelajar akan menjabarkan
suatu komentar tertentu untuk menjelaskan perbedaan tipis dari
beberapa ungkapan kecil dan komentar-komentar pribadi. Hal
ini ’mengencerkan’ ajaran-ajaran sejati, dan karenanya telah
cenderung menjauhkan Anda dari arti dan pemahaman
sebenarnya dari isi sutta-sutta. Alhasil, muncullah banyak
pertanyaan yang membingungkan.
Contohnya: Dalam latihan konsentrasi dari-saat-ke-saat (khaṇika
samādhi), dimana Hukum Sebab Musabab Yang Saling
Bergantungan cocok dengan skema materi? Latihan ini
tampaknya tidak sejalan dengan ajaran Hukum Sebab Musabab
Yang Saling Bergantungan.
Pertanyaan lainnya: Menurut sutta-sutta, Usaha Benar berarti
memunculkan semangat, atau minat sukacita, antusias (chanda)
dalam pikiran. Namun, beberapa guru meditasi berkata Usaha
Benar hanya berarti ’mencatat’ atau lainnya berkata artinya
adalah ‘berusaha lebih keras’.

37

Breath of Love

38

Pertanyaan membingungkan lainnya yang ditanyakan: Sutta
manakah menyebutkan istilah kondisi konsentrasi dari-saat-kesaat (khaṇika samādhi), konsentrasi akses (upacāra samādhi), dan
konsentrasi pencerapan atau terarah (appaṇā samādhi)? Sutta
manakah menggambarkan ‘Pengetahuan Pandangan Terang’?
Sutta manakah yang mengatakan tidak ada kewaspadaan ketika
berada dalam jhāna tahap pemahaman meditasi?
Mohon diperhatikan bahwa dalam Mahāparinibbāna Sutta, Sang
Buddha meminta para muridnya untuk selalu membandingkan
informasi apapun dengan sutta-sutta dan Vinaya, bukannya
membandingkannya dengan teks-teks lainnya.

Kālāma Sutta
Pasti ada suatu waktu dimana Anda berhenti mengikuti
perkataan orang lain, berhenti berlatih metode yang
dipertanyakan tanpa melakukan penelitian yang terbuka dan
jujur terhadap ajaran asli Sang Buddha. Anda tidak boleh
tergantung pada ucapan dari mulut ke mulut, atau kepercayaan
membuta pada apapun yang dikatakan guru manapun, hanya
karena beliau yang berkuasa dalam metode itu.
Dalam Aṅguttara Nikāya, sutta AN-3.65, Sutta Kālāma, Sang
Buddha memberikan nasihat yang sangat bijak:


Tidaklah bijaksana untuk percaya begitu saja apa yang Anda
dengar hanya karena telah berulang kali dikatakan dalam
waktu yang lama.
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Tidaklah bijaksana untuk mengikuti tradisi secara membuta
hanya karena hal itu telah dijalankan seperti itu dalam jangka
waktu yang lama.



Tidaklah bijaksana untuk mendengarkan dan menyebarkan
berita yang belum tentu benar dan bergosip.



Tidaklah bijaksana untuk menganggap apapun sebagai
kebenaran yang absolut [tak terbantahkan] hanya karena hal
itu cocok dengan kitab-kitab suci Anda (terutama kitab-kitab
komentar dan sub-komentar).



Tidaklah bijaksana untuk secara bodoh membuat asumsi
tanpa menelitinya.



Tidaklah bijaksana untuk mengambil kesimpulan secara
tergesa-gesa tentang apapun yang Anda lihat dan dengar
tanpa menelitinya lebih lanjut.



Tidaklah bijaksana untuk hanya mengikuti penampilan luar
atau mencengkeram terlalu erat terhadap pandangan dan ide
apapun hanya dikarenakan Anda merasa nyaman
dengannya.



Tidaklah bijaksana untuk menjadi yakin hanya dikarenakan
rasa hormat dan segan kepada guru spiritual Anda tanpa
penelitian yang jujur atas apa yang telah diajarkan.

Kita harus keluar dari pendapat, kepercayaan dan pemikiran
dogmatik. Dengan cara ini, kita dapat dengan benar menolak
apapun, yang ketika diterima, dijalankan dan disempurnakan,
malah menuju ke lebih banyak amarah, keluhan, keangkuhan,
keserakahan, dan delusi. Semua kondisi batin yang tidak baik
39
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menjangkiti seluruh umat manusia dan sudah pasti tidak
bermanfaat untuk diri sendiri atau sesama. Hal-hal tersebut
harus dihindari sebisa mungkin.
Sebaliknya, kita dapat secara benar menerima apapun juga ketika
dijalankan dan disempurnakan, menuju cinta kasih tulus tanpa
pamrih, rasa puas dan kebijaksanaan yang lembut. Hal-hal ini
membuat kita mengembangkan pikiran yang bahagia, tentram
dan damai. Oleh karenanya, orang bijaksana menghormati
semua jenis cinta kasih tulus tanpa pamrih (menerima momen ini
dengan penerimaan tulus), ketenangan, kepuasan, dan
kebijaksanaan yang lembut, dan menyemangati setiap orang
untuk melatih kualitas yang baik ini sesering mungkin.
Dalam Sutta Mahāparinibbāna, nasihat Sang Buddha kepada
para bhikkhu sangat sederhana dan tepat. Kita harus berlatih
sesuai dengan teks-teks sutta dan mengamati apakah latihan
telah dilakukan dengan benar. Hanya setelah pemeriksaan dan
latihan yang tepat, seiring dengan pengalaman pribadi, Anda
barulah yakin bahwa kitab-kitab suci tersebut benar adanya.
Oleh karena itu, nasihat Sang Buddha kepada para bhikkhu
adalah bukan hanya menggunakan sutta-sutta, tetapi harus pula
mengecek apakah sutta-sutta itu sudah benar menurut Dhamma
dan Vinaya.
Inilah caranya Anda memastikan apakah informasi tersebut
adalah benar dan dapat dilatih dengan tepat. Di bawah ini
diambil dari Digha Nikāya, sutta nomor 16: 4.7-4.11, Suta
Mahāparinibbāna. Terjemahannya berasal dari buku “Thus Have
I Heard (Demikianlah yang Saya Dengar)” oleh Maurice Walsh.
Dikatakan:
4.7] Di Bhogaṅgaghara Yang Mulia berdiam di Vihara Ānanda.
Dan disini Beliau berkata kepada para bhikkhu: “Bhante, Saya
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akan mengajarkan Anda sekalian empat kriteria. Dengarkan,
perhatikan baik-baik, dan Saya akan berbicara.” — “Iya, Yang
Mulia,” jawab para bhikkhu.
4.8] “Seandainya seorang bhikkhu berkata: ‘Kawan, Saya
mendengarnya langsung dari mulut Yang Mulia: ini adalah
Dhamma, ini adalah Vinaya, ini adalah ajaran Sang Guru’,
kemudian para bhikkhu, Anda tidak boleh menyetujui atau tidak
menyetujui kata-katanya itu. Kemudian, tanpa menyetujui atau
tidak menyetujui ucapannya, kata-katanya itu harus dicatat
dan dibandingkan dengan seksama dengan Sutta-sutta dan
diperiksa sehubungan dengan Vinaya.
“Jika kata-katanya, setelah dibandingkan dan diperiksa,
ternyata tidak sesuai dengan Sutta-sutta dan Vinaya,
kesimpulannya adalah: ‘Sudah pasti ini bukanlan ucapan dari
Sang Buddha, ucapan beliau telah disalah-mengerti oleh bhikkhu
ini,’ dan hal ini harus ditolak. Tetapi jika setelah dibandingkan
dan diperiksa, ternyata sesuai dengan Sutta-sutta dan Vinaya,
kesimpulannya adalah: ‘Sudah pasti ini adalah ucapan dari Sang
Buddha yang telah dimengerti dengan benar oleh bhikkhu ini.’
Ini adalah kriteria yang pertama.
4.9] “Seandainya seorang bhikkhu berkata: ‘Di suatu tempat
tertentu terdapat sebuah komunitas yang memiliki tetua dan
guru-guru yang terhormat. Saya telah mendengarkannya
langsung dari komunitas ini,’ kemudian, para bhikkhu, Anda
tidak boleh menyetujui atau tidak menyetujui kata-katanya itu.
Kemudian, tanpa menyetujui atau tidak menyetujui ucapannya,
kata-katanya itu harus dicatat dan dibandingkan dengan
seksama dengan Sutta-sutta dan diperiksa sehubungan dengan
Vinaya.
41
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“Jika kata-katanya, setelah dibandingkan dan diperiksa,
ternyata tidak sesuai dengan Sutta-sutta dan Vinaya,
kesimpulannya adalah: ‘Sudah pasti ini bukanlan ucapan dari
Sang Buddha, ucapan beliau telah disalah-mengerti oleh bhikkhu
ini,’ dan hal ini harus ditolak. Tetapi jika setelah dibandingkan
dan diperiksa, ternyata sesuai dengan Sutta-sutta dan Vinaya,
kesimpulannya adalah: ‘Sudah pasti ini adalah ucapan dari Sang
Buddha yang telah dimengerti dengan benar oleh bhikkhu ini.’
Ini adalah kriteria yang kedua.
4.10] “Seandainya seorang bhikkhu berkata: ‘Di suatu tempat
dimana terdapat banyak tetua yang terpelajar, pewaris tradisi,
yang mengenal Dhamma, Vinaya, dan tata tertib: Saya telah
mendengar langsung dari para bhikkhu tersebut… ini adalah
Dhamma, ini adalah Vinaya, ini adalah ajaran Sang Guru’,
kemudian, para bhikkhu, Anda tidak boleh menyetujui atau
tidak menyetujui kata-katanya itu. Kemudian, tanpa menyetujui
atau tidak menyetujui ucapannya, kata-katanya itu harus
dicatat dan dibandingkan dengan seksama dengan Sutta-sutta
dan diperiksa sehubungan dengan Vinaya.
“Jika kata-katanya, setelah dibandingkan dan diperiksa,
ternyata tidak sesuai dengan Sutta-sutta dan Vinaya,
kesimpulannya adalah: ‘Sudah pasti ini bukanlan ucapan dari
Sang Buddha, ucapan beliau telah disalah-mengerti oleh bhikkhu
ini,’ dan hal ini harus ditolak. Tetapi jika setelah dibandingkan
dan diperiksa, ternyata sesuai dengan Sutta-sutta dan Vinaya,
kesimpulannya adalah: ‘Sudah pasti ini adalah ucapan dari Sang
Buddha yang telah dimengerti dengan benar oleh bhikkhu ini.’
Ini adalah kriteria yang ketiga.
4.11] “Seandainya seorang Bhikkhu berkata: “Di suatu tempat
terdapat seorang tetua yang terpelajar… Saya telah mendengar
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langsung dari tetua … ini adalah Dhamma, ini adalah Vinaya,
ini adalah ajaran Sang Guru,’ kemudian, para Bhikkhu, Anda
tidak boleh menyetujui atau tidak menyetujui kata-katanya itu.
Kemudian, tanpa menyetujui atau tidak menyetujui ucapannya,
kata-katanya itu harus dicatat dan dibandingkan dengan
seksama dengan Sutta-sutta dan diperiksa sehubungan dengan
Vinaya.
“Jika kata-katanya, setelah dibandingkan dan diperiksa,
ternyata tidak sesuai dengan Sutta-sutta dan Vinaya,
kesimpulannya adalah: ‘Sudah pasti ini bukanlan ucapan dari
Sang Buddha, ucapan beliau telah disalah-mengerti oleh bhikkhu
ini,’ dan hal ini harus ditolak. Tetapi jika setelah dibandingkan
dan diperiksa, ternyata sesuai dengan Sutta-sutta dan Vinaya,
kesimpulannya adalah: ‘Sudah pasti ini adalah ucapan dari Sang
Buddha yang telah dimengerti dengan benar oleh bhikkhu ini.’
Ini adalah kriteria yang keempat.
Semangat
untuk
melakukan
penelitian
terbuka
dan
mengeksplorasi berbagai cara dan alat dalam Jalan Tengah Sang
Buddha ini terbuka bagi semua berpikiran meneliti. Artinya
pikiran yang tidak terpaku pada melihat hal-hal melalui
kacamata keangkuhan dan kemelekatan pada apa yang mereka
‘pikir’ adalah kebenaran tanpa mengecek terlebih dahulu dengan
isi sutta-sutta.8 Terkadang, sebagian meditator menjadi begitu
melekat pada pendapat mereka dan pada guru mereka sehingga
mereka berpendapat bahwa metode mereka adalah “satusatunya jalan”, tanpa memeriksa ajaran asli dari sutta-sutta.

8

Perhatikan penggunaan kata plural ‘sutta-sutta’—artinya mengecek apakah
sesuai berkali-kali dengan berbagai sutta yang berbeda.
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Karena buku ini mengacu langsung ke sutta-sutta, Anda dapat
mengamati bagaimana hal-hal bisa disalah-artikan dan tidak
tepat dijelaskan oleh beberapa teks-teks komentar. Jika Anda
memiliki keberanian untuk melakukan penelitan dan latihan,
Anda akan terkaget-kaget bahagia karena melihat betapa
sederhana dan jernihnya Ajaran Sang Buddha, terutama ketika
Anda sudah tidak menggunakan kitab komentar seperti Visudhi
Magga. Walaupun sutta-sutta kelihatan tidak menarik dan
berulang-ulang, mereka sangatlah membuka wawasan dan asyik
untuk dibaca, terutama ketika Anda berlatih meditasi dan
mendapatkan pengetahuan intelektual pada saat yang sama.

Jika Anda memiliki keberanian untuk melakukan
penelitan dan latihan, Anda akan terkaget-kaget
bahagia karena melihat betapa sederhana dan
jernihnya Ajaran Sang Buddha.

Perkenalan Meditasi Ketenang-Kebijaksanaan
Pandangan Terang (Tranquil Wisdom Insight
Meditation/TWIM)

Sebelum mulai berlatih meditasi, sangatlah penting untuk
membangun landasan kuat moralitas (sīla). Jika Anda bahkan
tidak menjalankan lima sila ini, Anda akan kehilangan minat dan
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akhirnya berhenti bermeditasi, karena Anda pikir teknik
meditasinya tidak benar.
Sesungguhnya, teknik Sang Buddha bekerja sangatlah baik.
Ketidak-berhasilan itu hanyalah kasus dimana latihan tidak
dijalankan secara lengkap dan tidak dilakukan dengan cara yang
benar. Menjalankan sila sangatlah penting untuk perkembangan
dan pemurnian pikiran. Jika Anda melanggar salah satu sila,
Anda akan mengalami banyak kegelisahan, penyesalan dan
kecemasan karena rasa bersalah. Hal ini menyebabkan batin
menjadi ketat dan menyelubungi pikiran Anda.
Sila-sila ini sangat diperlukan untuk pencapaian-pencapaian
spiritual manapun. Mereka menyokong kewaspadaan dan
kesadaran Anda, yang membantu Anda untuk memiliki pikiran
tenang yang bebas dari penyesalan akibat berbuat salah. Suatu
batin yang tenang damai adalah pikiran yang bebas dari tekanan
dan jernih.
Oleh karena itu, sangatlah baik untuk mengambil (membaca) sila
setiap hari, dan bukanlah sebagai upacara atau ritual, tetapi
sebagai pengingat untuk latihan Anda. Mengambil sila setiap
hari membawa pikiran, ucapan dan tindakan Anda menjadi
ringan. Beberapa orang mengucapkan sila dalam bahasa Pali.
Namun, jika Anda tidak sepenuhnya mengerti bahasa Pali, itu
bisa menjadi tindakan tak berarti. Bagi para meditator yang
bersemangat, yang terbaik adalah mengucapkan sila setiap hari
dalam bahasa yang mereka mengerti sehingga mereka
memahami artinya dengan sangat jelas tanpa keraguan.
Sila-sila tersebut adalah:
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1] Saya mengambil sila untuk menghindari pembunuhan dan
melukai mahluk hidup dengan sengaja.
Sila ini termasuk tidak membunuh semut, nyamuk, tawon atau
kecoa, dan lain lain.
2] Saya mengambil sila untuk menghindari mengambil barang
yang tidak diberikan.
Meliputi semua jenis pencurian bahkan termasuk mengambil
pensil dari kantor tanpa ijin atau menggunakan peralatan seperti
mesin fotocopi untuk keperluan pribadi.
3] Saya mengambil sila untuk menghindari perbuatan seks yang
salah.
Intinya, artinya tidak melakukan perbuatan seks dengan
pasangan orang lain, atau melakukan perbuatan seks dengan
seseorang yang masih dalam asuhan anggota keluarga. Hal ini
juga berarti seseorang harus patuh dengan aturan susila
setempat.
Semua perbuatan seks yang menyebabkan kepedihan kepada
mahluk lainnya akan menyebabkan yang bersangkutan memiliki
penyesalan dan rasa bersalah.
4] Saya mengambil sila untuk menghindari berkata dusta,
menggunakan kata-kata kasar, menfitnah orang lain, bergosip
dan bicara tak berguna.
Hal ini berarti menghindari semua jenis ucapan yang tidak benar
atau tidak bermanfaat bagi sesama. Juga termasuk di dalamnya
menghindari berdusta kecil.
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5] Saya mengambil sila untuk menghindari memakai narkoba
dan alkohol yang membuat pikiran tumpul.
Banyak orang berpendapat bahwa minum satu gelas bir atau
anggur atau menghisap sebatang ganja tidak akan berakibat pada
pikiran mereka. Hal ini tidaklah benar! Jika Anda serius berlatih
meditasi, Anda menjadi sangat peka dan menyadari efek dari
meminum bahkan aspirin yang tidak berbahaya. Bisa bayangkan
efek lebih parah dari meminum alkohol dan menggunakan
narkoba?
Namun, saat sakit dan dokter memberi resep untuk obat tertentu,
Anda harus meminumnya. Sila ini maksudnya tidak konsumsi
alkohol atau narkoba untuk tujuan relaksasi atau melarikan diri
dari tekanan hidup.
Segera setelah Anda menyadari bahwa Anda telah melanggar
suatu sila, Anda harus memaafkan diri sendiri dan menerima
bahwa Anda tidaklah sempurna. Hal ini akan membantu untuk
sedikit membebaskan pikiran Anda. Kemudian Anda mengambil
kembali sila sesegera mungkin dan membuat tekad kuat untuk
tidak melanggar sila lagi.
Mengambil sila lagi akan membantu untuk memurnikan kembali
pikiran Anda. Sejalan dengan waktu, kewaspadaan Anda akan
semakin tajam dan secara alamiah akan terhindar dari
pelanggaran sila karena Anda menyadari dampak buruknya.
Harap berlatih meditasi dengan menggunakan satu macam
teknik di satu kesempatan karena pikiran akan menjadi bingung
jika Anda mencoba mencampur-adukkan beberapa teknik
meditasi. Pencampur-adukkan hanya akan menghentikan
kemajuan Anda.
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Bagaimana Anda menemukan guru yang baik? Yang terbaik
adalah memilih hanya guru yang benar-benar mengerti meditasi
dan dapat menjelaskan hal-hal secara jelas dan tepat.
Cara untuk memilih guru yang baik adalah dengan melihat
apakah guru itu mengajarkan Anda bagaimana mengetahui dan
mengenali rangkaian Hukum Sebab Musabab Yang Saling
Bergantungan dan Empat Kebenaran Mulia. Kemudian; tetaplah
bersama sang guru untuk beberapa saat dan buktikan oleh diri
sendiri apakah pikiran Anda menjadi lebih bahagia dan damai;
bukan hanya pada saat duduk bermeditasi, namun dalam hidup
sehari-hari pula. Pada akhirnya, inilah cara memilih yang terbaik.
Apakah kewaspadaan Anda terhadap kondisi-kondisi pikiran
menjadi lebih jernih dan mudah dikenali? Dapatkah Anda
melepaskan mereka, merilekskan dan tersenyum dalam kegiatan
sehari-hari Anda serta dalam meditasi duduk Anda? Jika tidak,
bertanyalah pada guru Anda dan cek sutta-sutta untuk melihat
apakah yang diajarkan sesuai dengan sutta-sutta. Seiring dengan
semakin dalamnya latihan Anda dan meditasi menjadi lebih
mudah, Anda akan lebih mudah memahami sutta-sutta. Inilah
yang selalu terjadi jika guru itu menggunakan sutta-sutta sebagai
panduan.

Rintangan-Rintangan
Sangatlah penting bagi meditator untuk mengenali saat Lima
Rintangan muncul. Mereka adalah:
1. Hawa nafsu atau keserakahan,
2. Kebencian atau ketidaksukaan,
3. Kemalasan atau mengantuk dan kebosanan,
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4. Kegelisahan atau penyesalan, kecemasan atau tidak fokus,
dan
5. Keraguan.
Rintangan adalah penghalang atau
gangguan karena rintangan benar-benar
memblokir kemajuan Anda selama
latihan meditasi atau dapat menyulitkan
Anda dalam beraktifitas sehari-hari.
Rintangan mencegah Anda dengan jernih
melihat hal-hal yang sedang terjadi di
momen kini. Rintangan juga membuat
Anda memperlakukan hal-hal yang
impersonal (tanpa diri secara pribadi)
sebagai sesuatu yang personal.

5 Rintangan:
Keserakahan
Kebencian
Kemalasan
Kegelisahan
Keraguan

Setiap kali rintangan-rintangan muncul, Anda mengidentifikasi
diri dengan erat dengannya dan Anda mengambilnya secara
pribadi, misalnya “SAYA mengantuk, SAYA gelisah, SAYA suka
dan SAYA mau, SAYA tidak suka dan SAYA benci, SAYA ragu”.
Rintangan-rintangan ini sepenuhnya menyelimuti pikiran Anda
sepenuhnya dan menghentikan Anda melihat secara jelas apa
yang terjadi di saat kini karena keterlibatan ego Anda yaitu
“SAYA adalah itu”.
Saat berlatih ‘konsentrasi pencerapan tetap’, Anda melepaskan
setiap gangguan dan kemudian mengarahkan kembali perhatian
pikiran Anda kembali ke obyek meditasi. Sebaliknya, saat Anda
berlatih ‘Meditasi Ketenang-bijaksanaan Pandangan Terang
(TWIM)’, Anda melepaskan gangguan (bagian ini sama seperti
dalam ‘konsentrasi pencerapan terarah’), namun kemudian Anda
49
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merilekskan keketatan dalam kepala dan merasakan pikiran
menjadi terbuka, meluas dan tenang. Lalu, Anda tersenyum.
Baru setelah itu, mengarahkan kembali perhatian pikiran ke
obyek meditasi. Di sinilah perbedaannya.
Selama 15 tahun terakhir, penulis telah mengembangkan satu
cara pelatihan untuk membantu para murid berlatih teknik ini,
yang sesuai dengan Sutta-sutta dan yang sangat memajukan
kewaspadaan, yang dinamakan “6R/6M”.
Langkah merilekskan pikiran dan merasakannya terbuka dan
tenang, yang merupakan satu perbedaan kecil, telah mengubah
keseluruhan meditasi dari ‘konsentrasi pencerapan terarah’
menjadi meditasi yang lebih mengalir, tenang, dan yang tidak
sedalam meditasi jenis pencerapan. Sebagai hasilnya, meditator
menjadi lebih seirama dengan ajaran dalam sutta-sutta.
Dalam meditasi Buddhis, pernahkah pertanyaan-pertanyaan
berikut ini muncul, “Apakah pengertian kewaspadaan (sāti)?” …
“Bagaimana Anda berlatih kewaspadaan?” … “Dapatkah
kewaspadaan benar-benar membuka perspektif saya dan
membantu membawa sukacita, kebahagiaan dan keseimbangan
ke dalam setiap aspek kehidupan saya?”
Jika kewaspadaan berarti mengamati bagaimana perhatian
pikiran bergerak ketika suatu gangguan muncul dan menarik
Anda dari apapun juga yang sedang Anda kerjakan, maka
dengan melakukan latihan ini, hidup menjadi lebih mudah dan
lebih bebas stres. Bukankah sangat berguna untuk
mengembangkan kewaspadaan?
Untuk memahami hubungan ini secara jelas, Anda pertama-tama
harus mulai dengan definisi tepat untuk istilah meditasi (bhāvanā)
dan kewaspadaan (sāti). Melihat hubungan ini akan membantu
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Anda memperoleh perspektif baru yang selaras (sammādiṭṭhi)
tentang bagaimana pikiran bekerja dan ini mengajari meditator
bagaimana mengubah kebiasaan lama yang menyakitkan dan
menyebabkan penderitaan luar biasa menjadi sebuah kebiasaan
baru yang memiliki pikiran yang bahagia dan seimbang. Ini
adalah tujuan dari semua ajaran Sang Buddha, kan?
Meditasi (bhāvanā) adalah ‘mengamati bagaimana perhatian
pikiran bergerak dari satu hal ke hal lain dengan tujuan untuk
dapat melihat secara tepat bagaimana proses tanpa diri (anattā)
dari Hukum Sebab Musabab Yang Saling Bergantungan (paṭiccasamuppāda) terjadi dan mengerti sepenuhnya Empat Kebenaran
Mulia.
Melihat dan memahami bagaimana perhatian pikiran berpindah
dari satu hal ke hal lainnya dan memahami bahwa semua adalah
proses impersonal (tanpa diri), merupakan kekuatan utama
dalam Meditasi Buddhis!
Inilah mengapa Hukum Sebab Musabab Yang Saling
Bergantungan menjadi sangat penting dengan semua fenonema
kemunculan dan menuntun Anda untuk melihat sendiri sifat
hakiki (asli) dari semua keberadaan.
Mengapa penting? Karena mengenai pencerahan, telah dikatakan
oleh Yang Terberkahi dalam Majjhima Nikāya Sutta 28:28, Sutta
Mahāhatthipadopama:
“Dia yang telah melihat Hukum Sebab Musabab Yang Saling
Bergantungan mengerti Dhamma; dia yang melihat Dhamma
melihat Hukum Sebab Musabab Yang Saling Bergantungan.”
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Apakah Arti Kewaspadaan?

Kewaspadaan (sāti) adalah ‘mengingat untuk mengamati
bagaimana perhatian pikiran berpindah dari satu hal ke hal
lainnya dan mengingat apa yang harus dilakukan dengan
fenomena apapun yang muncul!’
Meditasi yang sukses membutuhkan keahlian kewaspadaan
tingkat tinggi. Latihan 6R/6M sebagaimana diajarkan di Pusat
Meditasi Dhamma Sukha adalah system panduan kuno yang
dilestarikan, yang akan mengembangkan keahlian ini.
R/M pertama adalah Recognize/Mengenali. Namun sebelum kita
melakukannya, meditator harus ingat untuk menggunakan
kekuatan pengamatan (kewaspadaan) agar siklus meditasi mulai
bergerak. Kewaspadaan adalah bahan bakarnya. Seperti halnya
bahan bakar untuk mesin. Tanpa kewaspadaan, semuanya
terhenti.
Dengan tekun berlatih dengan cara ini, Anda akan mengurangi
segala jenis penderitaan.
Untuk memulai siklus ini dengan lancar, Anda harus mulai
menyalakan mesin dan tangki yang penuh bahan bakar
(kewaspadaan)!
Meditasi (bhāvanā) membantu Anda melepaskan kondisi-kondisi
delusional yang sulit dalam kehidupan, misalnya ketakutan,
kemarahan, ketegangan, tekanan, stres, kecemasan, depresi,
kesedihan, kepedihan, kelelahan, penyesalan, rasa tidak berdaya
atau apapun juga yang merupakan “perangkap (kemelekatan)
yang dialami hari ini”.
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Delusional di sini maksudnya adalah memperlakukan apapun
juga
yang
muncul
sebagai
hal
personal
dan
mengindentifikasinya sebagai “aku”, “diriku”, “milikku” (atau
“atta” dalam bahasa Pali). Keadaan ini mengakibatkan
penderitaan yang kita sebabkan sendiri. Penderitaan ini berasal
dari kurangnya pemahaman tentang bagaimana hal itu
sebenarnya terjadi.

Kewaspadaan (sāti) adalah ‘mengingat untuk
mengamati bagaimana perhatian pikiran berpindah
dari satu hal ke hal lainnya dan mengingat apa
yang harus dilakukan dengan setiap fenomena yang
muncul!’

6R/6M
6R/6M adalah langkah-langkah yang bergerak dalam satu
gerakan mengalir yang menjadi suatu tendensi kebiasaan baik
yang melepaskan ketidak-nyamanan dalam pikiran dan badan.
Siklus ini dimulai ketika kewaspadaan mengingat 6R/6M, yaitu:
1. Recognize (Mengenali)
2. Release (Melepaskan)
3. Relax (Merilekskan)
4. Re-Smile (Manis Tersenyum Kembali)
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5. Return (Kembali)
6. Repeat (Mengulangi)
Perkembangan kewaspadaan (kekuatan pengamatan Anda) yang
mengamati setiap langkah dari siklus latihan ini. Begitu Anda
memahami apa tujuan kewaspadaan, maka menjalankannya
sepanjang waktu tidak lagi menjadi masalah, dan hal ini
membuat meditasi menjadi lebih mudah untuk dipahami, serta
lebih menyenangkan untuk dilakukan. Hal itu menjadi bagian
dari hidup bahagia dan akan membuat tersenyum. Mengingat
6R/6M menuntun Anda memiliki pikiran yang baik dan ringan.
Mengingat kewaspadaan adalah hal yang sangat penting.
Sebelum berlatih 6R, Anda harus INGAT untuk memulai siklus
ini! Itu rahasianya! Anda harus mengingat untuk memanaskan
mesin agar dapat berjalan dengan lancar.
Kemudian kita mulai untuk:
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1. Mengenali

•Menyadari adanya gangguan (perhatian
pikiran tidak pada obyek meditasi)

2. Melepaskan

•Mengizinkan gangguan itu ada di sana
tanpa memberinya perhatian

3. Merilekskan

•Merilekskan keketatan dan ketegangan di
kepala

4. Manis Tersenyum

•Memunculkan keadaan baik dengan cara
tersenyum

5. Mengembalikan

6. Mengulang
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•Mengarahkan perhatian pikiran ke obyek
meditasi dan tetap bersama obyek itu
selama mungkin

•Mengulangi langkah-langkah di atas
bila perhatian pikiran teralihkan

RECOGNIZE/MENGENALI: Kewaspadaan akan mengingat
bagaimana Anda dapat mengenali dan mengamati semua
gerakan dari perhatian pikiran yang satu hal ke hal lainnya.
Pengamatan ini memperhatikan setiap gerakan dari perhatian
pikiran yang teralihkan dari sebuah obyek meditasi, seperti
misalnya napas, memancarkan mettā (cinta kasih) atau,
melakukan tugas sehari-hari. Anda akan mendapati sensasi
ketegangan atau keketatan yang halus saat perhatian pikiran
baru mulai berpindah ke fenomena baru yang muncul.
Perasaan menyenangkan atau perasaan menyakitkan dapat
terjadi di salah satu pintu indera. Setiap penglihatan, suara,
bebauan, rasa, atau pemikiran dapat menyebabkan sensasi
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penarikan dimulai. Dengan pengamatan tanpa prasangka yang
cermat, meditator akan dapat mengamati sensasi halus.
Recognizing/mengenali pergerakan awal ini sangatlah penting/vital
terhadap keberhasilan meditasi. Anda kemudian melanjutkan ke:
RELEASE/MELEPASKAN: Ketika suatu perasaan atau
pemikiran muncul, Anda melepaskannya, biarkanlah ia ada di
sana tanpa diberikan perhatian lebih lanjut. Isi dari gangguan
tidaklah penting sama sekali, tetapi mekanisme bagaimana hal itu
muncullah yang penting! Lepaskanlah setiap keketatan di
sekelilingnya; biarkanlah itu berada disana tanpa memberikan
perhatian kepadanya. Tanpa perhatian, keketatan akan berlalu.
Kewaspadaan kemudian mengingatkan Anda untuk;
RELAX/MERILEKSKAN: Setelah melepaskan perasaan atau
sensasi, membiarkannya berada disana tanpa berusaha
mengontrolnya, akan terdapat ketegangan halus yang hampir tak
dapat dikenali dalam pikiran/badan. Inilah sebabnya mengapa
langkah relax/merilekskan [langkah “tranquilization/ketenangan” ini
disebutkan dalam sutta-sutta] ditunjukkan oleh Sang Buddha
dalam instruksi meditasinya. Harap jangan melompati langkah ini!
Tidak melakukan langkah rileks ini seperti tidak mengisi bahan
bakar mobil agar mobil bisa melaju. Kata dalam bahasa Pali yang
penting disini adalah ‘passambhaya’. Kata ini secara khusus
mengandung makna ’untuk menenangkan’ dan digunakan dalam
bentuk ‘kata kerja: suatu tindakan untuk dilakukan’ sebagaimana
dijabarkan dalam sutta-sutta; dan bukanlah ‘relaksasi pada
umumnya’ yang termasuk dalam langkah-langkah yang terdapat
dalam jenis meditasi lainnya. Hal ini kadang disalah-mengerti
dalam penerjemahan yang kemudian mengubah hasil akhirnya!
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Tanpa menjalankan langkah rileks ini setiap kali dalam siklus,
meditator tidak akan mengalami pandangan yang mendekati dan
jelas terhadap berhentinya ketegangan yang disebabkan oleh
kemelekatan atau perasaan lega setelah keketatan dirilekskan.
Mohon dicatat bahwa pertama-tama kemelekatan selalu
termanifestasi sebagai suatu ketegangan atau keketatan baik
dalam pikiran dan badan seseorang. Anda akan memiliki
kesempatan sesaat untuk melihat dan mengalami sifat alami dan
kelegaan atau terhentinya keketatan dan penderitaan ketika
menjalankan langkah release/melepaskan dan relax/merilekskan.
Kewaspadaan berlanjut terus dengan mengingat untuk:
RE-SMILE/MANIS TERSENYUM KEMBALI: Jika Anda telah
mendengarkan ceramah Dhamma di www.dhammasukha.org,
Anda mungkin ingat betapa pentingnya tersenyum dalam
bermeditasi. Belajar untuk tersenyum dalam pikiran dan sedikit
menaikkan ujung bibir akan membantu pikiran menjadi lebih
dapat mengamati dengan cermat, awas, waspada. Menjadi
serius, merasakan ketegangan memuncak atau mengerutkan dahi
menyebabkan pikiran menjadi berat dan kewaspadaan Anda
menjadi tumpul dan lamban sehingga sulit melihat pengertian
yang mendalam, dan memperlambat pemahaman Dhamma.
Coba bayangkan, Sang Boddhisatta saat masih seorang bocah
kecil beristirahat di bawah pohon jambu. Beliau tidak serius dan
tegang ketika Beliau mencapai kondisi menyenangkan (jhāna)
dan mengalami pengertian mendalam dengan pikiran ringan.
Ingin melihat secara jelas? Sangat mudah! Ringankanlah pikiran
Anda, selidiki dengan riang dan tersenyum! Tersenyum akan
menuntun kita ke latihan yang lebih menarik dan bahagia. Jika
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meditator lupa untuk release and relax (melepaskan dan merilekskan),
daripada menghukum atau mengkritik diri, lebih baik Anda
berbaik hati kepada diri sendiri, tersenyum kembali dan ulangi
dari awal. Milikilah selera humor, rasa sukacita dalam
menyelidiki dan mengulangi terus menerus adalah penting.
Setelah tersenyum kembali, kewaspadaan akan mengingat
langkah selanjutnya.
RETURN/MENGARAHKAN KEMBALI: Dengan lembut
arahkan kembali perhatian pikiran pada obyek meditasi (yaitu
napas dan rileks, atau Mettā/cinta kasih dan rileks) diteruskan
dengan pikiran menyatu yang lembut dan menggunakan
objeknya sebagai “markas”. Dalam kehidupan sehari-hari,
mungkin Anda teralihkan dari tugas yang sedang dikerjakan,
itulah saatnya Anda kembalikan perhatian pikiran Anda kepada
melepaskan, merilekskan, dan tersenyum kembali pada tugas
yang sedang dikerjakan.
Ada orang berkata bahwa siklus latihan ini lebih mudah dari
yang disangka! Menurut sejarah, hal-hal sederhana dapat
berubah menjadi hal misteri melalui perubahan dan
pengurangan kecil!
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 dilakukan dalam hidup, dan sesungguhnya, Anda akan
lebih bergembira melakukan segala hal yang sebelumnya
dilakukan dengan gerutuan. Kewaspadaan akhirnya mengingat
pada yang terakhir untuk:
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REPEAT/MENGULANG: Ulangi meditasi Anda pada obyek
Anda dan pertahankanlah selama mungkin, dan kemudian
ulangi siklus ini sesering yang dibutuhkan untuk mencapai hasil
yang Sang Buddha bilang dapat dicapai dalam hidup ini!
Mengulangi siklus 6R/6M berulang-ulang akhirnya akan
mengganti penderitaan akibat tendensi kebiasaan lama karena
kita melihat sendiri apakah penderitaan itu; menyadari
penyebabnya dan bagaimana kita terlibat dengan ketegangan
dan keketatan itu; mengalami bagaimana mencapai berhentinya
penderitaan dengan melepaskan dan merilekskan; dan
menemukan bagaimana kita dapat berlatih jalan langsung ke
berhentinya penderitaan itu. Kita mencapai penghentian ini
setiap saat kita melepaskan suatu perasaan, merilekskan, dan
tersenyum kembali. Sadari rasa leganya itu!
Singkatnya, kewaspadaan (sāti) sangat berkaitan dengan meditasi
Buddhis dan kehidupan sehari-hari. Pertajam kemampuan
kewaspadaan Anda adalah kunci menuju meditasi yang
sederhana dan mudah. Proses mengingat kewaspadaan
membuat enam langkah latihan terus berlangsung. Berlatih
meditasi ini sedekat mungkin sesuai instruksinya (ditemukan
dalam sutta-sutta) akan menerangi pengalaman hidup seseorang.
Ini diajarkan sebagai Usaha Benar. Dalam 6R/6M, kita
menambahkan beberapa langkah untuk membuatnya lebih
mudah dipahami.
Hasil-hasil mengagumkan dari melakukan meditasi cara ini
adalah langsung efektif untuk siapapun yang secara tekun dan
penuh semangat mengikuti instruksi ini. Saat kemelekatan
muncul, latihan ini lama kelamaan akan meleburkan rintangan,
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namun dibutuhkan kegigihan dalam penggunaan 6R/6M untuk
membuatnya terjadi.
Ketika Anda berlatih dengan cara ini, karena ternyata sangat
relevan dengan hidup sehari-hari, hal itu akan mengubah
perspektif Anda dan menuntun Anda kepada pengalaman hidup
yang lebih sukses, bahagia dan damai. Sejalan dengan
perkembangan kewaspadaan, pengetahuan dan kebijaksanaan
akan tumbuh secara alami sebagaimana Anda melihat hal-hal
terjadi dengan menyaksikan proses impersonal (tanpa diri) dari
Hukum Sebab Musabab Yang Saling Bergantungan.
Hal ini akan menuntun kepada suatu bentuk kebahagiaan yang
disebut oleh Sang Buddha sebagai ’rasa puas’. Kepuasan ini
merupakan efek samping dari menjalani cara hidup Buddhis.
Meditasi ini menuntun kepada keseimbangan, kondisi batin yang
tak tergoyahkan, dan meleburnya ketakutan dan ketidaknyamanan. Dengan berkurangnya ketakutan dan kecemasan,
Anda akan menemukan rasa percaya diri baru. Kemudian Cinta
Kasih, Welas Asih, Sukacita dan Ketenang-seimbangan
berkembang dalam hidup kita.
Kadar sukses Anda berbanding lurus dengan seberapa baik
Anda memahami kewaspadaan, mengikuti instruksi secara tepat,
selalu gunakan 6R/6M baik saat berlatih meditasi maupun dalam
hidup
sehari-hari.
Ini
adalah
jalan
menuju
berhentinya/berakhirnya penderitaan dan bergembiralah saat
berlatih cara ini dan sudah pasti hal itu akan membantu Anda
tersenyum sembari Anda mengubah dunia sekeliling Anda
dengan cara yang positif.
Ketika
Anda
berlatih
“Meditasi
Ketenang-bijaksanaan
Pandangan
Terang
(Tranquil
Wisdom
Insight
Meditation/TWIM)”, Anda tidak menekan apapun juga.
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Menekan berarti kita menolak atau menghalau atau tidak
mengizinkan suatu gangguan untuk muncul. Sebaliknya, ketika
suatu gangguan muncul, anda harus bekerja membuka pikiran
anda dengan melihat dengan jernis bagaimana anicca (ketidakkekalan, tadinya tidak ada dan sekarang ada), dukkha
(penderitaan atau ketidak-puasan, anda melhat bahwa ketika
gangguan-gangguan muncul, mereka menyakitkan), dan anattā
(tidak mengganggapnya sesuatu yang pribadi, melihat gangguan
sebagaimana hakiki mereka sebagai proses impersonal (tanpa
diri pribadi) yang tidak dapat Anda kontrol dan Anda tidak
mengambil gangguan-gangguan itu sebagai ”aku adalah
gangguan itu”.
Anda kemudian melepaskan gangguan ini, merilekskan
keketatan dalam kepala, menenangkan pikiran, lalu akhirnya
mengarahkan kembali perhatian yang bebas kemelekatan ke
latihan ‘Pernapasan penuh Kewaspadaan’.
Alhasil, Anda mulai melihat secara jelas bagaimana pikiran
bekerja dan hal ini akan menuntun kepada berkembangnya
kebijaksanaan. Daripada mengidentifikasi diri dengan gangguan
itu, ketika biarkan ia di sana dan rilekskan, rintangan-rintangan
tersebut akan menghilang secara alami. Pikiran menjadi lebih
jernih dan terang. Setiap saat Anda melepaskan kemelekatan ego
dari “aku adalah itu”, pikiran dengan sendirinya menjadi
meluas, awas dan waspada.
Oleh karenanya, salah satu alasan diterbitkannya buku ini adalah
untuk memperlihatkan bahwa pada saat Anda menekan
gangguan-gangguan itu agar tidak muncul, maka saat itu Anda
tidak memurnikan pikiran atau mengalami hal-hal sebagaimana
apa adanya. Pada saat Anda menekannya, itu berarti Anda
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menyingkirkannya dan tidak membiarkannya menjadi bagian
dari pengalaman Anda. Oleh karena itu, pikiran menjadi
mengerut dan mengetatkan tekanan bahkan lebih ketat, dan
bukannya menjadi meluas dan terbuka. Alhasil, hal ini tidak
memurnikan pikiran dari kebodohan batin dan kemelekatan.
Anda sesungguhnya menghentikan pemurnian pikiran!
Tidaklah mungkin untuk mengalami keadaan tak berkondisi dari
Nibbāna non-duniawi jika seseorang tidak melepaskan apapun
juga yang muncul, dimana melepaskan itu berarti memurnikan
pikiran dari keyakinan ego dari “Aku adalah itu”.
Sang Buddha tidak pernah mengajarkan untuk menekan
pengalaman apapun dan Beliau tidak pernah mengajarkan
meditasi yang menyebabkan pikiran terarah pada sesuatu atau
menjadi terserap/terpaku dalam obyek meditasi. Ingatlah, beliau
menolak bahwa segala jenis meditasi konsentrasi adalah hal yang
tepat. Sesungguhnya segala jenis rasa sakit, emosi karena kesal,
tidak nyaman di badan jasmani dan bahkan kematian seharusnya
dapat diterima dengan ketenang-seimbangan, kewaspadaan
penuh, atau perhatian kuat tanpa mengidentifikasikannya
dengan keadaan tersebut atau menganggap rasa sakit itu sebagai
miliknya.
Perubahan kepribadian yang nyata terjadi ketika Anda membuka
dan memperluas pikiran Anda dan melepaskan segala macam
rintangan, kesakitan, penderitaan dan ketegangan dalam hidup
Anda sehari-hari. Hal ini berarti Anda membuka dan
memperluas kewaspadaan Anda sehingga Anda dapat
mengamati semuanya dengan pikiran hening, bebas dari
keketatan dan semua kemelekatan ego. Anda secara perlahanlahan menuju hidup yang bahagia dan tenang tanpa keruwetan
pikiran, terutama dalam kegiatan hidup Anda sehari-hari.
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Ketika Anda berlatih ’meditasi konsentrasi’, Anda merasa sangat
nyaman dan bahagia ketika berada dalam meditasi yang dalam;
tapi setelah Anda keluar dari tahapan ini, kepribadian Anda
tidak berubah. Amarah, ketakutan atau kecemasan lama masih
tetap ada. Ini berarti ketika rintangan datang menyerang, Anda
tidak mengenalinya dan tidak membuka pikiran Anda dan Anda
tidak membiarkan rintangan berada di sana tanpa
menganggapnya pribadi. Karenanya, Anda mengerutkan pikiran
dan menjadi sangat melekat padanya! Anda bahkan dapat
menjadi sangat sombong dan kritis! Hal ini disebabkan ketika
rintangan muncul saat bermeditasi, Anda melepaskannya dan
segera kembali ke obyek 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.
Sebagai hasilnya, 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. Anda tidak membuka
dan mengizinkannya ada di sana; malah sebaliknya, Anda
menutup dan melawan gangguan itu.
Hal ini menjelaskan mengapa akhir-akhir ini, beberapa meditator
mengeluhkan ketegangan yang besar 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, tidak terjadi perubahan kepribadian.
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Mengenai Kata-Kata
Sekarang, kita hampir siap untuk mulai membahas Sutta
Ānāpānasati. Namun sebelumnya, marilah kita kaji beberapa
kata yang disederhanakan sehingga arti kata-kata ini dalam teksteks menjadi lebih jelas.
Misalnya, kata ‘rapture (kegembiraan)’ digantikan dengan ‘joy
(sukacita)’. Kata ‘pleasure (kesenangan)’ digantikan dengan
‘happiness (kebahagiaan)’. Kata ‘concentration (konsentrasi)’
digantikan dengan ‘stillness (keheningan)’, atau ‘collectedness
(keterpaduan)’, atau ‘unified mind (menyatunya pikiran)’.
Frase ‘applied and sustained thought (pikiran yang diterapkan
dan dipertahankan)’ digantikan dengan ‘thinking and examining
thought (pikiran yang berpikir dan memeriksa)’
yang
tampaknya lebih mudah dan cepat dipahami.
Kata ‘contemplation (kontemplasi/berpikir)’ dalam banyak kasus
diganti menjadi ‘observation (pengamatan)’.
Ketika Anda berlatih sesuai dengan instruksi Sang Buddha,
sebagaimana dijabarkan di sini, maka setelah itu Anda pasti
dapat memastikan pengalaman Anda dengan membacanya
dalam Suta-sutta. Alhasil, akan timbul pemahaman yang lebih
baik terhadap isi kitab-kitab yang sangat mendalam.
Satu catatan terakhir: Di awal bab-bab pembuka, penulis telah
menyentuh beberapa pandangan yang kontroversi mengenai
latihan pencerapan atau konsentrasi terarah (appaṇā samādhi),
konsentrasi akses (upacāra samādhi) dan konsentrasi dari masa-kemasa (khaṇika samādhi). Oleh karena itu, penulis sangat
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menghargai apabila para pembaca menemukan kesalahan;
pembaca dapat mengirimkan email kepada penulis dengan
menunjukkan sutta-sutta yang menyebutkan latihan-latihan
konsentrasi ini.
Ketika Anda berlatih Meditasi Ketenang-bijaksanaan Pandangan
Terang (Tranquil Wisdom Insight Meditation/TWIM), yang
terjadi adalah pikiran yang terbuka dan meluas, dan
mengizinkan; kemudian merilekskan keketatan yang disebabkan
oleh adanya rintangan dan gangguan, lalu kembali ke obyek
meditasi lagi. Dengan membuka dan mengizinkan, hal ini
membantu Anda untuk lebih waspada akan hal-hal yang
menyebabkan kesakitan dan penderitaan sehingga Anda dapat
lebih terbuka dan meluas lebih jauh. Dengan kewaspadaan ini,
akan terjadi perubahan kepribadian dan hanya setelah itu Anda
memenuhi sabda Sang Buddha yaitu “Kita adalah Yang
Berbahagia”.

We are the Happy Ones.
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Sutta Ānāpānasati
Bagian Pendahuluan

1] Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang
Bhagavā sedang menetap di Sāvatthī di Taman Timur, di Istana
ibunya Migāra, bersama dengan banyak murid senior terkenal
– Yang Mulia Sāriputta, Yang Mulia Mahā Moggallāna, Yang
Mulia Mahā Kassapa, Yang Mulia Mahā Kaccāna, Yang Mulia
Mahā Kotthita, Yang Mulia Mahā Kappina, Yang Mulia Mahā
Cunda, Yang Mulia Anuruddha, Yang Mulia Revata, Yang
Mulia Ānanda, dan para murid senior terkenal lainnya.
2. Pada saat itu para bhikkhu senior sedang mengajar dan
memberikan instruksi kepada para bhikkhu baru; beberapa
bhikkhu senior sedang mengajar dan memberikan instruksi
kepada sepuluh bhikkhu, beberapa bhikkhu senior sedang
mengajar dan memberikan instruksi kepada dua puluh
bhikkhu … tiga puluh … empat puluh bhikkhu baru. Dan para
bhikkhu baru itu, setelah diajari dan diberikan instruksi oleh
para bhikkhu senior, telah mencapai tingkat-tingkat keluhuran
tinggi berturut-turut.
3. Pada peristiwa itu –hari Uposatha tanggal lima belas, pada
malam purnama dalam upacara Pavārana9– Sang Bhagavā
duduk di ruang terbuka dikelilingi oleh Sangha para bhikkhu.

9

Upacara ini menandakan akhir retret musim hujan (vassa) dimana para
bhikkhu berkumpul untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang mungkin telah
mereka lakukan.
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Kemudian, sambil mengamati keheningan Sangha para
bhikkhu, Beliau berkata sebagai berikut:
4. “Para bhikkhu, Aku puas dengan kemajuan ini. PikiranKu
puas dengan kemajuan ini. Maka bangkitkanlah lebih banyak
kegigihan lagi untuk mencapai yang belum tercapai, untuk
memperoleh apa yang belum diperoleh, untuk menembus apa
yang belum ditembus. Aku akan tetap berada di sini di
Sāvatthī hingga bulan purnama Komudī di bulan ke empat.”i
Para Bhikkhu tetap dapat melatih meditasi mereka atau
membuat jubah baru dan bersiap-siap untuk pergi berkelana atau
mengajarkan Dhamma kepada Bhikkhu-bhikkhu lain dan umat
awam selama bulan tambahan ini. Upacara Kathina juga
diadakan selama bulan ini. Inilah waktu bagi para umat awam
pria dan wanita untuk menambah jasa dengan melatih
kedermawanan mereka dengan mempersembahkan jubah dan
keperluan lain kepada para anggota Sangha.
5. Para bhikkhu dari luar kota mendengar: “Sang Bhagavā akan
tetap berada di Sāvatthī hingga bulan purnama Komudī di
bulan ke empat.” Dan para bhikkhu dari luar kota datang ke
Sāvatthī untuk menemui Sang Bhagavā.
6. Dan para bhikkhu senior semakin intensif mengajar dan
memberikan instruksi kepada para bhikkhu baru; beberapa
bhikkhu senior mengajar dan memberikan instruksi kepada
sepuluh bhikkhu, beberapa bhikkhu senior mengajar dan
memberikan instruksi kepada dua puluh bhikkhu … tiga
puluh … empat puluh bhikkhu. Dan para bhikkhu baru itu,
setelah diajari dan diberikan instruksi oleh para bhikkhu

67

Breath of Love

senior, [80] mencapai
berturut-turut.

tingkat-tingkat
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keluhuran

tinggi

7. Pada saat itu – hari Uposatha tanggal lima belas, pada malam
purnama Komudī di bulan ke empat - Sang Bhagavā duduk di
ruang terbuka dikelilingi oleh Sangha para bhikkhu.
Kemudian, sambil mengamati keheningan Sangha para
bhikkhu, Beliau berkata demikian:
8. “Para bhikkhu, pesamuan/kelompok ini bebas dari obrolan,
pesamuan ini bebas dari ocehan.10 Pesamuan ini terdiri dari inti
kayu. Demikianlah Sangha para bhikkhu, demikianlah
Pesamuan ini. Pesamuan yang demikian layak menerima
pemberian, layak menerima keramahan, layak menerima
persembahan, layak menerima penghormatan, lahan jasa yang
tiada bandingnya di dunia ini – demikianlah Sangha para
bhikkhu, demikianlah pesamuan ini. Pesamuan yang
sedemikian sehingga pemberian kecil yang diberikan kepada
pesamuan itu akan menjadi besar dan pemberian besar
menjadi lebih besar – demikianlah Sangha para bhikkhu,
demikianlah pesamuan ini. Pesamuan yang sedemikian
sehingga jarang terlihat di dunia ini – demikianlah Sangha
para bhikkhu, demikianlah Pesamuan ini. Pesamuan yang
sedemikian sehingga layak menempuh perjalanan sejauh
bermil-mil dengan membawa tas perjalanan untuk
menemuinya – demikianlah Sangha para bhikkhu,
demikianlah pesamuan ini.

10

Ini merujuk pada berbicara tidak perlu dan bergosip. Para bhikkhu
menunggu dengan sabar dan diam, melakukan meditasi masing-masing dalam
mengembangkan pikiran yang diam dan memiliki kewaspadaan jernih sembari
menunggu Sang Buddha berbicara.
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9. “Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu
yang mencapai tingkat kesucian Arahat yang telah
menghancurkan noda-noda, yang telah menjalani kehidupan
suci, telah melakukan apa yang harus dilakukan, telah
melepaskan beban, telah mencapai tujuan sejati, telah
menghancurkan
belenggu-belenggu
kehidupan,
dan
sepenuhnya terbebaskan melalui pengetahuan akhir – para
bhikkhu demikian ada dalam Sangha para bhikkhu ini.
Inilah tingkatan di mana semua belenggu telah dihancurkan
sehingga mereka tidak akan muncul lagi.
Sepuluh Belenggu (saṃyojana) itu adalah:
1. Keyakinan akan suatu diri atau jiwa yang kekal
(sakkāyadiṭṭhi),
2. Keraguan pada jalan yang benar (vicikicchā),
3. Kepercayaan bahwa pembacaan doa atau upacàra dan
ritual menuntun seseorang ke Nibbāna (sīlabbatapārāmāsa),
4. Nafsu atau keserakahan (kāmarāga),
5. Kebencian atau antipati (paṭigha),
6. Keserakahan terhadap keberadaan materi (rūparāga),
7. Keserakahan
terhadap
keberadaan
non-materi
(arūparāga),
8. Kesombongan atau keangkuhan (māna),
9. Kemalasan atau kelambanan atau rasa kantuk atau
ketumpulan/pergolakan
pikiran
atau
kegelisahan
(uddhacca),
10. Ketidaktahuan (avijjā).
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Tingkatan akhir dari seorang Arahat digambarkan sebagai
berikut (cuplikan dari Majjhima Nikkaya sutta nomor 70:12, Sutta
Kīṭāgiri):
#12] “Mereka adalah orang-orang yang menjalani kehidupan
suci, telah melepaskan beban, meraih tujuan sejati,
menghancurkan belenggu-belenggu kehidupan, dan telah
sepenuhnya terbebas melalui pengetahuan akhir, mereka telah
menyelesaikan tugas mereka dengan rajin; mereka tidak lagi
lalai/ceroboh”.

Dari Sutta Ānāpānasati:
10. “Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu
yang, dengan menghancurkan lima belenggu yang lebih
rendah, akan muncul kembali secara spontan [di Alam Cahaya
yang Murni] dan di sana mencapai Nibbāna akhir, tanpa
pernah kembali dari alam itu—para bhikkhu demikian ada
dalam Sangha para bhikkhu ini.
Tingkatan kesucian ini disebut Anāgāmī di mana nafsu dan
kebencian tidak lagi muncul dalam pikiran seseorang. Lima
belenggu yang lebih rendah sudah dihancurkan tapi masih ada
tugas yang harus diselesaikan.
11. “Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu
yang, dengan menghancurkan tiga belenggu yang lebih rendah
dan dengan melemahnya nafsu, kebencian, dan delusi
(kegelapan batin), yang hanya akan terlair sekali lagi ke alam
ini [81] untuk mengakhiri penderitaan—para bhikkhu
demikian ada dalam Sangha para bhikkhu ini.
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Tingkat kesucian ini disebut Sakadāgāmī atau yang kembali
terlahir sekali lagi. Mereka telah melepaskan kepercayaan pada
jiwa yang kekal, bahwa seseorang dapat meraih pencerahan
dengan berdoa dan melakukan upacara dan ritual, dan mereka
telah melepaskan keraguan terhadap Jalan ini. Juga, orang yang
telah meraih tingkatan ini telah dengan sangat melemahkan
nafsu dan kebencian, bersama-sama dengan belenggu-belenggu
lainnya.
12. “Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu
yang, dengan hancurnya tiga belenggu yang lebih rendah,
adalah para pemasuk-arus, tidak mungkin lagi jatuh ke dalam
kesengsaraan, pasti [mencapai kebebasan], mengarah menuju
pencerahan—para bhikkhu demikian ada dalam Sangha para
bhikkhu ini.
Orang yang meraih tingkatan kesucian ini disebut Sotāpanna atau
Pemasuk Arus. Mereka telah melepaskan tiga belenggu lebih
rendah yang telah disebutkan di atas; mereka tidak akan pernah
terlahir kembali di alam yang rendah lagi. Alam terendah
kelahiran mereka adalah alam manusia, yang kehidupan paling
banyak yang akan mereka alami sebelum meraih Nibbāna adalah
sebanyak tujuh kali.
13. “Dalam Sangha para bhikkhu ini terdapat para bhikkhu
yang berdiam dengan menekuni pengembangan Empat
Landasan Kewaspadaan11—para bhikkhu demikian ada dalam
Sangha para bhikkhu ini. Dalam Sangha para bhikkhu ini
terdapat para bhikkhu yang berdiam dengan menekuni Empat
11

Ini merujuk ke kewaspadaan terhadap tubuh, kewaspadaan terhadap
perasaan, kewaspadaan terhadap kesadaran, dan kewaspadaan terhadap
objek-objek pikiran.
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Jenis Usaha Benar… Empat Landasan Kekuatan Spiritual
(Batin)… Lima Kemampuan... Lima Kekuatan… Tujuh Faktor
Pencerahan… sampai Jalan Mulia Berunsur Delapan—para
bhikkhu demikian ada dalam Sangha para bhikkhu ini.
Empat Jenis Usaha Benar, Empat Landasan Kekuatan Spiritual,
Lima Kemampuan, Lima Kekuatan, Tujuh Faktor Pencerahan
dan Jalan Mulia Beruas Delapan dijelaskan dalam Sutta
Mahāsakuludayi (Majjhima Nikāya, sutta 77:16) sebagai cara-cara
mengembangkan tingkatan yang bermanfaat.
Sutta ini menjelaskan tentang kualitas-kualitas Sang Buddha
yang berulang-kali diulang oleh para murid beliau untuk
menghormati, memuja, dan memuliakan dan berlindung pada
beliau.
Kini Anda akan mengkaji makna dari istilah-istilah ini. Istilah
Empat Landasan Kewaspadaan, Tujuh Faktor Pencerahan dan
Jalan Mulia Berfaktor Delapan akan didiskusikan nanti di dalam
sutta.

Empat Jenis Usaha Benar

16] “Lagi Udayin, Aku telah mengumumkan kepada para
murid-Ku jalan untuk mengembangkan empat jenis daya
usaha benar. Seorang Bhikkhu membangkitkan semangat yang
menyala-nyala demi ketidakmunculan dari keadaan tidak baik
yang belum muncul, dan dia berusaha, mengerahkan tenaga,
mengerahkan pikirannya, dan berjuang.”
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Selain semangat yang menyala-nyala, kata Pali ’chanda’ juga
berarti ketertarikan yang kegembiraan atau aspirasi. Suatu
pikiran yang tertuju pada suatu obyek baik seperti kebahagiaan
memiliki suatu kualitas ketertarikan yang penuh kegembiraan.
Dengan demikian, daya usaha benar pertama adalah melatih
pikiran yang memiliki ketertarikan yang gembira dan
antusiasme, sehingga pikiran menjadi jernih dan bebas dari
keadaan-keadaan yang tidak baik. Kebahagiaan tumbuh ketika
pikiran tersenyum dan bahagia selama kehidupan sehari-hari
serta saat meditasi. Alhasilnya, pikiran akan terangkat dan baik
pada saat itu.
Dewasa ini, empat jenis perjuangan benar ini biasanya disebut
sebagai empat jenis usaha benar. Beberapa orang guru meditasi
meminta para meditator untuk mengerahkan daya usaha keras
untuk menyadari apa yang sedang terjadi di masa saat ini. Tetapi
sutta ini dengan jelasnya menunjukkan bahwa yang dimaksud
bukanlah kewaspadaan seperti itu.
Kewaspadaan dengan rasa ketertarikan yang gembira dan
antusiasme, yakni memiliki suatu pikiran yang tersenyum,
menuntun pada suatu pikiran yang ringan, terbuka, menerima
dan tanpa ketegangan apapun. Inilah definisi yang cocok bagi
daya usaha benar dan sesuai dengan sutta. Sesungguhnya tidak
ada hubungan dengan mencatat suatu fenomena hingga
fenomena itu pergi.
“Dia membangkitkan semangat yang menyala-nyala demi
mengabaikan keadaan tidak baik yang telah muncul, dan dia
mengusahakan,
membangkitkan
energi,
mengerahkan
pikirannya, dan berjuang.”
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Usaha benar kedua mengajarkan Anda untuk meninggalkan
keadaan emosional berat seperti kemarahan, kesedihan,
kecemburuan, kecemasan, stres, depresi, rasa takut, dan lain-lain,
lalu menggantinya dengan sebuah pikiran tersenyum yang
melonggarkan ketegangan yang paling halus sekalipun. Inilah
keadaan yang baik dari ketertarikan yang gembira dan antusias.
Dengan melatih pikiran yang tersenyum seperti ini, seseorang
mengatasi identifikasi ego dengan keadaan-keadaan ini sebagai
“milikku”. Suatu rasa humor yang bagus tentang diri sendiri
adalah sebuah alat tangguh yang membantu untuk berkembang
saat menapaki jalan spiritual.
“Dia membangkitkan semangat yang menyala-nyala demi
memunculkan keadaan baik yang belum muncul, dan dia
berusaha, mengerahkan tenaga, mengerahkan pikirannya, dan
berjuang.”
Ini berarti melihat pikiran itu membangkitkan ketertarikan yang
gembira dan antusiasme saat keadaan-keadaan yang baik ini
tidak ada dalam pikiran. Dengan kata lain, memupuk
kewaspadaan berarti melatih pikiran yang bahagia dan
tersenyum. Bahkan saat pikiran yang netral yang hanya berpikir
ini dan itu, inilah waktunya melatih tersenyum dalam pikiran
dan mengalami ketertarikan yang gembira dan antusias.
“Dia membangkitkan semangat yang menyala-nyala demi
keberlanjutnya, tidak-hilang, penguatan, peningkatan, dan
kepemenuhan dengan mengembangkan keadaan-keadaan baik
yang telah muncul, dan dia membuat upaya, mengerahkan
tenaga, mengerahkan pikirannya, dan berjuang. Dan dengan
cara itu banyak muridku telah meraih penyelesaian dan
kesempurnaan dari pengetahuan langsung.”
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Empat Jenis Usaha Benar merujuk pada sebuah latihan yang
dilatih terus-menerus, tidak hanya selama latihan meditasi
formal tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari.
Suatu kali beberapa murid bertanya pada penulis: “Bagaimana
seseorang bisa meraih Nibbāna dengan melatih tersenyum dan
memiliki sebuah ketertarikan yang kegembiraan?” Mereka
merasa bahwa pernyataan mereka ini sangat mendalam karena
mereka
pikir
Nibbāna
diraih
dengan
terus-menerus
memperhatikan pada penderitaan dan rasa sakit sepanjang
waktu. Murid-murid ini tidak melatih bagaimana menjadi ringan
dan bahagia seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha.
Penulis menjawab mereka dengan menanyakan beberapa
pertanyaan: “Bagaimana Anda dapat meraih Nibbāna tanpa
tersenyum dan memiliki ketertarikan yang gembira dalam
pikiran Anda? Bukankah kebahagiaan adalah salah satu faktor
pencerahan? Tidakkah Sang Buddha berkata, ‘Kita adalah yang
Berbahagia’?”
Di sini Anda dapat melihat pentingnya mengembangkan suatu
pikiran yang tersenyum dan memiliki ketertarikan pada
kegembiraan. Akan timbul suatu perubahan sejati dari perspektif
dalam pikiran Anda ketika Anda memiliki sebuah ketertarikan
yang gembira dan tersenyum. Saat situasi sulit, Anda tidak
merasa begitu berat dan mengeluh. Ini karena tidak banyak
kemelekatan-ego dan meditator dapat melihat suatu situasi
dengan jernih.
Ketika pikiran tidak tersenyum dan tidak memiliki ketertarikan
yang bergembira, segala sesuatu menjadi berat dan semua
keadaan batin dan bentuk pikiran menjadi tertekan. Pikiran
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menjadi terlalu serius dan menanggapi segala sesuatu dengan
negatif.
Contohnya, saat Anda sangat bahagia dan saya datang dan
memberikan sekuntum mawar kepada Anda. Anda mungkin
mengambil mawar itu dan memuji warna, bentuk dan
harumnya. Anda mungkin pikir, “Betapa cantik bunganya!
Memandanginya saja sudah membuatku lebih bahagia.” Tapi,
jika Anda sedang depresi atau marah dan saya datang dan
memberikan mawar yang sama itu, mungkin pikiran Anda
malah akan melihat duri-durinya dan mungkin Anda bahkan
berpikir, “Aduh! Mawar ini jelek sekali. Aku benci!” Saat itu,
yang terlihat hanyalah duri-duri itu. Tapi faktanya itu mawar
yang sama. Satu-satunya yang berbeda adalah suasana hati
Anda. Ketertarikan yang bergembira dan tersenyum membantu
membuat dunia di sekitar Anda menjadi tempat tinggal yang
lebih baik.
Ini tidak berarti bahwa Anda tidak akan mengalami cobaancobaan dan penderitaan. Anda tetap akan mengalaminya! Tapi
perspektif yang memiliki kebahagiaan dalam pikiran mengubah
sebuah masalah besar menjadi masalah kecil.

Empat Landasan Kekuatan Spiritual

17] “Lagi, Udayin, Aku telah mengumumkan kepada para
murid-Ku jalan untuk mengembangkan empat landasan bagi
kekuatan spiritual. Di sini seorang bhikkhu mengembangkan
landasan bagi kekuatan spiritual yang terkandung dalam
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ketenangan pikiran, karena kebahagiaan dan perjuangan yang
teguh.”
Kekuatan spiritual pertama adalah kebahagiaan. Ini sudah
dijelaskan di atas.
“Dia mengembangkan landasan bagi kekuatan spiritual yang
terdiri dari penyatuan (di sini berarti ketenangan yang diam)
karena energi dan perjuangan yang teguh.”
Kekuatan spiritual kedua adalah energi. Anda tidak bisa
bermalas-malasan atau lalai saat berada di jalan Sang Buddha.
Memerlukan banyak tenaga untuk bertahan pada jalan ini,
terutama saat Anda menyadari bahwa ini adalah latihan seumur
hidup! Maksudnya adalah energi/tenaga yang diperlukan untuk
mengenali ketika pikiran Anda menjadi ketat dan tegang, yang
diikuti oleh tenaga untuk melepaskan pemikiran itu dan
melonggarkan keketatan di kepala dan pikiran, sebelum kembali
lagi ke napas.
“Dia mengembangkan landasan bagi kekuatan spiritual yang
terdiri dari penyatuan pikiran (di sini berarti ketenangan) hasil
pemurnian (tiada nafsu keinginan) pikiran dan perjuangan
yang teguh.”
Kekuatan spiritual ketiga adalah kemurnian pikiran, yang
dikembangkan ketika Anda bersama obyek meditasi selama
mungkin. Kapanpun suatu rintangan muncul dan membawa
Anda keluar dari meditasi, maka Anda hanya membiarkannya,
tanpa terlibat dalam pikiran yang berpikir. Anda mulai
melakukan siklus 6R, yaitu recognize/mengenali bahwa Anda tidak
berada dengan obyek meditasi, release/melepaskan gangguan Anda
dengan tidak memberikan perhatian kepadanya, relaxing/rilekskan
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ketegangan dan keketatan di kepala yang disebabkan oleh
gangguan itu, resmile/tersenyum kembali untuk meringankan
pikiran dan mempertajam Kewaspadaan, dan returne/kembali
kepada obyek meditasi Anda. Kemudian Anda repeat/mengulangi
siklus ini apabila diperlukan dan Anda kembangkan siklus ini
menjadi suatu gerakan mulus sehingga pikiran belajar untuk
melakukannya.
Tidaklah penting seberapa sering pikiran kembali kepada
gangguan atau rintangan. Jika perhatian pikiran beralih ke lain
hal, Anda kemudian melakukan siklus ini.
Anda cukup mengulang 6R/6M, memperbolehkan, merilekskan
dan kembali ke napas dan merilekskan lagi. Inilah metode untuk
memurnikan pikiran dari semua kekotoran batin dan rintangan.
Ingatlah, meditasi bukanlah tentang berpikir. Meditasi adalah
tentang memperluas pemahaman pikiran dan kesadaran pada
masa kini dan kemudian melampauinya mencapai ekspresi sejati
dari penerimaan dengan kasih. Meditasi adalah keheningan saat
bentuk-bentuk pikiran—dengan semua gambaran dan kata-kata
—telah sepenuhnya berhenti mengalihkan perhatian pikiran
Anda. Meditasi tidak pernah diartikan sebagai “konsentrasi”
dalam pengertian konvensional.
“Konsentrasi” yang diartikan oleh tipe meditasi absorpsi atau
satu-titik justru mengerutkan pikiran dan adalah suatu bentuk
mengacuhkan, sejenis pemotongan, suatu penekanan rintangan,
sebuah perlawanan. Itu juga adalah suatu jenis konflik. Suatu
pikiran yang meditatif bisa sangat tenang dan sunyi, dan
sekaligus tidak mengalami pengacuhan atau penekanan, dan
tanpa perlawanan di dalamnya. Sebuah pikiran yang
terkonsentrasi tidak dapat bermeditasi sesuai dengan latihan
Buddhis.
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“Dia mengembangkan landasan bagi kekuatan spiritual yang
terdiri dari penyatuan pikiran (di sini berarti ketenangan
pikiran) karena penyelidikan dan perjuangan yang teguh.”
Kebiasaan menyelidiki/investigasi pengalaman Anda adalah
sebuah aspek yang sangat penting dari pertumbuhan spiritual
Anda. Ketika Anda terperangkap oleh suatu rintangan, atau rasa
sakit, atau pengalihan apa pun, Anda mesti mampu melihat
bagaimana reaksi pikiran terhadap situasi tertentu. Contoh, rasa
kantuk muncul saat Anda sedang bermeditasi. Cara mengatasi
rasa kantuk adalah memiliki perhatian, lebih intensif
memunculkan ketertarikan yang gembira pada obyek meditasi.
Anda harus berusaha melihat langsung bagaimana pikiran Anda
menyelinap kembali ke rasa kantuk.
Dengan kata lain, Anda harus mengerahkan daya usaha lebih
dan tenaga/energi ke dalam latihan sehingga Anda melihat
bagaimana hal-hal terjadi. Ketika Anda menyadari bagaimana
pertama-tama perhatian mulai terperangkap oleh rintangan,
Anda akan lebih cepat melepaskannya dan tidak terperangkap
lama-lama.
Namun, jika Anda telah sepenuhnya terperangkap oleh rasa
kantuk, mungkin perlu beberapa waktu untuk mengatasi
rintangan ini, karena mengatasinya adalah hal terakhir yang
pikiran ingin lakukan! Dengan demikian, pikiran bisa “berpingpong” bolak-balik dari obyek meditasi kembali ke rasa kantuk.
Semakin ringan dan tertarik dengan gembira terhadap
bagaimana pikiran bekerja, semakin cepatlah Anda akan
melepaskan rintangan itu dan memulai meditasi kembali.
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Sama juga dengan halnya saat rasa sakit muncul, jangan arahkan
pikiran kepada rasa sakit itu. Anda dapat melihat bagaimana
pikiran punya resistensi/penolakan terhadap sensasi itu hanya
ketika perhatian anda ditarik ke rasa sakit itu. Jika Anda mulai
memikirkan rasa sakit itu, ia akan membesar dan menguat. Jadi,
pertama-tama Anda melepaskan pikiran yang berpikir, yang
mulai menverbalisasi (membuat kalimat) tentang gangguan itu
(rasa sakit, rintangan, emosi berat dan lain-lain).
Lalu, rilekskan pikiran dan lepaskan simpul batin yang ketat di
sekitar sensasi itu, rilekskan keketatan di kepala, tenangkan
pikiran dan kemudian tersenyum sebelum mengarahkan
perhatian Anda kembali ke obyek meditasi. Lakukan ini terus
menerus sampai rasa sakit tidak lagi menarik pikiran kembali
kepadanya.
Hal ini dengan jelas berbeda dari beberapa instruksi meditasi
lainnya dimana para meditator diberitahukan untuk
mengerahkan perhatian mereka ke tengah rasa sakit dan
memperhatikannya sebagai “rasa sakit… rasa sakit… rasa
sakit...” sembari berusaha melihat sifat alamiah dan mengamati
perubahannya.
Tetapi rasa sakit itu secara alamiah tidaklah menyenangkan dan
para meditator memiliki kecenderungan untuk mengetatkan dan
mengeraskan pikiran sehingga mereka dapat terus mengawasi
rasa sakit itu. Pengerasan pikiran ini tidak disadari oleh para
meditator. Mereka tidak melihatnya dengan jelas ketika muncul.
Para meditator pada akhirnya akan mengembangkan cukup
konsentrasi (perhatian tetap) untuk mampu mengatasi rasa sakit
itu. Tapi, ini dicapai dengan menekan dan mengetatkan pikiran.
Anda dapat dengan jelas mengamati bahwa landasan spiritual
dari penyelidikan pengalaman Anda (Dhamma Vicaya) adalah
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untuk memurnikan pikiran dengan memperbolehkan segala
sesuatu yang terjadi dalam masa kini berlangsung tanpa
berusaha untuk diperangi, dikendalikan, atau bahkan
menganggunya dengan cara apapun. Penerimaan kasih dan
kesabaran (yang didefinisikan dalam kamus bahasa Inggris
berarti tanpa penolakan) dari masa kini adalah jalan untuk
mencapai Nibbāna.
Nibbāna tidak dapat dicapai dengan
konsentrasi absorpsi/pencerapan, keketatan, ataupun penekanan.

Lima Fakultas (Kemampuan)

18] “Lagi Udayin, Aku telah mengumumkan kepada para
murid-Ku jalan untuk mengembangkan Lima Fakultas
(Kemampuan)
Spiritual.
Di
sini
seorang
bhikkhu
mengembangkan Fakultas (Kemampuan) Keyakinan yang
menuntun kepada kedamaian, menuntun ke pencerahan.”
Kemampuan keyakinan juga disebut kemampuan kepercayaan diri.
Saat Anda mulai tertarik untuk melepaskan sakitnya kehidupan,
rasa ingin tahu Anda menjadi lebih kuat. Dan dengan demikian,
Anda mulai mencari seorang guru meditasi. Jika Anda cukup
beruntung untuk belajar dari seorang guru yang kompeten, Anda
mulai melihat sedikit perubahan dalam cara Anda
mempersepsikan dunia. Saat Anda mulai melihat ini melalui
latihan langsung, rasa percaya diri Anda mulai tumbuh. Alhasil,
antusias Anda dalam berlatih bertambah hingga Anda akan ingin
berlatih lebih banyak lagi!
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“Dia mengembangkan Fakultas (Kemampuan) Energi, yang
menuntun kepada kedamaian, menuju ke pencerahan.”
Saat rasa percaya diri Anda tumbuh, secara alami Anda akan
mengerahkan lebih banyak energi ke dalam latihan Anda. Anda
mulai bermeditasi sedikit lebih lama dan pikiran menjadi sedikit
lebih cerah. Bagi para pemula disarankan untuk bermeditasi
tidak kurang dari 30-45 menit setiap kalinya.
Ketika meditasi duduk Anda berjalan baik, silakan bermeditasi
selama mungkin. Meditasi yang baik bisa jadi bertahan selama 1
jam, atau 1 jam 10 menit, atau lebih lama lagi. Sangatlah baik
untuk bermeditasi secara progresif untuk periode waktu yang
lebih lama dan jangan cemas tentang melekat pada meditasi.
Satu-satunya cara Anda menjadi melekat adalah dengan berpikir
dan tidak melakukan meditasi dengan cara yang benar. Tidak
ada yang salah dengan duduk bermeditasi untuk waktu yang
panjang sepanjang Anda tidak menyakiti diri Anda sendiri secara
fisik dan Anda cukup berolah raga.
Duduk bermeditasi selama 1 atau 2 atau 3 jam sangat baik hanya
jika ketika Anda duduk dengan nyaman untuk waktu selama itu.
Jika Anda duduk bermeditasi dengan suatu cara yang sama yang
menyebabkan munculnya rasa sakit setiap kali, maka Anda
menyebabkan ketidaknyamanan yang tidak perlu bagi fisik Anda
sendiri. Tidaklah bijak untuk melakukan itu karena postur
duduk harus nyaman. Tidak masalah jika meditator
menggunakan kursi atau bangku, sepanjang mereka tidak
bersandar. Menyandarkan punggung itu hanya baik untuk tidur
dan ketumpulan, bukan untuk meditasi! Dan demikianlah,
semakin Anda percaya diri, semakin banyak energi yang Anda
kerahkan ke dalam latihan Anda. Rasa antusias Anda akan juga
meningkat secara alamiah.
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“Dia mengembangkan Fakutas (Kemampuan) Kewaspadaan
yang menuntun kepada kedamaian, menuju ke pencerahan.”
Saat energi Anda meningkat, kesadaran dan kewaspadaan Anda
akan menguat secara alami. Ini adalah proses “tanpa paksaan”
yang sangat alami. Mari Anda lihat ke dalam pikiran orang
awam, orang seperti Anda atau saya. Yang Anda temukan adalah
pikiran belalang, pikiran kupu-kupu, atau bisa Anda katakan,
pikiran seekor monyet. Pikiran itu selalu bergerak-gerak,
melompat-lompat. Pikiran mengubah fantasinya dan gerakan
hatinya setiap waktu.
Perhatian pikiran adalah mangsa bagi semua pemicu dan reaksi
emosinya sendiri terhadapnya. Inilah sesungguhnya suatu reaksi
yang pada umumnya adalah reaksi terhadap kondisi-kondisi,
seperti yang telah Anda selalu lakukan ketika pemicu tertentu
muncul. Ini adalah rantai dari asosiasi, harapan, ketakutan,
memori, fantasi, atau penyeasalah yang terus mengalir dengan
konstan dalam pikiran. Mereka dipicu oleh ingatan-ingatan dari
dunia luar.
Perhatian pikiran bergerak secara membuta, tanpa pernah
berhenti, tak terpuaskan dalam pencariannya untuk
mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Tak mengherankan
pikiran menjadi begitu gila dan penuh dengan ketidakpuasan
dan digambarkan sebagai seekor monyet gila yang gelisah yang
berayun-ayun dari satu cabang pohon ke cabang lainnya demi
mencari buah-buah memuaskan melalui hutan rimba belantara
tak berujung dari kejadian-kejadian terkondisi.
Demikianlah, ketika Anda pertama-tama mulai bermeditasi,
secara alami pikiran berlari-larian dan menjauh dari obyek
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meditasi untuk waktu yang lama. Terkadang bahkan perlu
waktu 2 atau 3 menit sebelum Anda mampu mengenali bahwa
pikiran telah teralihkan dan kemudian Anda dengan lembut
melepaskannya,
merilekskan
ketegangan
di
kepala,
menenangkan pikiran, tersenyum dan mengarahkan kembali
perhatian ke napas dan rileks.
Ketika terjadi, hal ini sangatlah alami, karena pikiran terbiasa
berlarian ke manapun sesukanya. Dan ketika hal itu terjadi,
janganlah mengkritik diri atau menghukum diri Anda sendiri
karena perhatian pikiran menjadi sangat kacau. Sebagai gantinya,
lepaskan gangguan, rileks, tersenyum saat Anda kembali kepada
obyek meditasi dan melanjutkannya.
Tetapi ketika latihan Anda berkembang dan Anda mampu
dengan lebih cepat mengenali dan melepaskannya, kewaspadaan
Anda secara bertahap menjadi lebih tajam. Pikiran mungkin
hanya menjauh dari napas selama 1 menit dan rileks selama 1
menit sebelum mengenalinya bahwa pikiran tidak berada
bersama napas dan rileks. Kemudian melepaskannya,
merilekskan pikiran, tersenyum dan kembali kepada napas dan
rileks lagi.
Di saat ini perhatian pikiran mulai tinggal bersama napas lebih
lama, mungkin selama 30 detik, sebelum pikiran pergi lagi.
Tetapi sekarang Anda menjadi lebih baik dalam mengenali ketika
perhatian pikiran menjauh. Kewaspadaan Anda menjadi lebih
tajam dan Anda mampu mengenali apa yang sedang dilakukan
oleh pikiran. Dengan demikian, ketika rasa percaya diri Anda
bertambah baik, energi Anda meningkat dan sebagai hasilnya,
kewaspadaan pikiran secara alami berkembang dan hal ini
mempertajam kesadaran Anda. Salah satu bagian penting dari
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meditasi ini adalah menyadari bahwa ’napas dan rileks’ harus
menjadi pusat, tempat Anda kembali setiap siklus.
“Dia mengembangkan Fakultas (Kemampuan) Penyatuan
Pikiran atau Keheningan, yang menuntun ke kedamaian,
menuju ke pencerahan.”
Ketika kewaspadaan momen ini meningkat, secara alami pikiran
akan berdiam pada obyek meditasi untuk waktu yang jauh lebih
lama. Kebanyakan orang akan menggambarkan hal ini sebagai
“konsentrasi” tapi ini bukanlah deskripsi yang tepat karena ini
bukanlah konsentrasi jenis itu. Pikiran tidak terabsopsi atau
terpaku hanya kepada napas. Sebaliknya pikiran sangat hening,
rileks, dan tenang, dan menetap pada napas dengan sangat baik.
Ingatlah bahwa napas adalah peringatan untuk langkah RILEKS
dan hal ini sangat penting.
Pada saat ini perasaan bahagia yang kuat muncul dan badan
menjadi sangat ringan dan terasa seperti melayang. Ketika
kebahagiaan itu memudar, muncullah suatu perasaan
ketenangan yang sangat kuat, ketenang-seimbangan dan
kenyamanan. Karena Kewaspadaan Anda yang tajam, Anda
tidak menjadi terlibat dengan perasaan-perasaan ini. Tapi jika
Anda mulai berpikir atau berucap dalam hati tentang betapa
indahnya keadaan ini dan betapa Anda sangat menyukainya,
Anda akan kehilangan keadaan itu dan rasa kantuk akan sangat
sering muncul dalam pikiran. Ini karena Anda terperangkap oleh
kemelekatan terhadap perasaan-perasaan itu (nafsu keinginan
dan kemelekatan) dan terlepas dari obyek tanpa kembali kepada
napas dan rileks.
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Kewaspadaan memudar ketika Anda mulai berpikir atau
berucap dalam hati tentang banyak hal dan menjadi terlibat
dalam menginginkan untuk mengendalikan pemikiran ini. Hal
ini juga terjadi ketika Anda menginginkan munculnya
pengalaman kebahagiaan dan ketenangan. Nafsu keinginan ini
membuat pikiran berusaha terlalu keras sehingga tidak dapat
kembali kepada pengalaman tersebut! Namun ketika Anda
mencoba lebih keras dan mengerahkan lebih banyak energi,
kegelisahan justru menguat. Seringkali Anda bahkan akan
mengerahkan semakin banyak energi untuk mengatasi
rintangan, padahal sebenarnya yang diperlukan adalah
mengurangi sedikit energi dan merileks dan lebih banyak
tersenyum. Ubahlah meditasi Anda menjadi suatu permainan
yang menarik daripada membuat gangguan menjadi musuh
untuk diperangi.
Kombinasi
rintangan-rintangan
yang
muncul
akan
menghentikan semua latihan spiritual karena menginginkan halhal terjadi dengan suatu cara tertentu (nafsu keinginan) membuat
semua perkembangan spiritual memudar. Oleh karenanya, Anda
harus lebih waspada terhadap pemikiran tentang keadaankeadaan yang menyenangkan ini.
Saat rasa percaya diri dan senyuman meningkat, energi Anda
pun tumbuh secara alamiah. Hal ini meningkatkan kewaspadaan
Anda sehingga membuat ketenangan pikiran menjadi lebih kuat
dan bertahan lebh lama.
“Seorang bhikkhu mengembangkan Fakultas (Kemampuan)
Kebijaksanaan (yang berarti melihat dan mengerti rangkaian
Sebab Musabab Yang Saling Bergantungan), yang menuntun
ke kedamaian, menuju pencerahan. Dan dengan demikian,
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banyak para murid-Ku telah mencapai penyelesaian dan
kesempurnaan dari pengetahuan langsung.”
Saat pikiran Anda menjadi lebih tenang dan hening, Anda
mampu melihat sifat alami dari fenomena. Pengembangan
kebijaksanaan atau kecerdasan ini diraih dengan melihat sendiri
hal-hal yang muncul dan lenyap dengan sendirinya. Sebagai
contohnya, saat Anda bermeditasi dalam jhāna (suatu tingkatan
pengertian meditasi), Anda melihat bagaimana kebahagiaan
muncul. Kebahagiaan itu ada di sana untuk sesaat, lantas lenyap.
Anda melihat bagaimana ketenangan dan kebahagiaan muncul.
Ketenangan dan kebahagiaan itu ada di sana sesaat dan lantas
memudar. Anda mampu melihat sifat asli dari ketidakkekalan,
bahkan di permulaan latihan Anda, dengan mengamati bentukbentuk pikiran yang muncul dan lenyap.
Anda mulai mengamati perasaan-perasaan dan emosi-emosi
yang muncul dan lenyap. Anda juga menyadari bahwa hal-hal
ini yang muncul dan lenyap adalah tidak memuaskan dan
perasaan-perasaan dan emosi-emosi ini adalah suatu bentuk
penderitaan, terutama ketika hal-hal itu tidak berjalan seperti
yang Anda inginkan. Ketika Anda melihat betapa tidak
memuaskannya proses ini, dengan jelas Anda melihat bahwa itu
adalah sebuah ”proses impersonal (tanpa diri)”. Tidak ada
siapapun yang mengendalikan kemunculan dan lenyapnya halhal ini.
Bahkan saat ketika berada dalam jhāna (suatu tingkatan
pengertian meditasi), Anda tidak memiliki kendali yang nyata
atas kemunculan kebahagiaan karena kebahagiaan muncul ketika
kondisi-kondisinya tepat untuk muncul. Pada saat yang sama,
Anda tidak bisa begitu saja memaksa kebahagiaan untuk tetap
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tinggal, karena kebahagiaan memudar ketika kondisi-kondisinya
tepat. Apapun yang muncul akan lenyap.
Dan ini menyebabkan munculnya lebih banyak ketidakpuasan,
karena kebahagiaan adalah suatu perasaan yang menyenangkan!
Dengan demikian, Anda mampu melihat karakteristik dari
kehidupan dengan sangat jelas, yakni, anicca (ketidakkekalan),
dukkha (penderitaan), dan sifat impersonal (tanpa diri) dari halhal ini (anattā).
Inilah cara mengembangkan kebijaksanaan yang secara bertahap
menuntun Anda ke melihat Hukum Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan, baik kemunculan maupun kelenyapan (yaitu,
melihat dan merealisasikan Empat Kebenaran Mulia). Satu
pengamatan yang menarik yang tertera dalam Vinaya adalah
bahwa Anda dapat melihat tiga karakteristik kehidupan tanpa
pernah melihat rangkaian Hukum Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan, tapi Anda tidak pernah dapat melihat rangkaian
Hukum Sebab Musabab yang Saling Bergantungan tanpa pernah
melihat tiga karakteristik kehidupan (yakni ketidak-kekalan,
penderitaan dan sifat impersonal (tanpa diri) dari hal-hal) pada
saat yang sama. Kita akan membahas ini secara lebih terperinci
nanti.

Lima Kekuatan

19] “Lagi Udayin, Aku telah mengumumkan kepada para
murid-Ku jalan untuk mengembangkan Lima Kekuatan
Spiritual.
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Keyakinan, yang
pencerahan.”
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bhikkhu mengembangkan Kekuatan
menuntun ke kedamaian, menuju

Dia mengembangkan Kekuatan Energi, yang menuntun ke
kedamaian, menuju pencerahan.
Dia mengembangkan Kekuatan Kewaspadaan, yang menuntun
ke kedamaian, menuju pencerahan.
Dia mengembangkan Kekuatan Penyatuan Pikiran, yang
menuntun ke kedamaian, menuju pencerahan.
Dia mengembangkan Kekuatan Kebijaksanaan (berarti telah
melihat dan memahami rangkaian Hukum Sebab Musabab
Yang Saling Bergantungan), yang menuntun ke kedamaian,
menuju pencerahan.
Dan dengan cara itu banyak para murid-Ku yang telah meraih
penyelesaian dan kesempurnaan pengetahuan langsung.
Hal-hal ini sama seperti Lima Kemampuan, tetapi mereka
disebut kekuatan karena kemampuan mereka untuk
memurnikan pikiran dan membuatnya bermanfaat dan bersih.
Mari kita lanjutkan dengan Sutta Ānāpānasati.
14] “Dalam Sangha Bhikkhu ini, ada para bhikkhu yang
membaktikan diri mereka untuk mengembangkan cinta
kasih… welas asih… kegembiraan (sukacita)… ketenangseimbangan… meditasi kejijikan… persepsi ketidakkekalan—
Bhikkhu-bhikkhu seperti ini ada dalam Sangha Bhikkhu ini.
Dalam Sangha Bhikkhu ini, terdapat para bhikkhu yang
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membaktikan diri mereka pada pengembangan kewaspadaan
pada pernapasan.
Cinta kasih, welas asih, kegembiraan (sukacita), dan ketenangseimbangan yang dikenal sebagai Empat ”Brahmā Vihāra” atau
Empat Keadaan Pikiran yang Tak Terikat atau Keadaan Pikiran
yang Tak Terbatas. Ini karena tidak ada ikatan atau batasan pada
pikiran Anda ketika Anda dalam keadaan meditasi ini.
Meditasi kejijikan cocok bagi mereka yang memiliki
kecenderungan kuat munculnya birahi dalam pikiran. Meditasi
ini dilatih dengan merenungi elemen-elemen dan sifat
menjijikkan dari bagian-bagian badan jasmani Anda. Contohnya,
ketika Anda menatap pada seseorang yang cantik atau tampan
dan pemikiran birahi muncul, Anda dapat membayangkan
betapa menggairahkannya orang itu andai saja semua bagian
dalam badannya dibalik keluar! Akankah pikiran Anda berpikir:
“Oh! Betapa indahnya ususnya atau hatinya!” atau “Wow!
Betapa indahnya cairan empedu, nanah dan dahak orang itu!”
Nah masih banyakkah nafsu yang ada dalam pikiran saat itu?
Demikianlah, meditasi ini membantu orang-orang dengan
kepribadian yang penuh birahi untuk menjadi lebih seimbang.
Persepsi tentang ketidak-kekalan sebenarnya tidak hanya saat
meditasi duduk dan berpikir tentang bagaimana segala sesuatu
itu berubah (ingatlah bahwa Meditasi Ketenang-bijaksanaan
Pandangan Terang (TWIM) adalah tentang melihat dengan
pikiran yang hening dan lapang). Ini merujuk pada keadaan
meditasi dari ruang tanpa batas dan kesadaran tanpa batas
dimana pikiran melihat betapa cepat laju jalannya fenomenafenomena fisik dan batin ini sesungguhnya dan ketika Anda
menyadari betapa mengecewakannya hal ini. Ditambah pula,
pemahaman terbesar adalah ketika Anda menyadari semua
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kondisi keberadaan adalah hanya suatu bagian dari proses
impersonal. Dengan kata lain, Anda melihat dan memahami
bahwa tidak ada pemegang kontrol dan tidak ada diri yang
membuat hal-hal ini muncul. Mereka muncul dengan sendirinya.
Mereka berada disana untuk sesaat dan mereka berlalu tanpa
Anda miliki kontrol terhadap apa yang terjadi.
Kini Anda akan menuju ke bagian berikutnya dari sutta yang
membicarakan tentang kewaspadaan pada pernapasan.

Kewaspadaan Pada Pernapasan
15] “Para bhikkhu, ketika kewaspadaan pada pernapasan telah
berkembang dan dilatih, hal itu adalah buah dan manfaat yang
besar. Ketika Kewaspadaan pada Pernapasan telah
dikembangkan dan dilatih, hal itu memenuhi Empat Landasan
Kewaspadaan. Ketika Empat Landasan Kewaspadaan telah
dikembangkan dan dilatih, hal itu memenuhi Tujuh Faktor
Pencerahan. Ketika Tujuh Faktor Pencerahan telah
dikembangkan dan dilatih, hal itu memenuhi Pengetahuan
Sejati dan Kebebasan.
Amatilah bahwa Empat Landasan Kewaspadaan ada di dalam
sutta ini dan mereka dicapai melalui latihan jhāna dan ”Meditasi
Ketenang-bijaksanaan Pandangan Terang (TWIM)” yang
menuntun pada keadaan perenungan pikiran yang bijak.
Hal ini jelaslah berbeda dari teori saat ini bahwa Anda tidak
dapat mengamati Empat Landasan Kewaspadaan sewaktu
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mengalami jhāna-jhāna (tahapan-tahapan pengertian tingkat
meditasi).
Sang Buddha hanya mengajarkan satu jenis meditasi dan itu
adalah meditasi ketenangan-pandangan terang yaitu SamathaVipassanā atau Anda dapat mengatakan bahwa Beliau
mengajarkan samādhi—yang secara harafiah berarti ”Meditasi
Ketenang-bijaksanaan Pandangan Terang (TWIM)”.
16] Dan bagaimana, para Bhikkhu, kewaspadaan pada
pernapasan ini dikembangkan dan dilatih, sehingga
memberikan buah dan manfaat yang besar?
17] “Di sini seorang Bhikkhu, pergi ke hutan atau ke bawah
sebatang pohon atau ke pondok yang kosong, duduk,
menyilangkan kedua kakinya, menegakkan punggungnya, dan
meneguhkan kewaspadaannya, sambil terus waspada saat
masuknya napas, waspada saat keluarnya napas.
Ungkapan “pergi ke hutan atau ke bawah sebatang pohon atau
ke pondok kosong” berarti seseorang pergi ke sebuah tempat
yang sunyi di mana hanya ada sedikit gangguan saat belajar
meditasi. Tempat yang cocok adalah tempat yang jauh dari
jalanan bising, suara-suara kencang, dan musik, atau suara yang
terus menerus, suara orang-orang dan juga hewan.
Yang terjadi dengan para praktisi meditasi pencerapan adalah
bahkan suara sekecil apapun akan berubah menjadi seperti ”duri
dalam daging”. Hal ini terjadi karena konsentrasi menjadi tidak
seimbang dengan kewaspadaan Anda. Banyak murid mengeluh
tentang kipas angin yang menyala dan mengeluarkan bunyi, atau
ketika seseorang membuka dan menutup pintu. Praktisi
pencerapan akan lompat kaget karena suara-suara ini
mengejutkan mereka. Sekali lagi, ini terjadi dikarenakan
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Kewaspadaan meditator lemah dan konsentrasi mereka tidak
seimbang. Ini adalah kelemahan dari melakukan konsentrasi
pencerapan.
Di masa kehidupan Sang Buddha kebanyakan orang duduk di
lantai. Dari sinilah, ungkapan “duduk; menyilangkan kakikakinya, menegakkan punggung” berasal. Tapi sekarang ini,
duduk di lantai bisa menjadi pengalaman yang sangat sulit dan
menyakitkan karena kebanyakan orang terbiasa duduk di kursi,
bangku, atau sofa. Jika Anda ingin duduk di lantai, akan sangat
membantu jika Anda duduk di bantalan tinggi sehingga tidak
ada rasa sakit di punggung atau lutut Anda.
Sebenarnya, jauh lebih penting untuk mengamati apa yang
terjadi dalam pikiran ketimbang duduk dengan ketidaknyamanan dan rasa sakit. Ingatlah bahwa tidak ada keajaiban
dengan duduk di atas lantai. Keajaiban datang dari pikiran yang
jernih, tenang, dan melakukan 6R/6M saat terganggu dan dengan
lembut berada dalam keadaan nyaman sesering mungkin.
Dengan demikian, jika sangatlah menyakitkan untuk duduk di
lantai, maka tidak masalah jika Anda duduk di kursi atau
bangku.
Namun jika Anda duduk di kursi, ada hal sangat penting untuk
diperhatikan adalah Anda harus duduk tanpa bersandar
sepenuhnya. Bersandar hanya baik untuk tidur, tapi tidak untuk
meditasi! “Menegakkan badannya” berarti duduk dengan
punggung yang tegak tapi tidak kaku dan nyaman. Punggung
yang tegak lurus adalah di mana semua tulang belakang saling
menumpuk satu di atas lainnya. Hal ini untuk memastikan
energi dapat mengalir naik dan turun punggung tanpa hambatan
apapun. Bersandar menghentikan
aliran energi
dan
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menyebabkan munculnya rasa kantuk. Dengan demikian,
janganlah bersandar pada apapun ketika bermeditasi duduk.
Sering kali, ketika Anda pertama kali mulai, punggung Anda
tidak terbiasa tegap dan beberapa otot akan memberontak dan
mengeluh. Tetapi, dengan kesabaran dan keteguhan, otot-otot
yang belum terbiasa ini secara bertahap menyesuaikan diri dan
bertambah kuat.
Ada aspek penting lainnya dalam bermeditasi duduk. Anda
tidak boleh bergerak sama sekali. Anda harus duduk tanpa
menggerakkan badan untuk alasan apapun. Janganlah menggerakgerakkan kaki atau jari jemari atau tangan untuk menggaruk atau
mengusap atau mengubah postur dalam cara apapun sampai
selesai bermeditasi. Setiap gerakan merusak kesinambungan
latihan Anda dan hal ini menyebabkan meditator harus memulai
semuanya lagi dari awal.
Beberapa orang guru meditasi memberitahukan para muridnya
bahwa tidak masalah bergerak sepanjang mereka “waspada”.
Tapi jika si murid benar-benar waspada, mereka akan mampu
mengawasi pikiran dan ketidaksukaannya pada sensasi itu dan
kemudian, merilekskan pikiran tersebut. Dengan demikian, tidak
ada alasan untuk bergerak!
Kewaspadaan juga berarti untuk menerima dengan penuh kasih
apapun yang terjadi dalam masa kini, tanpa berusaha
mengendalikan, melawan atau mengubahnya. Untuk benarbenar waspada berarti untuk terbuka dan membolehkan apapun
ada dalam masa kini. Bila Anda bergerak sewaktu duduk berarti
Anda tidak ada waspada saat itu. Ketika Anda menyerah kepada
keinginan untuk bergerak, Anda mengidentifikasikan diri
dengan keinginan itu dan saat itu tidak ada kewaspadaan.
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Demikianlah, ketika Anda siap dan mulai bermeditasi, Anda
harus tetap diam dan menjaga ketenangan pikiran kapanpun
munculnya gangguan. Duduk diam setenang patung Sang
Buddha adalah yang terbaik! Satu-satunya gerakan yang
dibolehkan selama bermeditasi adalah menegakkan punggung
ketika punggung mulai membungkuk, asalkan hal itu tidak
sering dilakukan.
Ungkapan “meneguhkan kewaspadaan di depannya” berarti
seseorang mengesampingkan semua urusan-urusan duniawi dan
keterlibatan dengan kesenangan-kesenangan indera. Dengan
lembut Anda menutup mata dan kapanpun ada suara-suara yang
mengganggu, bebauan, rasa atau sensasi atau bentuk pikiran,
Anda sadar terhadap hal-hal itu dan begitu saja melepaskannya.
Anda lalu melonggarkan keketatan dalam kepala, tersenyum dan
mengarahkan kembali perhatian ke obyek meditasi dan
rilekskan.
“Dengan penuh kewaspadaan dia menarik napas, dengan
penuh kewaspadaan dia menghembuskan napas”
Ini menjelaskan cara melatih kewaspadaan pada pernapasan.
Menyadari napas berarti mengetahui ketika Anda mengalami
napas masuk dan rileks, dan tahu ketika Anda mengalami napas
keluar dan rileks. Anda menggunakan napas sebagai peringatan
untuk rileks saat masuk dan keluarnya napas. Artinya hanya
membuka kesadaran Anda dan perhatian pada pernapasan
sebanyak mungkin, dan pada saat yang sama juga melonggarkan
keketatan dalam kepala (hal ini akan dijelaskan lebih lengkap
sebentar lagi).
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Instruksi-Instruksi Meditasi
18] “Menarik napas panjang, dia memahami: ‘Aku menarik
napas panjang’; atau
Menghembuskan napas panjang,
menghembuskan napas panjang’.

dia

memahami:

‘Aku

Menarik napas pendek, dia memahami: ‘Aku menarik napas
pendek’; atau
Menghembuskan napas pendek
menghembuskan napas pendek’.”

dia

memahami:

‘Aku

Kata-kata “dia memahami” ditekankan untuk menunjukkan
bahwa Anda tidak terfokus dengan perhatian kuat pada napas
demi mengesampingan segala hal lainnya. Anda semata-mata
memahami apa yang sedang napas lakukan saat ini. Hanya itu
instruksinya!
Anda hanya mengetahui kapan Anda menarik napas panjang
atau pendek! Tidak ada pengendalian terhadap napas pada
setiap waktunya. Malahan, hanya ada pemahaman terhadap apa
yang sedang Anda lakukan saat ini. Jika Anda mencoba “terlalu
fokus” atau “berkonsentrasi” pada napas dengan mengecualikan
hal lainnya, Anda akan mengalami sakit kepala karena itu adalah
jenis “konsentrasi yang salah”.
Bilamana Anda memegang erat obyek meditasi dan berusaha
memaksa pikiran untuk “berkonsentrasi” atau mendorong setiap
gangguan, kepala akan merasakan suatu ketegangan yang sangat
ketat dan menyakitkan. Keketatan atau ketegangan pada kepala
ini juga terjadi ketika meditator berusaha mengendalikan
meditasi dengan mengenyahkan jauh-jauh setiap pikiran-pikiran
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dan perasaan-perasaan pengganggu dan dengan cepat terburuburu kembali ke obyek meditasi. Hal ini terjadi dengan
“konsentrasi sementara” seperti juga setiap jenis teknik
“konsentrasi” lainnya. Hal ini tidak terjadi ketika Anda rileks
saat napas masuk dan saat napas keluar.
Banyak guru meditasi memberitahukan murid-muridnya untuk
mengarahkan perhatian mereka tepat ke tengah sensasi dan
melihat sifat alaminya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya halhal yang berbeda.
Pertama, para murid akan mengembangkan suatu rasa sakit yang
lebih kuat dan justru hal ini menjadi suatu gangguan, bukannya
pemeriksaan. Hal ini karena para guru meditasi ini mengatakan
kepada murid-muridnya untuk tetap bersama rasa sakit itu
sampai rasa sakit itu lenyap. Sayangnya, hal ini dapat memakan
waktu yang tak terbayangkan lamanya. Selain itu, Anda perlu
mengetatkan dan mengeraskan pikiran dalam usaha untuk
mengamati ketegangan itu.
Sesungguhnya, pengetatan dan pengerasan pikiran ini tidak
menjadi kewaspadaan. Para murid mulai mengembangkan suatu
pikiran yang mengeraskan dirinya sendiri ketika rasa sakit
muncul. Hal ini alami terjadi karena diperlukan banyak
keberanian dan daya tahan untuk mengawasi rasa sakit dengan
cara ini. Secara alami saat itu suatu jenis penolakan berkembang,
dan pengerasan pikiran ini tidak disadari sebagai anicca, dukkha,
anattā ataupun rangkaian Hukum Sebab Musabab Yang Saling
Bergantungan dan Anda tidak memperhatikan nafsu keinginan
yaitu keketatan di pikiran dan badan jasmani.
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Akibatnya, bahkan ketika Anda sedang tidak bermeditasi,
penekanan ini dapat menyebabkan pengerasan kepribadian, dan
hal itu menyebabkan munculnya masalah yang sebenarnya.
Tanpa rileks, pikiran memiliki kecenderungan untuk menjadi
penuh celaan dan menghakimi, dan pengembangan kepribadian
si meditator menjadi sulit.
Banyak orang bercerita mereka perlu mengikuti retret cinta kasih
setelah menjalani jenis meditasi lainnya karena mereka
menemukan diri mereka melakukan dan mengatakan hal-hal
dengan tidak begitu baik terhadap orang lain. Ketika hal ini
terjadi, muncul pertanyaan, “Sungguhkah ini adalah jenis teknik
meditasi yang yang menuntun kepada kebahagiaan saya dan
kebahagiaan orang lain? Jika jawabannya adalah ya, maka
mengapa saya perlu melatih jenis meditasi lain untuk
menyeimbangan pemikiran saya?”
Pada akhirnya Anda mampu menekan rasa penolakan ini dengan
melatih “konsentrasi”, yang diajarkan sebagai “metode yang
benar” oleh kebanyakan guru meditasi. Tapi metode yang
diajarkan oleh Sang Buddha tidak pernah menekan apapun.
Metode beliau adalah pikiran yang terbuka dan rileks and
memperbolehkan segala sesuatu muncul pada masa kini.
Demikianlah, kapanpun suatu rasa sakit muncul dalam badan,
pertama-tama Anda mengenali bahwa perhatian pikiran pergi ke
sensasi itu dan mulai memikirkan perasaan itu. Anda kemudian
melepaskan bentuk pikiran apapun mengenai sensasi itu,
membuka pikiran dan melonggarkan ketatnya cengkeraman
batin yang mengikat di sekeliling sensasi itu, atau Anda dapat
membiarkan sensasi itu berada di sana tanpa suatu perlawanan
batin atau rasa penolakan apa pun terhadapnya. Hal ini

Sutta Ānāpānasati

dilakukan dengan memberitahukan diri Anda,
pedulikan, tidak masalah rasa sakit itu ada di sana.”

99

“Jangan

Berikutnya, rilekskan/longgarkan keketatan yang ada di kepala…
rasakan pikiran menjadi luas dan tenang… kemudian tersenyum
dan arahkan kembali perhatian pikiran kepada obyek meditasi,
misalnya napas dan rileks saat napas masuk dan napas keluar.
Jika Anda terperangkap dalam pemikiran tentang rasa sakit atau
sensasi itu, sensasi itu akan menjadi lebih besar dan kuat. Pada
akhirnya, Anda tidak dapat menanggungnya lagi dan merasakan
bahwa Anda harus bergerak. Pemikiran atau perkataan dalam
hati tentang sensasi dan mengharapkannya lenyap adalah
“identifikasi ego” dan merupakan awal dari nafsu keinginan dan
kemelekatan. Hal ini terlibat dengan ….berusaha mengendalikan
….bertarung melawan sensasi itu …melawan sensasi itu dan
lain-lain… hanyalah bertarung melawan Dhamma yaitu
Kebenaran dari masa kni.
Kapanpun Anda bertarung dan berusaha mengendalikan atau
mengeraskan pikiran terhadap Dhamma masa kini, Anda
menyebabkan diri sendiri mengalami penderitaan dan rasa sakit
yang tidak perlu. Cara lain bertarung dengan Dhamma adalah
dengan menganggap sensasi-sensasi itu secara pribadi dan
mencoba mengontrolnya dengan pikiran Anda. Hal ini
memperparah rasa sakit, dan akibatnya sakitnya bahkan menjadi
semakin menyakitkan. Demikianlah, Anda mesti belajar untuk
membuka dan menerima masa kini dengan penuh kasih tanpa
“identifikasi ego” dan pemikiran atau bicara dalam hati
mengenai hal itu atau menganggapnya sebagai “Akulah itu”.
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Dengan melepaskan, merilekskan, dan tersenyumlah cara Anda
mencapai ketenangan dan penyatuan batin, serta tercapainya
ketenang-seimbangan, penuh kesadaran, dan kewaspadaan. Sang
Buddha mengajarkan kita tiga tindakan sewaktu bermeditasi
atau selama aktivitas keseharian, yaitu:

“Cintailah tempat di mana Anda sedang berada,
Cintailah apa yang sedang Anda lakukan, dan
Cintailah orang yang sedang bersama Anda.”

Penjelasan sederhana ini mengizinkan Anda untuk sepenuhnya
menerima masa kini.
“Mencintai tempat di mana Anda sedang berada” berarti
menerima kenyataan bahwa ketika Anda sedang bermeditasi
duduk, banyak hal yang tidak selalu seperti yang Anda
inginkan.
“Mencintai apa yang sedang Anda lakukan” berarti membuka
pikiran dan memperbolehkan apapun yang terjadi saat ini untuk
hadir dengan sendirinya tanpa kita menjadi melekat padanya
(nafsu keinginan) atau mengkritik diri kita sendiri karena tidak
menjadi sebaik yang seharusnya.
Singkatan yang bagus untuk hal ini adalah “DROPSS” yang
berarti ““Don't Resist Or Push. Soften and Smile” (Jangan
Melawan atau Mendorong. Melembutlah dan Tersenyum). Apa
pun yang muncul, jangan dilawan atau didorong. Hanya
melembut ke dalamnya dan tersenyum, membuka pikiran dan
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menerimanya. Dengan kata lain “Mencintai Apa yang Sedang
Kita Kerjakan”.
“Mencintai orang yang sedang bersama Anda” berarti
mencintai diri sendiri sehingga Anda melihat dan melepaskan
semua kemelekatan yang menyebabkan timbulnya rasa sakit
dalam badan dan pikiran Anda.
Mengenali bahwa Anda menyebabkan penderitaan Anda sendiri
adalah suatu realisasi yang sangat besar. Ketika Anda sungguhsungguh mencintai diri Anda sendiri, Anda akan melihat rasa
sakit dan duka, dan melepaskannya dengan cinta kasih
kemudian rileks dan tersenyum. Hal ini dilakukan dengan
melepaskan pemikiran tersebut. Demikianlah, Anda melepaskan
kemelekatan (nafsu keinginan) dan identifikasi ego terhadapnya.
Dia berlatih demikian: “Aku akan menarik napas mengalami
seluruh badan jasmani”;
dia berlatih demikian: “Aku akan menghembuskan napas
mengalami seluruh badan jasmani”.
Bagian sutta ini berarti Anda mengetahui ketika napas mulai dan
selesai saat nafas masuk, kemudian merilekskan. Anda tidak
perlu terlalu memfokuskan pikiran atau “berkonsentrasi” pada
napas, atau menganggap nafas ini sebagai obyek ’konsentrasi
absorpsi” ekstrim. Anda hanya mengetahui apa yang sedang
dilakukan napas saat ini. Kewaspadaan Anda cukup tajam untuk
mengetahui apa yang sedang dilakukan napas dan kanmerileks
sepanjang waktu, tanpa mengendalikan napas dengan cara
apapun.
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Cukup biarkan napas dan merilekskan menjadi suatu proses
yang alami.
Dia berlatih demikian: “Aku akan menarik napas untuk
menenangkan bentuk jasmani”;
dia berlatih demikian: “Aku akan menghembuskan napas
untuk menenangkan bentuk jasmani”.
Pernyataan sederhana ini adalah bagian yang paling penting dari
instruksi meditasi. Bagian ini menginstruksikan Anda untuk
memperhatikan keketatan yang muncul di kepala yang
menyertai setiap munculnya suatu kesadaran, dan merilekskan
keketatan saat menarik dan menghembuskan napas. Lalu Anda
merasakan pikiran Anda membuka, meluas, rileks dan menjadi
tenang dan kemudian Anda tersenyum.
Proses ini terjadi karena ada suatu lapisan yang membungkus
sekitar otak disebut ”meninges/selaput otak”. Lapisan ini akan
mengetat setiap saat muncul suatu bentuk pikiran, perasaan atau
sensasi. Setiap saat Anda melihat pikiran teralihkan dari napas
dan rileks, Anda cukup melepaskan gangguan dengan tidak
memberikan perhatian pikiran terhadapnya, dan rilekskan
keketatan dalam kepala atau otak, rasakan pikiran menjadi
terbuka dan mengembang, rasakan pikiran menjadi rileks,
tenang dan jernih.
Berikutnya, dengan lembut Anda tersenyum dan mengarahkan
pikiran kembali ke napas. Saat menarik napas, rileks, rasakan
lapisan otak itu meluas dan menjadi tenang. Saat
menghembuskan napas, rasakan lapisan otak meluas, rasakan
pikiran menjadi lebih awas dan murni. Dengan cara ini,
keketatan di kepala (lapisan otak dan otak) dan pikiran secara
lembut akan lenyap.
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Sebagai contoh, ketika suatu bentuk pikiran muncul, biarkanlah
pikiran itu pergi. Jangan terus memikirkannya, bahkan meskipun
bentuk pikiran itu sedang berceloteh di tengah kalimat. Dengan
lembut melepaskan pemikiran itu. Jika gangguan itu adalah
suatu sensasi, pertama-tama bukalah pikiran dan lepaskan
penolakan terhadap sensasi itu dan rilekskan keketatan yang
disebabkan oleh gangguan. Kemudian rasakan pikiran terbuka
dan meluas sebelum tersenyum dan sebelum mengarahkan
perhatian pikiran kembali kepada napas dan rileks. Membuka,
merilekskan dan melepaskan keketatan dalam kepala ini
sesungguhnya adalah melepaskan “identifikasi ego” (nafsu
keinginan) halus yang melekati dirinya sendiri kepada segala
sesuatu yang muncul.
Demikianlah, dengan cara ini, ketika Anda melepaskan
ketegangan,
sesungguhnya
Anda
melepaskan
semua
kemelekatan dan ketidaktahuan yang menyebabkan kelahiran
kembali. Ini adalah pengalaman nyata dari Kebenaran Mulia
Ketiga atau terhentinya penderitaan.
Sering kali seorang guru ’konsentrasi absorpsi’ memberitahukan
para muridnya bahwa bagian terakhir dari instruksi ini berarti
Anda menjadi tenang ketika perhatian pikiran berfokus hanya
pada napas. Namun, bukan begitu cara membacanya. Bahasa Pali
’passambhaya’ ini menarik karena kata ini dapat berupa kata kerja,
kata bantu, kata benda, atau kata sifat. Artinya ditentukan oleh
kata-kata sebelum atau sesudah kata passambhaya ini. Dalam sutta
ini, kata-kata sebelum kata passambhaya adalah ”Dia berlatih
demikian”. Ini berarti kata Pali passambhaya ini adalah kata kerja
tindakan. Ini masuk akal karena anda merilekskan (melepaskan
nafsu keinginan halus) di tubuh dan pikiran saat nafas masuk
dan nafas keluar.
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Ketika Anda mengikuti instruksi dalam sutta ini, langkah kecil
merilekskan ini dalam instruksi sesungguhnya mengatakan bahwa
ketika Anda bermeditasi, Anda tidak fokus keras hanya pada
napas dengan mengabaikan yang lainnya. Anda menggunakan
napas untuk mengingatkan diri sendiri untuk rileks saat napas
masuk dan napas keluar. Hal ini mengubah seluruh arti meditasi
menjauh dari ’konsentrasi absorpsi’ dan Anda mengembangkan
’Meditasi Ketenang-bijaksanaan Pandangan Terang (TWIM)’.
Ketika instruksi-instruksi meditasi ini diikuti dengan seksama,
tidak akan ada ’tanda atau nimitta’ yang muncul dalam pikiran.
Nimitta adalah suatu obyek buatan pikiran yang muncul ketika
seseorang melatih ’meditasi konsentrasi absorpsi’. Dalam praktek
TWIM, pikiran secara alami menjadi tenang dan pemahaman
Anda tentang bagaimana perhatian pikiran sesungguhnya
berpindah terus berkembang. Hal ini juga berarti Anda akan
dapat membedakan bagaimana rangkaian Hukum Sebab
Musabab Yang Saling Bergantungan muncul dan di sinilah
pemahaman pandangan terang dan pengertian terdalam benarbenar terjadi.
Anda tidak perlu mencoba memaksa pikiran untuk tetap bersama
obyek meditasi melalui konsentrasi yang kuat yang
menyebabkan ketegangan dan rasa sakit (nafsu keinginan) di
kepala dan badan jasmani. Pada akhirnya Anda mulai menyadari
sifat alami dari semua fenomena sebagai tidak kekal (anicca),
tidak memuaskan (dukkha), dan tanpa-diri (anattā) dan juga mulai
melihat sendiri bagaimana proses impersonal (tanpa diri) dari
Hukum Sebab Musabab Yang Saling Bergantungan terjadi.
Oleh karena itu, saat Anda berlatih TWIM, Anda menyadari
napas masuk, dan pada saat yang sama merilekskan keketatan
yang disebabkan oleh nafsu keinginan di kepala akibat
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mengetatnya selaput otak (lapisan di sekitar otak) dan Anda juga
merasakan keketatan ini di pikiran. Anda juga menyadari napas
keluar dan di saat yang sama, rilekskan keketatan di kepala dan
pikiran.
Pergunakanlah napas sebagai pengingat bagi Anda untuk
merilekskan semua keketatan karena dengan begitu Anda
melepaskan nafsu keinginan, yang selalu bermanifestasi sebagai
ketegangan dan keketatan dalam pikiran dan jasmani.
Hal ini sesungguhnya sebuah latihan yang teramat sangat
mudah dan sederhana untuk mengembangkan pikiran. Tidak
apa-apa jika Anda melewatkan satu tarikan atau satu hembusan
napas pada awalnya. Anda tidak boleh memberikan tekanan
yang tak perlu terhadap diri sendiri atau mengkritik diri sendiri.
Kritik diri dapat menyebabkan Anda berpikir betapa sulitnya
melatih ini. Membutuhkan waktu untuk membiasakannya
sebelum Anda menjadi mahir berlatih. Jadi terkadang Anda
melewatkan tarikan dan rileks atau hembusan napas dan rileks,
lepaskanlah dan tangkaplah tarikan atau hembusan napas
berikutnya. Bukankah ini sederhana dan mudah?
Pada awalnya, napas bisa terlihat sangat cepat dan sulit
diperhatikan. Bagaimanapun, seiring Anda terus berlatih,
meditasi menjadi lebih mudah dan Anda tidak akan melewatkan
banyak napas masuk dan rileks atau napas keluar dan rileks.
Bagaimanapun, ini adalah latihan bertahap. Tidak
perlu
memberikan tekanan tak perlu pada diri sendiri; bergembiralah
dan banyaklah tersenyum. Inilah tercepat cara untuk
mendapatkan hasil. Ingatlah bahwa Sang Buddha mengajarkan
kita untuk memiliki pikiran ringan yang baik dan bahagia
sepanjang waktu! Rileks saja dalam bermeditasi dan tersenyum.
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Tersenyum adalah suatu cara untuk memiliki pikiran ringan
yang waspada.
Ketika Anda melatih TWIM, napas tidak menjadi halus dan sulit
diamati. Jika hal ini terjadi, artinya meditator sedang terlalu
“berkonsentrasi” pada napas dan tidak cukup tersenyum. Juga,
itu berarti keketatan di kepala tidak cukup dirilekskan. Jika
napas tampak lenyap lagi, meditator sedang memfokuskan
“konsentrasinya” dan tidak cukup menenangkan pikirannya
Jhāna-jhāna (tahapan pengertian meditasi) akan muncul dengan
sendirinya saat pikiran menjadi tenang dan damai. Anda tidak
perlu menekan, memaksa atau “berkonsentrasi dengan pikiran
tetap”. Sesungguhnya, Sang Buddha mengajarkan sebuah bentuk
meditasi yang paling alami bagi setiap jenis kepribadian atau
individu.
19] “Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik napas
mengalami kegembiraan’;
dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
mengalami kegembiraan’.”
Hal ini merujuk kepada pencapaian dua jhāna pertama (tahapan
pengertian meditasi). Deskripsi dari tahapan-tahapan ini adalah
seperangkat rumus yang diulang-ulang beberapa kali dalam
sutta-sutta12[12]. Kita sekarang akan melihat ke dalam penjelasan
dari dua jhāna pertama ini:
3] Di sini, terpisahkan dari kesenangan-kesenangan nafsu
duniawi,
12

Contohnya, lihat Majjhima Nikaya, sutta MN-77, Mahāsakuludāyi Sutta, dan
sutta MN-111, Anupada Sutta.

Sutta Ānāpānasati

107

Ketika Anda memulai sesi meditasi Anda, pertama-tama Anda
menutup mata. Menutup mata mengasingkan diri dari
kesenangan nafsu duniawi pada penglihatan. Ketika suara
mengalihkan perhatian pikiran, instruksinya adalah untuk
membiarkan suara itu berada di sana dengan sendirinya, tanpa
memikirkannya apakah Anda suka atau tidak. Biarkanlah suara
itu berlalu. Melepaskan cengkeraman batin di sekitar suara itu,
rilekskan nafsu keinginan atau keketatan di kepala, rasakan
pikiran menjadi tenang dan damai. Sekarang tersenyumlah dan
arahkan kembali perhatian pikiran ke obyek meditasi yakni
napas. Rilekskan keketatan di kepala, rasakan pikiran menjadi
terbuka, meluas dan hening pada saat menarik napas, rilekskan
keketatan di kepala saat menghembuskan napas, rasakan pikiran
menjadi awas, damai dan murni karena tidak lagi terdapat nafsu
keinginan di dalamnya. Anda tetap bersama napas dan
merilekskan ketegangan dalam pikiran, dan begitu terus sampai
munculnya gangguan berikutnya dengan sendirinya.
Sebagai seorang meditator, lakukan ini juga untuk penciuman,
pengecapan, sensasi-sensasi badan jasmani, dan bentuk pikiran
atau kesenangan nafsu duniawi apapun yang mengalihkan
perhatian pikiran menjauh dari napas dan rileks.
Kapanpun terjadi gangguan pada salah satu pintu-pintu indera,
Anda cukup dengan sederhana dan lembut melepaskannya,
merilekskan cengkeraman batin di sekeliling gangguan,
merilekskan keketatan di kepala, rasakan pikiran mengembang,
dan arahkan kembali perhatian pikiran ke napas dan rileks
kembali. Tidaklah penting berapa kali kesenangan-kesenangan
nafsu duniawi itu muncul, Anda harus membiarkannya berada
di sana setiap kali mereka muncul. Ingat saja untuk
melepaskannya, merilekskan keketatan dalam kepala, rasakan
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pikiran meluas dan tersenyum, kemudian kembali ke napas dan
rileks.
terpisah dari keadaan-keadaan yang tidak baik,
Ketika perhatian pikiran teralihkan dari napas dan rileks, pikiran
mulai berpikir tentang perasaan-perasaan yang timbul,
kemudian muncullah kecenderungan pikiran untuk menyukai
atau tidak menyukai perasaan itu. Memikirkan dan berusaha
untuk
mengendalikan
perasaan-perasaan
dengan
memikirkannya, menyebabkan perasaan itu menjadi lebih besar
dan lebih kuat. Akibatnya, muncullah lebih banyak rasa sakit.

Lima Khanda (Lima Agregat)

Proses batin-jasmani ini terdiri dari 5 kelompok yang berbeda
yang dipengaruhi oleh nafsu keinginan dan kemelekatan.
Meditator memiliki tubuh jasmani, perasaan-perasaan (baik batin
maupun fisik), persepsi (proses yang menamai hal-hal), bentukbentuk pikiran, dan kesadaran. Dengan mengetahui hal ini, Anda
dengan jelas dapat melihat bahwa perasaan dan bentuk pikiran
adalah hal yang berbeda.
Sayangnya, kita semua telah mengembangkan suatu kebiasaan
mencoba untuk berpikir untuk mengusir perasaan. Memikirkan
perasaan itu hanya akan membuat perasaan-perasaan itu
menjadi lebih besar dan bertambah kuat. Akibatnya, muncul
lebih banyak rasa sakit dan penderitaan.
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Ketika Anda melatih metode meditasi Sang Buddha, Anda mulai
memahami dan melepaskan kebiasaan lama tentang memikirkan
perasaan ini.
Saat suatu perasaan muncul—tak peduli apakah itu perasaan
fisik atau emosional—pertama-tama, lepaskanlah setiap
pemikiran tentang perasaan dan rilekskan keketatan di kepala
yang disebabkan oleh berpindahnya perhatian pikiran.
Berikutnya, lepaskan cengkraman batin yang kuat di sekeliling
perasaan itu. Sekarang, rilekskan keketatan dalam kepala dan
rasakan pikiran meluas. Perhatikan pikiran menjadi tenang dan
hening. Berikutnya arahkan kembali perhatian pikiran ke napas
dan rilekskan.
Ketika Anda lakukan ini, Anda melihat sifat alami dari perasaan
itu: yang sebelumnya tiada, kemudian timbul dengan sendirinya,
yaitu terdapat perubahan atau ketidak-kekalan. Anda tentu tidak
meminta sensasi rasa sakit yang luar biasa ini muncul, Anda juga
tidak meminta untuk merasa marah, sedih, takut, depresi, ragu
atau apapun ”kejadian hari itu” muncul.
Suatu perasaan muncul dengan sendirinya tanpa Anda
kehendaki. Mereka berlangsung selama mereka ada. Semakin
Anda berusaha mengendalikan, bertarung, atau mendorong
jauh-jauh perasaan ini, semakin lama perasaan itu ada dan
menjadi sangat besar dan luar biasa kuatnya.
Semakin membesarnya perasaan terjadi karena kapanpun Anda
ingin mengendalikan perasaan itu, Anda mengidentifikasikan
diri dengan sensasi atau emosi itu sebagai Anda pribadi (nafsu
keinginan). Anda cenderung memikirkan tentang betapa
menyakitkannya, dari mana datangnya, mengapa perasaan109
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perasaan ini menganggu Anda sekarang, “Oh, aku benci
perasaan itu dan menginginkannya lenyap”.
Setiap pemikiran tentang perasaan tersebut adalah identifikasi
ego (yaitu nafsu keinginan dan kemudian kemelekatan) dengan
perasaan itu. Setiap kali Anda berusaha melawan apa yang
sedang terjadi pada masa kini, Anda bertarung melawan
”Dhamma dari masa kini”. Anda melawan Kebenaran!
Ketika suatu rasa sakit atau bahkan suatu perasaan yang
menyenangkan muncul, kebenarannya adalah hal itu berada di
sana. Setiap perlawanan, usaha mengendalikan, mengharapkan
perasaannya berlalu dengan pemikiran, atau bertarung melawan
perasaan itu dengan cara apapun juga, hanya menyebabkan
munculnya lebih banyak penderitaan. Sesungguhnya kapanpun
suatu perasaan muncul, Anda membuka pikiran, melepaskan
keinginan untuk mengendalikan, menerima kenyataan dengan
kasih sayang bahwa perasaan itu berada di sana, rilekskan dan
tersenyum—mengizinkannya berada di sana dengan sendirinya.
”Jangan Menahan
Tersenyumlah”

Atau

Mendorong.

Melembutlah

dan

Don’t Resist Or Push. Soften and Smile: DROPSS

DROPSS ini adalah kunci untuk menerima pikiran yang terbuka
yang kemudian menuntun ke pengembangan ketenangseimbangan. Pada setiap perlawanan atau keketatan yang paling
samar sekalipun berarti terdapat suatu nafsu keinginan atau
identifikasi ego yang masih melekat padanya.
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Misalnya seorang teman atau bos Anda datang memarahi Anda
begitu Anda sampai di kantor di pagi hari, apa yang terjadi
dengan pikiran Anda? Jika Anda seperti kebanyakan orang,
Anda akan marah balik pada mereka karena Anda marah dan
siap bertarung. Ketika teman atau bos Anda telah pergi, apa yang
Anda pikirkan? Anda memikirkan apa yang dia katakan, apa
yang teman atau bos Anda katakan, apa yang seharuskan Anda
katakan. ”Saya benar untuk merasa seperti ini dan ucapan saya
pun benar. Apa yang mereka katakan dan lakukan itu salah.”
Dan begitulah seterusnya. Perasaan marah itu begitu kuat dan
terdapat pemikiran yang melekat pada perasaan itu.
Setelah beberapa saat Anda mengalihkan diri ke kegiatan
lainnya. Tetapi kemarahan itu masih ada dan andaikan seseorang
datang untuk berbicara dengan Anda, kemungkinannya adalah
Anda akan mengeluh tentang teman Anda atau bos Anda yang
telah memarahi Anda.
Jadi, saat Anda melontarkan ketidakpuasan dan kemarahan
Anda kepada orang lain dan hal itu mempengaruhi mereka
dalam cara yang negatif. Sepanjang hari, di waktu-waktu
berbeda, perasaan dan pemikiran yang Anda lekati ini akan
muncul sendiri. Sebenarnya, bentuk-bentuk pikiran ini sama
seperti pita kaset yang diputar berulang-ulang terus menerus.
Mereka diputar kembali dengan urutan yang sama dan kata-kata
yang sama persis. Akhirnya, Anda sedemikian teralihkan
sehingga perasaan ini tidak begitu sering datang lagi. Lalu
tibalah saatnya duduk bermeditasi dan memurnikan pikiran; tapi
apa yang muncul? Perasaan marah ini, dan pikiran-pikiran yang
berkaitan! Lalu, kita mulai memutar kaset itu lagi.
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Tetapi kali ini Anda melakukan 6R; saat Anda melepaskan
keterlibatan dengan perasaan-perasaan dan pemikiran-pemikiran
itu, Anda mulai rileks. Melihat bahwa pemikiran-pemikiran ini
menyebabkan perasaan-perasaan itu tumbuh, Anda mulai
melembutkan perhatian pikiran. ”Jangan dipikirkan. Bukan hal
yang penting”. Melembutlah… biarkanlah… buka pikiran dan
lepaskan cengkeraman ketat di sekitar bentul-bentuk pikiran itu
dan dengan lembut rilekskan keketatan dalam kepala Anda.
Lepaskan penolakan terhadap perasaan itu dan merasakan
pikiran mulai rileks, kemudian meluas, dan menjadi tenang, dan
Anda tersenyum dan mengarahkan kembali perhatian pikiran
kembali ke napas dan rileks. Betapa leganya!
Sekarang dengan lembut kembali kepada napas, saat napas
masuk, rilekskan keketatan di kepala; saat napas keluar,
rilekskan keketatan dalam kepala. Anda selalu merasa pikiran
membuka, meluas, dan menjadi tenang, dan kemudian Anda
tersenyum.
Kemudian kemarahan itu datang lagi, dan begitulah, sekali lagi
Anda melakukan hal yang sama. Biarkan saja itu berada disana
dengan sendirinya tanpa Anda terlibat dengan bentuk-bentuk
pikiran tentangnya... membuka dan rilekskan keketatan di
kepala... tersenyumlah... dengan lembut arahkan kembali
perhatian ke napas lagi. Inilah proses 6R.
Tidaklah peduli berapa kali pikiran kembali ke perasaan marah
itu. Perasaan itu ditangani dengan cara yang sama setiap kalinya.
Anda tidak menganggap perasaan itu secara pribadi ketika Anda
membiarkan perasaan itu berada disana dengan sendirinya dan
rileks.
Jadi, tidak terjadi identifikasi ego (nafsu keinginan dan
kemelekatan) dengan perasaan itu. Bukankah inilah caranya
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melihat sifat alami dari perasaan itu? Perasaan itu sebelumnya
tidak berada di sana, tetapi kini ada. Beginilah melihat ketidakkekalan. Ketika perasaan marah itu muncul, perasaan itu
mengusir ketenangan dan kedamaian. Hal itu jelas menyakitkan,
bentuk sejati penderitaan. Ketika Anda membiarkan perasaan itu
berada di sana seperti apa adanya tanpa terlibat atau berpikir
tentangnya, dan Anda membuka pikiran Anda dan kemudian
merilekskan keketatan dan tersenyum, Anda mengalami sifat
tanpa diri (anattā) pada saat itu.
Jadi, ketika Anda melatih TWIM, Anda secara terus menerus
mengalami tiga karakteristik Keberadaan: ketidak-kekalan,
penderitaan, dan sifat impersonal (tanpa diri) dari semuanya
(anicca, dukkha, anattā).
Sejalan dengan Anda terus merilekskan perhatian pikiran dan
melepaskan setiap gangguan, kemelekatan (nafsu keinginan)
menjadi mengecil dan melemah. Akhirnya kemelekatan tidak
memiliki cukup tenaga untuk muncul lagi. Ketika hal ini terjadi,
pikiran dipenuhi oleh kelegaan dan kegembiraan.
Melepaskan kemelekatan (nafsu keinginan) ini berarti Anda
menjadi terasingkan dari keadaan-keadaan yang tidak baik.
Ketika Anda melepaskan dan kegembiraan muncul, kegembiraan
itu berlangsung selama suatu kurun waktu. Setelahnya, pikiran
menjadi sangat hening dan bahagia (sukha). Sekarang, Anda
mengalami suatu pikiran yang dengan sangat mudah tetap
bersama obyek meditasi. Ketika hal ini dilakukan berulangulang, pikiran secara alamiah menjadi tenang dan terpadu
dengan sendirinya. Pada saat itu, Anda mulai mengembangkan
suatu ketenang-seimbangan dan keseimbangan pikiran.
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”Sang Bhikkhu memasuki dan berdiam di dalam jhāna
pertama (tahapan pengertian meditasi), yang disertai dengan
pikiran yang penuh pemikiran dan pemeriksaan, dengan
kebahagiaan dan kegembiraan yang terlahir dari pengasingan”.
Semua faktor-faktor yang berbeda ini membuat apa yang secara
umum disebut jhāna pertama (tahapan pengertian meditasi).
Pada saat itu masih mungkin terdapat beberapa bentuk-bentuk
pikiran kecil yang berkeliaran. Jika pikiran berkeliaran jauh dari
napas dan rileks, Anda dengan mudah melepaskan gangguan
dan merilekskan pikiran, dan tersenyum. Pemikiran yang
berkeliaran itu dengan sangat cepat disadari.
Lepaskanlah. Rilekskan keketatan dan tersenyum sebelum
kembali ke napas dan rileks. Beberapa orang guru meditasi
menyebut hal ini sebagai ”konsentrasi akses”. Tetapi sebenarnya
mereka melihat hal-hal dari sudut pandang “meditasi
konsentrasi” dan bukan TWIM.
Pikiran yang penuh pemikiran dan pemeriksaan adalah
penjelasan dari pikiran yang penuh pemikiran dan
penyimpangan (pikiran yang berkeliaran). Beberapa terjemahan
menyebut pemikiran awal dan yang berkelanjutan sebagai
berpikiran dan perenungan.
Masih mungkin terdapat ’bentuk-bentuk pikiran yang diarahkan’
pada setiap masing-masing jhāna yang berbeda (tahapan
pengertian meditasi). Perbedaan antara ’bentuk pikiran yang
diarahkan’ dengan ’bentuk pikiran berkeliaran’ adalah: Bentuk
pikiran yang diarahkan adalah tentang apa yang sedang terjadi
pada Anda di momen kini. Bentuk pikiran berkeliaran adalah
Anda memikirkan apa yang terjadi di masa lalu atau apa yang
akan terjadi di masa depan, atau berangan-angan tentang apa
yang ingin Anda lihat.
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’Bentuk-bentuk pikiran mengamati’ sedikit berbeda. Misalnya
’pikiran merasa sangat bahagia pada saat ini’, atau ’pikiran
sedang sangat tenang’, atau ’badan sedang merasa sangat
tenteram dan damai pada saat ini’, dan lain-lain. Ini adalah cara
lain melihat bentuk-bentuk pikiran memeriksa.
Bentuk-bentuk pikiran yang berpikir ketika menyadari perhatian
pikiran teralihkan dan membawa kembali perhatian kepada
napas dan rileks. Bentuk pikiran yang memeriksa adalah yang
tetap bersama napas dan rileks tanpa menyelinap pergi lagi dan
juga memiliki pemikiran tentang apa yang terjadi saat ini.
Ketika perhatian pikiran mulai terus bersama obyek meditasi
selama periode waktu yang lebih lama dan lebih lama lagi,
kelegaan dan kegembiraan menjadi benar-benar kuat. Secara
alami Anda akan merasa ingin tersenyum karena kegembiraan
itu adalah suatu perasaan yang menyenangkan, baik dalam
pikiran maupun badan.
Pada saat itu, badan dan pikiran merasa sangat ringan sampai
rasanya nyaris seperti melayang. Ini benar-benar pengalaman
yang sangat menyenangkan. Beberapa orang guru meditasi
memperingatkan murid-murid mereka, “Jangan melekat!” ketika
kegembiraan timbul. Sehingga para murid ini menjadi waswas
terhadap kegembiraan itu dan berusaha mengusirnya agar
mereka mereka tidak berpeluang untuk melekat kepadanya.
Namun, ini tidaklah tepat karena tak peduli jenis perasaan apa
yang muncul—apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan
ataupun netral—tugas Anda adalah mengamati bahwa pikiran
itu tetap bersama napas dan rileks dan memperbolehkan
perasaan-perasaan itu berada di sana dengan sendirinya.
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Jika pikiran ditarik menjauh oleh suatu perasaan, biarkanlah
seperti apa adanya dan rilekskan keketatan di kepala, rasakan
pikiran membuka dan meluas, kemudian kembali ke napas.
Kemelekatan atau ”nafsu keinginan” berasal dari keterlibatan
secara pribadi dengan rasa suka atau tidak suka tentang apa
yang muncul pada masa kini.
’Kemelekatan’ adalah pikiran berpikir dimana muncullah
konsep, opini, ide, dan cerita tentang mengapa Anda suka atau
tidak suka terhadap perasaan yang muncul. Anda tidak akan
melekat jika Anda mengizinkan apapun yang muncul untuk
berada disana sebagaimana adanya, rileks dan tersenyum, dan
kembali ke obyek meditasi.
Setelah kegembiraan memudar, pikiran akan menjadi sangat
tenang, damai dan nyaman. Perasaan nyaman dan tenang inilah
yang disebut ”kebahagiaan yang lahir dari pengasingan”.
Pada awalnya, Anda dapat duduk pada tahapan meditasi ini
selama 5 atau 6 menit. Anda dapat duduk lebih lama saat pikiran
menjadi lebih sunyi. Ini adalah jhāna pertama (tahapan
pengertian meditasi) dan akan muncul ketika Anda melepaskan
kesenangan indera selama suatu kurun waktu, dan juga telah
melepaskan kebiasaan-kebiasaan tak baik atau keadaan pikiran
(nafsu keinginan dan kemelekatan) yang tidak baik, yang
menghentikan meditator dari memiliki suatu pikiran tanpa
gangguan di dalamnya.
Setelah Anda mengalami keadaan yang begitu tenang ini, Anda
mulai menyadari alasan Anda bermeditasi. Pada saat itu, pikiran
teratur dan bahagia dengan sedikit sekali gangguan. Anda
merasakan lebih banyak kedamaian pikiran dibandingkan
dengan yang telah dialami sebelumnya.
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Kemudian, setelah pengalaman itu, Anda menjadi antusias dan
ingin hal itu terjadi setiap kali Anda duduk bermeditasi. Tapi,
keinginan yang teramat sangat besar untuk mengalami keadaan
ketenangan pikiran itulah yang menghentikan kemunculannya!
Karena itu Anda berusaha lebih keras lagi dan mengerahkan
lebih banyak usaha. Sayangnya, pikiran hanya menjadi semakin
lebih gelisah dan tidak tenang.
Ini disebabkan karena adanya keinginan agar sesuatu terjadi
dengan suatu cara tertentu. Ketika hal ini tidak terjadi dengan
cara itu, Anda memiliki kecenderungan untuk mendorong lebih
keras dan berusaha memaksakan segalanya menjadi tenang dan
hening.
Akibat dari kemelekatan (nafsu keinginan dan keterikatan),
keinginan Anda agar sesuatu terjadi seperti yang Anda inginkan,
Anda tidak dapat mengalami tahapan tenang dari meditasi lagi.
Keinginan ini menyebabkan Anda tidak berada dalam masa kini
dan berusaha membuat momen saat ini berikutnya seperti yang
Anda inginkan. Ketika momen saat ini tidak terjadi seperti itu,
Anda bahkan berusaha lebih keras lagi.
Namun, keadaan ketenangan pikiran ini akan terjadi lagi jika
pikiran rileks dan nyaman dan Anda tidak perlu memaksanya.
Rilekslah dan lepaskan keinginan kuat itu, tenanglah dan
berhenti mengharapkan segalanya terjadi seperti keinginan Anda
dan kemelekatan Anda. Setelah pengalaman jhāna pertama
(tahapan pengertian meditasi), pikiran bisa menjadi sangat aktif
saat Anda duduk bermeditasi berikutnya. Jadi tertawalah dan
biarkanlah!
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Tapi sekarang, kewaspadaan Anda tajam dan mampu dengan
cepat mengenali ketika perhatian pikiran menjauh. Kemudian
Anda melepaskannya, membuka pikiran, rileks, tersenyum dan
mengembalikan perhatian pikiran pada napas dan merilekskan.
Tenangkan dan rilekskan pikiran saat menarik napas, tenangkan
dan rilekskan pikiran saat menghembuskan napas membantu
dalam meditasi. Tak perlu lama, pikiran akan kembali tenang
dan kegembiraan akan muncul lagi. Ketika kegembiraan itu
memudar, Anda akan kembali mengalami ketenangan pikiran
yang sangat nyaman dan berbahagia, serta pikiran yang tenang
dan damai.
Pada saat ini, Anda tetap mengalami semua 5 khanda (kelompok
batin) (lima kelompok batin ini saat ini tidak dipengaruhi oleh
nafsu keinginan dan kemelekatan). Anda tetap dapat mendengar
bunyi, atau mengalami perasaan yang muncul di badan jasmani.
Contohnya, Anda akan tahu saat seekor nyamuk atau semut
mendarat di badan Anda. Anda bisa memiliki suatu pemikiran
tentang nyamuk itu, tapi dengan cepat Anda mengenali bahwa
ini adalah suatu gangguan dan Anda melakukan 6R, Anda
melepaskannya, merilekskan ketegangan di kepala dan pikiran,
tersenyum, kemudian dengan lembut kembali ke napas dan
merilekskan.
Saat Anda terus merilekskan, membuka dan menenangkan
pikiran pada saat menarik dan menghembuskan napas, lalu
Anda akan tiba pada tahapan dimana tak ada lagi bentuk-pikiran
yang berkeliaran dan saat ini Anda melepaskan semua bentukpikiran yang berpikir. Umumnya hal ini disebut Noble Silence
(Berdiam Diri yang Mulia). Kegembiraan menjadi sedikit lebih
kuat di sini, dan berlangsung sedikit lebih lama. Saat
kegembiraan ini memudar, perasaan nyaman dari kegembiraan
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terasa lebih kuat dan pikiran yang tenang masuk lebih dalam ke
dalam napas dan merilekskan.
Keadaan ini digambarkan sebagai:
”Sekali lagi dengan menenangkan bentuk-pikiran yang
berpikir dan memeriksa, seorang Bhikkhu memasuki dan
berdiam dalam jhāna kedua (berarti sebuah tahapan meditasi),
yang memiliki keyakinan diri dari penyatuan pikiran tanpa
bentuk-pikiran yang berpikir dan memeriksa, dengan
kegembiraan dan kebahagiaan yang lahir dari keheningan
pikiran.”
Keheningan dari bentuk-pikiran yang berpikir dan memeriksa
berarti bahwa pada saat itu, pikiran menjadi sangat hening dan
berada bersama dengan obyek meditasi dengan baiknya. Tidak
ada pikiran menyimpang ke masa lalu atau masa depan. Namun,
tetap ada bentuk-pikiran yang mengamati. Ingatlah bahwa
meditasi sejati adalah sunyi, dengan pengamatan yang terbuka.
Masih ada perasaan di badan jasmani karena semua pintu indera
bekerja dan 5 khanda (5 agregat) hadir. Tetapi, sebagai contoh, jika
muncul suara, suara itu tidak membuat pikiran terguncang atau
bergerak. Anda tahu Anda sedang berada di mana dan sedang
melakukan apa.
Rasa percaya diri yang disebutkan dalam sutta berasal dari
keyakinan yang Anda raih ketika Anda melihat sendiri dengan
jelas betapa bagusnya meditasi berlangsung. Rasa percaya diri itu
tidak hanya muncul ketika Anda duduk bermeditasi tetapi juga
selama aktivitas sehari-hari. Penyatuan pikiran seperti ini berarti
bahwa pikiran sangat tenang dan tidak berlari-larian. Pikiran
merasa puas untuk tinggal bersama napas dan merilekskan dan
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terus terbuka dan rileks saat napas masuk dan keluar. Inilah
deskripsi untuk dua jhāna pertama (tahapan pengertian
meditasi).
Kini kita bahas kembali Sutta Ānāpānasati:
”Dia berlatih demikian: “Aku akan menarik napas mengalami
kebahagiaan”;
Dia berlatih demikian: “Aku akan menghembuskan napas
mengalami kebahagiaan.”
Saat Anda melanjutkan latihan Anda dan terus menenangkan
dan merilekskan pikiran, pada akhirnya Anda akan mencapai
suatu tahapan dimana perasaan gembira menjadi terlalu kasar
dan secara alami tidak akan muncul lagi.
Hal berikut selalu menjadi sesuatu yang agak lucu bagi sang
guru karena meditator menghadapnya dan berkata:
Murid: “Ada yang salah dengan meditasi saya!”
Guru: “Mengapa kamu bilang begitu?”
Murid: “Saya tidak lagi merasakan kegembiraan.”
Guru: “Apakah itu hal buruk?”
Murid: “Tidak, tentu saja tidak, tapi saya tetap tidak dapat
merasakan kegembiraan lagi. Mengapa?”
Guru: “Apakah kamu merasa nyaman dan lebih tenang daripada
sebelumnya, apakah pikiranmu mengalami suatu keseimbangan
yang kuat, apakah kamu merasa sangat damai?”
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Murid: “Ya, saya merasakan semua itu, tapi saya tidak lagi
merasakan kegembiraan!”
Guru: “Bagus, lanjutkan. Segala sesuatunya berlangsung baikbaik saja. Rileks saja dan berhentilah menuntut munculnya
kegembiraan saat kamu menginginkannya.”
Kegembiraan memudar dengan sendirinya, dan suatu rasa
keseimbangan dan ketenangan yang sangat kuat menjadi sangat
jelas. Anda tetap dapat mendengar bunyi, dan bahkan merasakan
badan meskipun tampaknya seperti menghilang. Jika seseorang
menyentuh saat Anda duduk bermeditasi, Anda tahu. Jika
seseorang bersuara, Anda tahu namun pikiran Anda tidak pergi
ke sana. Inilah yang dimaksud ketika sutta mengatakan
meditator telah memiliki kewaspadaan penuh.
Hal ini dijelaskan sebagai berikut:
“Lagi, dengan memudarnya kegembiraan, seorang Bhikkhu
berdiam dalam ketenang-seimbangan, dan kewaspadaan dan
kesadaran penuh, tetap merasakan kebahagiaan (atau
kesenangan) dengan badan jasmani, dia memasuki dan
berdiam dalam jhāna ketiga (tahapan pengertian meditasi),
seperti yang diumumkan oleh yang telah mencapai kesucian:
“Dia mencapai suatu kediaman yang menyenangkan yang
tenang seimbang dan penuh kewaspadaan”.
Berdasarkan penjelasan di atas, Anda dapat dengan jelas melihat
bahwa berada di jhāna ketiga (tahapan pengertian meditasi);
pikiran sangat jernih, awas dan seimbang. Anda menyadari
tentang apa yang sedang terjadi di sekitar Anda, tapi pikiran
tetap bersama obyek meditasi dengan mudah dan nyaman.
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Menjadi awas (penuh kewaspadaan) dan memiliki ketenangseimbangan dalam pikiran adalah sesuatu pengalaman yang
jarang dialami karena keadaan meditasi ini adalah perasaan
tertinggi dan terbaik yang pernah Anda alami dalam sepanjang
hidup Anda. Lagipula, Anda tidak melekat padanya karena
ketenang-seimbangan yang kuat itu.
Pada saat yang sama, badan dan pikiran luar biasa rileks dan
nyaman. Sungguh suatu keadaan yang sangat menyenangkan
untuk berada di dalamnya! Inilah sebabnya keadaan ini dipuji
oleh para suciwan. Selain longgarnya keketatan di kepala, badan
kehilangan ketegangan dan perasaan sensasi mulai menghilang.
Hal ini karena keketatan dalam pikiran menyebabkan
ketegangan pada badan jasmani. Tetapi kini, pikiran begitu
nyaman dan bebas dari ketegangan sehingga ketegangan pada
sensasi badan pun menghilang. Ketika ini terjadi, badan menjadi
begitu lembutnya dan nyaman sehingga tidak ada yang
dirasakan. Namun, Anda tetap mengetahui andaikan seseorang
menyentuh Anda. Inilah arti dari berkewaspadaan penuh dan
waspada. Pikiran mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya
tetapi tidak tergoyahkan ataupun terganggu.
Inilah yang kita sebut mengalami kebahagiaan saat menarik
napas dan menghembuskan napas.
Beberapa orang guru ’meditasi konsentrasi tetap’ berkata bahwa
ketika meditator berada dalam keadaan jhāna ini, ia tidak lagi
merasakan badan atau pintu-pintu indera manapun. Mereka
menyatakan bahwa meditator tidak akan mengetahui jika
seseorang telah memukulnya dengan kayu atau seseorang telah
memindahkan posisi tangan dan kakinya. Hal ini karena pikiran
meditator begitu dalamnya terserap ke dalam obyek sehingga ia
tidak dapat sepenuhnya sadar. Ini jelas tidak benar menurut
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meditasi yang dijelaskan dalam sutta-sutta atau ketika seseorang
melatih Meditasi Ketenang-bijaksanaan Pandangan Terang
(TWIM).
”Dia berlatih demikian: ’Aku akan menarik napas mengalami
pembentukan batin’;
Dia berlatih demikian: ’Aku akan menghembuskan napas
mengalami pembentukan batin”;
Dia berlatih demikian: ’Aku
menenangkan pembentukan batin.’

akan

menarik

napas

Dia berlatih demikian: ’Aku akan menghembuskan napas
menenangkan pembentukan batin.”
Saat Anda terus menenangkan diri, meluaskan dan merilekskan
pikiran, secara alami pikiran mulai menjadi dalam. Akhirnya
perasaan kegembiraan pada badan dan pikiran menjadi terlalu
kasar, dan pikiran mengalami ketenang-seimbangan dan
keseimbangan pikiran yang luar biasa. Hal ini digambarkan
demikian di dalam sutta:
”Di sini dengan meninggalkan rasa senang dan rasa sakit, dan
dengan lenyapnya kebahagiaan dan kedukaan masa lalu,
seorang bhikkhu memasuki dan berdiam di dalam jhāna
keempat (tahapan pengertian meditasi), yang tidak memiliki
baik rasa sakit maupun rasa senang dan memurnikan
kewaspadaan karena ketenang-seimbangan.”
Ketika pikiran menjadi sangat tenang dan hening, Anda
mengalami ketenangan dan ketenang-seimbangan pikiran yang
dalam. Anda masih dapat mendengar suara dan merasakan
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sensasi-sensasi pada badan, tapi semua ini sama sekali tidak
mengguncangkan atau menggerakkan pikiran.
Penggambaran lain dari tahapan meditasi ini (jhāna) adalah:
“Pikiranku menyatu tenang telah dimurnikan, cemerlang, tidak
bernoda, bebas dari ketidaksempurnaan, lembut, patuh,
mantap dan mencapai ketenangan tanpa gangguan.”
Penjelasan ini memberikan gambaran kepada meditator yang
serius tentang apa yang diharapkan saat seseorang meraih
tahapan ini. Pikiran menjadi luar biasa jernih, cemerlang dan
waspada. Pikiran bahkan dapat melihat saat suatu gangguan
mulai muncul, kemudian melepaskannya dan merilekskan,
terbuka, meluas dan menenangkan lagi sebelum tersenyum dan
kembali kepada napas.
Melepaskan rasa sakit dan kesenangan tidak berarti bahwa rasa
sakit dan senang tidak akan muncul lagi sewaktu-waktu. Mereka
akan muncul, tapi perhatian pikiran berada dalam keadaan
keseimbangan sedemikian rupa sehingga tidak terguncang atau
menjadi terlibat dengan gangguan-gangguan itu. Pada saat itu
pikiran begitu sangat waspada, saat rasa sakit atau kesenangan
muncul, kewaspadaan dan ketenang-seimbangan begitu kuatnya
sehingga pikiran tidak terpengaruh lagi.
Dengan lenyapnya kebahagiaan dan rasa duka masa lalu
berarti perhatian pikiran Anda telah melepaskan keadaan emosi
yang lebih rendah dari rasa suka dan tidak suka. Semua tahapan
jhāna yang lebih rendah (tahapan pengertian meditasi)
melibatkan pelepasan keadaan emosional pikiran. Pada awalnya,
ketika Anda mulai belajar meditasi, Anda melepaskan kondisi
kasar yang sangat rendah yang seringkali menggerakkan
perhatian pikiran.
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Setelah Anda mulai belajar bagaimana cara menenangkan
pikiran, Anda dapat duduk bermeditasi dalam waktu yang lebih
lama tanpa munculnya suatu gangguan. Anda kemudian
mengalami dan memeriksa perhatian pikiran dan faktor-faktor
jhāna lainnya. Ketika pikiran mulai lebih stabil, pikiran yang
berpikir dan memeriksa menjadi lenyap. Kegembiraan menjadi
lebih kuat untuk sesaat namun secara bertahap, kegembiraan itu
menjadi terlalu kasar dan pikiran terlalu banyak memiliki
gerakan di dalamnya.
Pada waktu itu, secara alami pikiran akan menjadi lebih
mendalam lagi ke obyek meditasi dan kegembiraan itu memudar
dengan sendirinya. Pada saat ini terdapat ketenang-seimbangan,
kebahagiaan, kewaspadaan dan kesadaran penuh dalam pikiran.
Seluruh keadaan pikiran ini adalah pengalaman yang sangat
menyenangkan.
Tapi pada akhirnya, kebahagiaan itu menjadi terlalu kasar
dirasakan. Jadi pikiran menyelam lebih dalam ke napas dan pada
saat yang sama, terus membuka, meluas dan merilekskan. Pada
saat ini napas dan pikiran yang rileks mulai muncul bersamasama.
Kemudian kebahagiaan memudar dan yang tersisa adalah
ketenang-seimbangan yang kuat, kewaspadaan yang luar biasa,
dan pikiran yang teratur. Inilah caranya seseorang mengalami
dan menenangkan bentuk-bentuk batin.
Seperti yang digambarkan oleh Krishnamurti tentang keadaan
meditatif sesungguhnya, “Pikiran yang merenung itu sunyi. Itu
bukanlah kesunyian yang dapat dipahami oleh bentuk-bentuk
pikiran; bukanlah sunyinya keheningan senja; ini adalah
125

Breath of Love

126

keheningan dimana bentuk-bentuk pikira, dengan semua
gambar-gambar, kata-kata dan persepsi telah sepenuhnya
berhenti. Pikiran perenungan ini adalah pikiran religius—suatu
agama yang tidak dapat disentuh oleh gereja, oleh kuil, atau oleh
doa-doa.
20] ”Dia berlatih demikian: ’Aku akan menarik napas
mengalami pikiran’;
dia berlatih demikian: “Aku akan menghembuskan napas
mengalami pikiran.”
Pada saat ini, perhatian pikiran Anda menjadi sangat tenang dan
gangguan sekecil apapun dapat disadari dan dilepaskan dengan
cepat dan mudah.
Pertama-tama, pikiran melepaskan keketatan... sekarang pikiran
menjadi rileks dan tersenyum, kemudian kembali ke napas dan
rileks ketika membuka dan menenangkan saat menarik napas
dan saat menghembuskan napas.
”Dia berlatih demikian:
menggembirakan pikiran”;

’Aku

akan

menarik

napas

dia berlatih demikian: “Aku akan menghembuskan napas
menggembirakan pikiran.”
Ketika Anda meraih tahapan meditasi ini, Anda mulai
mengalami suatu jenis kegembiraan yang lebih halus dan bersifat
mulia, yang digambarkan sebagai Faktor Kebahagiaan
Pencerahan (pharaṇapīti).
Pikiran menjadi sangat damai bahagia dan nyaman, yang belum
pernah dirasakan sebelumnya. Ini disebut pikiran yang
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bergembira karena sangatlah menyenangkan untuk berada di
sana. Pada saat itu, pikiran sangat ringan luar biasa, sangat jernih
dan kewaspadaan lebih tajam daripada sebelumnya. Ketenangseimbangan bahkan lebih seimbang dan stabil.
“Dia berlatih demikian:
mengheningkan pikiran’;

‘Aku

akan

menarik

napas

dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
mengheningkan pikiran.”
Pada saat ini, pikiran menjadi lebih halus dan tenang, dengan
sangat sedikit gangguan. Saat gangguan muncul, mereka dengan
cepat dikenali, dilepaskan, rilekskan dan Anda tersenyum dan
kembali ke napas dan rilekskan.
Secara alami, napas dan perhatian pikiran yang rileks menjadi
lebih mudah dan tentram. Mereka mulai muncul bersama-sama
pada saat yang sama.
“Dia berlatih demikian:
membebaskan pikiran’;

‘Aku

akan

menarik

napas

dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
membebaskan pikiran.’
Membebaskan pikiran berarti Anda berada bersama napas dan
rileks dengan cukup ketertarikan yang menggembirakan
sedemikian rupa sehingga ketika pikiran mulai bergerak atau
menjauh dari napas dan rileks, Anda menyadarinya dan
membiarkan gangguan pergi tanpa suatu identifikasi apapun.
Anda kemudian merilekskan pikiran sebelum tersenyum dan
kembali ke napas. Ketika suatu gangguan muncul, Anda
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melihatnya dengan cepat dan melepaskannya tanpa keraguan.
Pada saat ini kemalasan dan kelambanan, dan kegelisahan dan
kecemasan, adalah penghalang terbesar latihan Anda. Kapanpun
suatu rintangan muncul, rintangan itu akan membawa Anda
keluar dari jhāna dan mampu menyebabkan semua jenis
gangguan lain muncul.
Ungkapan membebaskan pikiran juga berarti melepaskan jhānajhāna (tahapan meditasi) yang lebih rendah dan semua faktor
jhāna
dengan
tidak
melekat
(memikirkan
atau
mengidentifikasikan dengannya) dalam cara apa pun. Ini adalah
cara membebaskan dengan merilekskan nafsu keinginan dan
mengalami Kebenaran Mulia Ketiga.
“Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik napas merenungi
ketidak-kekalan’;
dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
merenungi ketidak-kekalan.’
Saat Anda melanjutkan latihan meditasi pada pernapasan Anda
dan merilekskan, pada akhirnya pikiran menjadi sangat dalam
dan kemudian Anda mulai menyadari bahwa pikiran meluas dan
bertambah besar. Keheningan dan kelapangan pikiran melaju
bersama-sama. Luar biasa besarnya keheningan dimana tidak
terdapat pusatnya. Sesungguhnya, saat itu, tidak ada pusat dan
tak bertepi. Pikiran terus berkembang dan meluas. Anda mulai
melihat bahwa tidak ada batasan, dan ruang dan pikiran adalah
tak terbatas.
Majjhima Nikāya MN-111, Anupada Sutta, menggambarkan hal
ini sebagai:
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”Lagi, dengan telah terlampauinya persepsi bentukan (kasar),
dengan lenyapnya semua perasaan indra (kasar) menyadari
bahwa ruang adalah tidak terbatas, Bhikkhu memasuki dan
berdiam dalam landasan dari ruang tanpa batas.
Dan keadaan dalam landasan ruang tanpa batas inilah—
persepsi dari landasan ruang tanpa batas dan penyatuan
pikiran.”
Anda masih memiliki lima khanda (lima agregat) yang
dipengaruhi oleh nafsu keinginan dan kemelekatan, kontak,
perasaan, persepsi, bentukan, dan pikiran.
Melampaui persepsi [kasar] bentukan berarti bahkan meskipun
Anda tahu pada saat itu Anda memiliki badan, kesadaran ini
tidak akan dengan mudahnya menarik pikiran Anda ke sana
kecuali terjadi kontak pada salah satu pintu indera. Pada
keadaan jhāna (tahapan pengertian meditasi) ini, Anda sangat
sadar atas perhatian pikiran dan apa yang sedang dilakukannya.
Dengan lenyapnya semua rasa perlawanan dan tiadanya rasa
tertarik terhadap persepsi (kasar) atas perubahan berarti,
meskipun suatu rasa sakit muncul di badan, Anda
mengetahuinya tapi tidak terlibat dengan sensasi itu. Anda
merasakan perhatian pikiran berkembang, berubah dan meluas,
tapi Anda tidak teralihkan dari napas atau dari merilekskan
pikiran. Perhatian pikiran terus bergerak dan meluas tapi pikiran
menerimanya seperti sebagaimana apa adanya. Melihat
ketidakkekalan dan bagaimana perhatian pikiran berubah dan
meluas, Anda menyadari bahwa fenomena ini adalah bagian dari
sebuah proses impersonal (tanpa diri) dimana Anda tidak

129

Breath of Love

memiliki kendali.
sesungguhnya.

Ini

adalah
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anattā

yang

Sementara Anda terus berlatih untuk membuka dan kembali ke
obyek meditasi, pada akhirnya Anda akan mulai melihat setiap
kesadaran muncul dan berlalu. Kesadaran ini secara terus
menerus datang dan pergi, muncul dan lenyap, tanpa jeda!
Kesadaran terus datang menjadi sesuatu, kemudian lenyap pada
semua pintu-pintu indera.
Hal ini digambarkan di dalam Anupada Sutta sebagai:
”Lagi, dengan sepenuhnya melebihi dasar dari ruang tanpa
batas, sadar bahwa kesadaran itu tanpa batas, seorang Bhikkhu
masuk dan berdiam di landasan kesadaran tanpa batas. Dan
keadaan pada landasan dari kesadaran tanpa batas—persepsi
dari landasan kesadaran tanpa batas dan penyatuan pikiran.”
Anda masih memiliki lima agregrat (lima khandha/kelompok
kehidupan), kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan dan
pikiran.
Ketika Anda berada dalam keadaan ‘kesadaran tanpa batas’ ini
dan kewaspadaan anda melemah atau terganggu, masih dapat
muncul beberapa rintangan seperti kelambanan atau ketumpulan
pikiran, atau kegelisahan. Rintangan-rintangan ini muncul
karena energi yang Anda kerahkan ke dalam latihan Anda
kuranglah tepat.
Kalau terlalu sedikit energi, Anda mengalami ketegangan
perhatian pikiran yang dinamakan ketumpulan (jarang sekali
meditator mengalami mengantuk pada saat ini). Di sisi lain, jika
Anda berusaha terlalu keras atau terlalu banyak mengerahkan
energi ke dalam latihan, maka gangguan atau kegelisahan akan
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timbul. Kedua halangan ini mengakibatkan Anda keluar dari
jhāna ketika halangan-halangan itu muncul dalam pikiran.
Ketika Anda berada dalam keadaan ‘kesadaran tanpa batas’ ini,
Anda melihat terjadinya perubahan dengan begitu cepat dan
terus menerus, hal itu sangatlah melelahkan. Anda mulai melihat
seberapa banyak ketidakpuasan (dukkha) muncul bersamaan
dengan setiap kesadaran.
Demikianlah, Anda melihat jelas secara dekat tentang ketidakkekalan (anicca), penderitaan (dukkha), dan Anda mengetahui
bahwa Anda tidak punya kendali atas kejadian-kejadian ini
(anattā).
Anda melihat bagaimana kesadaran-kesadaran itu terjadi dengan
sendirinya. Sebagai hasilnya, Anda melihat keadaan tanpa-diri
(anattā) dari proses batin-jasmani ini. Inilah bagaimana Anda
merenungi ‘Tiga Karakteristik Keberadaan/Tiga Corak Umum/
tilakkhana” (anicca, dukkha, anattā). Perenungan ini tidak dilakukan
dengan memikirkannya, tetapi dengan merealisasikannya
melalui pengalaman pribadi Anda sendiri.
Kita kembali ke Sutta Ānāpānasati:
“Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik napas merenungi
pemudaran’;
dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
merenungi pemudaran.’”
Saat Anda meneruskan latihan sewaktu menarik napas,
melepaskan dan merilekskan pikiran, serta pada saat
menghembuskan napas, melepaskan dan merilekskan pikiran,
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maka kini secara alami, pikiran melepaskan semua kesadaran
yang sudah dilihat sebelumnya. Pikiran lalu masuk ke dalam
”landasan ketiadaan”. Inilah ketika tidak ada hal luar untuk
dilihat oleh pikiran. Pikiran tidak lagi melihat apapun di luar
dirinya.
Anupada Sutta mengatakan hal ini:
“Lagi, dengan sepenuhnya melebihi landasan kesadaran tanpa
batas, menyadari bahwa “tidak ada apa-apa”; Bhikkhu
memasuki dan berdiam di dalam landasan ketiadaan.
Dan keadaan di dalam landasan dari “ketiadaan”—persepsi
landasan ketiadaan dan penyatuan pikiran; kontak, perasaan,
persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran; antusiasme,
keputusan, energi, kewaspadaan, ketenang-seimbangan, dan
perhatian—kondisi ini diketahui olehnya satu per satu saat
mereka terjadi; diketahui olehnya ketika kondisi-kondisi ini
muncul, diketahui ketika kondisi-kondisi mereka berlangsung,
diketahui ketika mereka lenyap.
Walaupun terkesan aneh, disini adalah keadaan yang menarik
untuk dialami. Karena masih ada banyak hal untuk dilihat dan
diamati walaupun tidak ada sesuatu pun yang dapat dilihat di
luar pikiran dan faktor-faktor batin. Anda masih memiliki lima
khanda dan beberapa rintangan masih dapat muncul kapanpun
Anda menjadi terlalu malas atau bersemangat.
Di sinilah Tujuh Faktor Pencerahan menjadi sangat penting.
Faktor-faktor itu dapat dilihat satu per satu saat mereka muncul.
Ketika kelambanan muncul, Anda harus mengembalikan pikiran
ke keseimbangan dengan memunculkan Faktor Pencerahan
Kewaspadaan (sāti), Faktor Pencerahan Menyelidiki Pengalaman
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(dhammaviyama), Faktor Pencerahan Energi (viriya), dan Faktor
Pencerahan Kegembiraan (pharaṇapīti). Ini adalah cara mengatasi
rintangan kelambanan.
Jika kegelisahan muncul, Anda harus membangkitkan Faktor
Pencerahan Kewaspadaan (sāti),
Faktor Pencerahan
Keheningan” (passaddhi), Faktor Pencerahan Penyatuan Batin
(samādhi) dan Faktor Pencerahan Ketenang-seimbangan (upekkhā)
(nanti akan didiskusikan lagi). Ini adalah ara untuk mengatasi
rintangan kegelisahan.
Saat ini, pikiran sangatlah penuh tipu daya. Menarik sekali
melihat cara-cara halus pikiran berupaya mengalihkan Anda dari
objek meditasi. Bagaimanapun, kewaspadaan Anda benar-benar
kuat dan tipu daya ini dapat dilihat dengan mudahnya dan
dapat di-6R-kan dengan mudah.
Kembali ke Sutta Ānāpānasati:
“Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik napas merenungi
penghentian’;
dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
merenungi penghentian.’”
Anda masih terus menenangkan pikiran pada saat menarik dan
menghembuskan napas. Pada saat ini, perhatian pikiran mulai
mengecil dan tampaknya menciut. Pikiran menjadi sangat halus
dan tenang.
Hal ini digambarkan dalam Anupada Sutta sebagai:
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“Lagi, dengan sepenuhnya melebihi landasan dari ketiadaan,
Bhikkhu memasuki dan berdiam dalam landasan ‘bukanpersepsi pun bukan tanpa-persepsi’ (dimana juga tiadanya
perasaan pun bukan tanpa perasaan, dan tiadanya kesadaran
pun bukan tanpa kesadaran)”.
Perhatian pikiran menjadi begitu halus dan kecil, dan punya
sedikit gerakan atau getarn di dalamnya, sehingga terkadang
sulit untuk mengetahui apakah ada perhatian pikiran atau tidak,
juga sulit mengetahui apakah ada persepsi dari pikiran. Ini
adalah keadaan yang sangatlah halus dan tidak mudah untuk
dicapai. Tetapi anda dapat mencapainya bila anda mengikuti
instruksi yang diberikan oleh Sang Buddha untuk terus tinggal
dengan 6R.
Pada saat ini, Anda tidak dapat melihat napas lagi, tapi tetap ada
hal-hal yang muncul. Keadaan ini seperti tertidur tetapi juga
tetap sadar bersamaan. Mulanya, hal ini akan berlangsung
beberapa menit. Ketika anda keluar dari keadaan itu, anda hanya
harus mengingat kembali apa yang baru saja terjadi sewaktu
anda berada dalam keadaan itu. Beberapa hal yang anda ingat
adalah bentuk, warna atau bentukan-bentukan. Segera setelah
anda mengingatnya, anda harus segera melakukan 6R.
Inilah ketika Anda mulai duduk bermeditasi dalam waktu yang
lama. Pada saat ini, meditasi sepenuhnya menenangkan dan
melepaskan semua energi. Di sinilah tempat anda memurnikan
pikiran yang terhalus. Anda juga tidak menyadari waktu.
Semakin lama anda duduk bermeditasi dalam keadaan
kedamaian yang begitu halus, semakin baik. Anda mulai
bermeditasi selama tiga, empat atau lima jam dan hal ini akan
ditambah selama retret atau latihan sehari-hari di rumah jika
Anda punya waktu.
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Saat ini, Anda masih dapat kadang-kadang mengalami getaran
halus dari perhatian pikiran. Saat Anda teruskan latihan dan
terus membuka, merilekskan dan menenangkan pikiran Anda
dengan cara yang halus, pikiran menjadi sangatlah halus dan
tidak bergerak sama sekali. Pada akhirnya Anda mengalami
keadaan yang disebut ”Berhentinya Persepsi, Perasaan dan
Kesadaran“ (nirodha samāpatti).
“Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik napas merenungi
pelepasan’;
dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
merenungi pelepasan.’”
Keadaan meditasi ini belum mengalami Nibbāna adiduniawi, tapi
keadaan ini sangat dekat pada saat itu. Sewaktu Anda keluar
dari berhentinya Persepsi, Perasaan dan Kesadaran, berikutnya
Anda akan melihat dengan jelas munculnya keseluruhan
rangkaian dari Sebab Musabab yang Saling Bergantungan.
Ini karena ketika bentukan-bentukan muncul, maka kesadaran
pun muncul; ketika kesadaran muncul, maka batin-jasmani pun
muncul; ketika batin-jasmani muncul, maka 6 pintu indera pun
muncul; ketika 6 pintu indera muncul, maka kontak pun
muncul; ketika kontak muncul, maka perasaan pun muncul;
ketika perasaan muncul, maka nafsu keinginan pun muncul;
ketika nafsu keinginan muncul, maka kemelekatan pun muncul;
ketika kemelekatan muncul, maka tendensi kebiasaan pun
muncul; ketika tendensi kebiasaan muncul, maka kelahiran pun
muncul; ketika kelahiran muncul, maka penuaan dan kematian,
kesedihan, ratapan, rasa sakit, duka lara, dan putus asa pun
muncul.
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Beginilah munculnya keseluruhan penderitaan.
Lalu Anda akan melihat bahwa ketika bentukan-bentukan tidak
muncul, maka kesadaran pun tidak muncul; dan seterusnya dan
ketika ketidak-tahuan tidak muncul, maka tiada lagi kondisi
apapun dan itulah berhentinya keseluruhan penderitaan.
Anda akan mengalami keadaan Nibbāna adiduniawi saat Anda
melihat secara langsung seluruh kemunculan dan ketiadaan dan
Anda akan mengerti secara mendalam pengertian ’WAH’ saat
Nibbāna terjadi. Hal ini terjadi setelah Persepsi, Perasaan dan
Kesadaran kembali lagi dan diperhatikan.
Sewaktu mengobservasi melepaskan keseluruhan hal yang
berkondisi, maka akan terjadi perubahan besar dalam pikiran
anda, yaitu menjadi tanpa keinginan (dispassionate)
dan
sepenuhnya melepaskan kepercayaan pada adanya suatu
keadaan diri atau adanya jiwa yang kekal tak berubah.
Inilah satu-satunya cara Anda akan mengalami keadaan Nibbāna
adiduniawi, yaitu melihat langsung keseluruhan rangkaian
Sebab Musabab yang Saling Bergantungan melalui Empat
Kebenaran Mulia dan Tiga Karakteristik Keberadaan (Tiga Corak
Umum).
Inilah sebabnya mengapa hal itu disebut “Doktrin Pencerahan”.
Anupada Sutta menggambarkan sebagai berikut:
“Lagi dengan sepenuhnya mengatasi landasan dari bukanpersepsi pun bukan tanpa persepsi, bhikkhu memasuki dan
berdiam dalam penghentian dari persepsi, perasaan dan
kesadaran. Dan noda-nodanya telah dihancurkan dengan
melihat kebijaksanaannya."
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Ketika Anda berada dalam keadaan berhentinya Persepsi,
Perasaan dan Kesadaran, Anda tidak akan tahu bahwa Anda
berada di dalamnya. Mengapa? Karena Anda tidak punya
persepsi, perasaan atau kesadaran sama sekali!!
Hal ini seperti lampu yang dipadamkan pada suatu malam yang
sangat gelap. Pada saat itu Anda tidak dapat melihat apapun
sama sekali, bahkan tidak dapat melihat tangan yang ada di
depan wajah Anda.
Sekarang Anda dapat duduk bermeditasi dalam keadaan ini
selama suatu periode waktu tertentu. Ketika persepsi, perasaan
dan kesadaran kembali, dan jika kewaspadaan Anda cukup
tajam, Anda akan melihat secara langsung rangkaian Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan dan Empat Kebenaran Mulia
dengan cepat dan secara otomatis.
Tidak menjadi masalah apakah Anda telah mempelajari Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan atau tidak. Ini adalah
pengetahuan langsung, bukan pengetahuan yang dihafalkan atau
dipelajari. Pernyataan: “Dan noda-nodanya telah dihancurkan
oleh penglihatan dengan kebijaksanaannya” berarti melihat
dan merealisasikan secara langsung seluruh rangkaian Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan dan Empat Kebenaran
Mulia.
Dikatakan di dalam sutta, “Seseorang yang melihat Sebab Musabab
yang Saling Bergantungan, melihat Dhamma dan seseorang yang
melihat Dhamma melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan”.
Tetapi untuk melihat asal mula penderitaan, Anda harus
mengetahui apakah penderitaan itu! Dengan demikian, jika Anda
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melihat penghentian penderitaan yakni Kebenaran Mulia Ketiga,
secara alami Anda melihat Kebenaran Mulia Keempat.
Anda harus melatih jalan menuju berhentinya penderitaan untuk
melihat tiga Kebenaran Mulia lainnya. Dan ini adalah Kebenaran
Mulia keempat. Demikianlah, melihat Sebab Musabab yang
Saling Bergantungan secara langsung berarti Anda melihat dan
menyadari seluruh Kebenaran Mulia. Inilah bagaimana Anda
merenungi pelepasan.
22] “Para Bhikkhu, itulah cara bagaimana kewaspadaan pada
pernapasan dikembangkan dan dilatih, sehingga mendapatkan
buah dan manfaat yang besar.”

Memenuhi Empat Landasan Kewaspadaan
(Mengamati Badan Jasmani/ Kāyānupassanā)
23] “Dan bagaimanakah, para Bhikkhu, kewaspadaan pada
pernapasan, dikembangkan dan dilatih, sehingga memenuhi
Empat Landasan Kewaspadaan?
24] “Para Bhikkhu, pada kesempatan apapun seorang bhikkhu
menarik napas panjang, dia memahami: ‘Aku menarik napas
panjang.’ Atau
menghembuskan napas panjang, dia
menghembuskan napas panjang.’ Atau

memahami:

‘Aku
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menarik napas pendek, dia memahami: ‘Aku menarik napas
pendek.’ Atau
menghembuskan napas pendek,
menghembuskan napas pendek.’”

dia

memahami:

‘Aku

Penjelasan ’pada kesempatan apapun’ sangat menarik dan punya
arti yang luas. ’Pada kesempatan apapun’ tidak berarti hanya
sewaktu sedang duduk bermeditasi, tapi artinya sepanjang
waktu.
Selama aktivitas Anda sehari-hari, ketika pikiran menjadi berat
dan penuh dengan pemikiran, ketika Anda menyadarinya,
mudah begitu saja melepaskannya, tenang dan merilekskan
keketatan dalam pikiran, merasakan pikiran meluas dan menjadi
tenang, tersenyum, lantas kembali ke napas untuk tersenyum
dalam satu atau dua pernapasan. Hal ini akan sangat membantu
dalam menenangkan pikiran dan hal ini akan meningkatkan
kewaspadaan Anda selama aktivitas Anda sehari-hari.
Semakin sering Anda tersenyum selama aktivitas Anda seharihari, kewaspadaan Anda menjadi semakin baik. Ini pastinya
adalah cara praktis untuk berlatih dalam aktivitas sehari-hari dan
mengembangkan
kewaspadaan
terhadap
tingkat-tingkat
kesadaran yang berbeda.
Setiap kali Anda melakukannya selama aktivitas keseharian
Anda, latihan ini memberikan suatu jenis kesadaran dan
perspektif ke dalam kehidupan Anda. Menjadi lebih mudah
melihat Tiga Karakteristik Keberadaan (ketidak-kekalan,
penderitaan dan tanpa-diri) dari segala hal, bahkan saat sedang
bekerja atau bermain.
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Pernyataan ’Pada kesempatan apapun’ juga berlaku saat Anda
melakukan meditasi jalan. Bukannya mengarahkan perhatian
Anda pada kaki Anda (seperti yang disarankan oleh beberapa
orang guru meditasi), Anda tetap dapat menjaga perhatian Anda
pada pikiran yang mengamati, merilekskan napas masuk dan
keluar, sewaktu sedang berjalan. Ini adalah kewaspadaan
terhadap badan dan dapat dilakukan ke dalam aktivitas-aktivitas
lainnya.
Kewaspadaan terhadap obyek-obyek pikiran adalah sebuah
aspek yang sangat penting untuk disadari dan jauh lebih mudah
diamati daripada badan fisik. Mudah mengetahui kapan pikiran
terasa ketat dan tegang. Jika anda cuma memiliki sedikit waktu,
Anda dapat melepaskan ketegangan batin dari apapun yang
Anda pikirkan saat itu, rilekskan keketatan di kepala, tersenyum
lalu kembali ke napas dan merilekskan untuk satu atau dua
pernapasan.
Ingatlah ayat pertama dan kedua dalam Dhammapada: “Pikiran
adalah pelopor dari semua kondisi (yang baik dan buruk).
Pikiran adalah pemimpin, semuanya diciptakan oleh pikiran.”
Segala sesuatu mengikuti pikiran, baik menjadi bahagia atau
menderita. Dengan berusaha mengikuti semua pergerakan
badan, Anda tidak dapat melihat pikiran dengan cukup jelas
untuk menyadari keketatan yang disebabkan oleh pergerakan
pikiran itu.
Mewaspadai
pikiran
serta
semua
gerakan
dan
kecenderungannya untuk mengetatkan adalah apa yang Sang
Buddha maksud ketika Beliau berkata, “Pada kesempatan
apapun.”
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“Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik napas mengalami
seluruh badan jasmani’;
dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
mengalami seluruh badan jasmani.’
Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik
menenangkan bentukan-bentukan badan jasmani’;

napas

dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
menenangkan bentukan-bentukan badan jasmani’
”Pada kesempatan itu seorang bhikkhu berdiam merenungi
badan sebagai badan, bersemangat, menyadari sepenuhnya dan
waspada, telah menyingkirkan ketamakan dan duka tentang
dunia. Aku katakan bahwa ini adalah suatu badan tertentu di
antara badan-badan, yaitu, pernapasan masuk dan pernapasan
keluar. Itulah sebabnya pada kejadian itu, seorang bhikkhu
berdiam merenungi badan sebagai badan, bersemangat,
memiliki perhatian penuh, dan waspada, telah menyingkirkan
ketamakan dan duka tentang dunia.
Pernyataan tentang mengalami seluruh badan jasmani, dan
menenangkan bentukan-bentukan badan telah didiskusikan.
Dengan demikian, kita tidak akan mengulangi bagian itu di sini.
”Merenungi badan sebagai badan” adalah penjelasan langsung
tentang napas. Menjadi ”bersemangat” berarti bekerja keras, atau
sangatlah awas. ”Penuh kesadaran dan waspada” adalah terkait
dengan kesadaran pikiran ketika berada dalam jhāna-jhāna
(tahapan pengertian meditasi) seperti juga selama aktivitas
sehari-hari.
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Ketika Anda berada dalam “Jhāna-Jhāna Pandangan Terang
Ketenangan dengan Kebijaksanaan”, Anda sangat sadar tentang
apa yang sedang terjadi di seputar Anda dan kewaspadaan Anda
tajam dan jernih. Anda mampu mengamati semua keadaankeadaan pikiran, perasaan-perasaan, sensasi, atau pengalihan
seperti juga faktor-faktor jhāna ketika mereka muncul dalam
pikiran, yakni sukacita, kebahagiaan, ketenang-seimbangan,
keheningan pikiran, ketenangan pikiran dan lain-lain.
”Setelah menyingkirkan ketamakan dan duka tentang dunia”
berarti pikiran telah melampaui rasa suka dan tidak suka
terhadap gangguan/pengalihan, emosi-emosi, perasaan yang
menyakitkan, perasaan yang menyenangkan, perasaan yang
membahagiakan, dan pemikiran tentang hal-hal tersebut.
Maksudnya adalah melepaskan keterikatan pada hal-hal (nafsu
keinginan dan kemelekatan), yang menyebabkan munculnya
penderitaan.
Sisa paragraf tersebut hanya mengulangi bahwa meditasi
pernapasan adalah bagian dari kewaspadaan pada pernapasan,
dan bahwa hal itu sesuai dengan Landasan Pertama dari
Kewaspadaan Badan.
25] “Para bhikkhu, pada kesempatan apapun, seorang Bhikkhu
berlatih demikian: ‘Aku akan menarik napas mengalami
kegembiraan’;
dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
mengalami kegembiraan’;
dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik napas mengalami
kebahagiaan’;

Sutta Ānāpānasati

143

dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
mengalami kebahagiaan’;
dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik napas mengalami
bentukan batin (formasi mental)’;
dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
mengalami bentukan batin (formasi mental)’;
dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik napas menenangkan
bentukan batin (formasi mental)’;
dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
menenangkan bentukan batin (formasi mental).’
Lagi-lagi ini adalah pengulangan tentang bagian sebelumnya,
jadi kita teruskan tanpa menunda lagi.

(Mengamati Perasaan/ Vedanānupassanā)

”Pada kesempatan itu seorang bhikkhu berdiam merenungi
perasaan sebagai perasaan, bersemangat, sadar, dan penuh
kewaspadaan, telah menyingkirkan ketamakan dan duka
tentang dunia. Aku katakan bahwa ini adalah suatu perasaan
tertentu di antara perasaan-perasaan, yaitu, mengamati dengan
seksama pada pernapasan masuk dan pernapasan keluar.
Itulah sebabnya pada kesempatan itu, seorang bhikkhu
berdiam merenungi perasaan sebagai perasaan, bersemangat,
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telah

menyingkirkan

Yang berikut diambil dari Satipaṭṭhāna Sutta yang menjelaskan
bagaimana seorang meditator menjadi semakin waspada melalui
kewaspadaan pada perasaan:
#32] ”Dan bagaimana para bhikkhu, apakah seorang bhikkhu
berdiam merenungi perasaan sebagai perasaan? Di sini, ketika
meraakan perasaan menyenangkan, dia memahami: ’Saya
merasakan perasaan menyenangkan;’ ketika dia merasakan
perasaan menyedihkan, dia memahami: ”Saya merasakan
perasaan menyedihkan;” ketika merasakan perasaan tidakmenyenangkan-pun-tidak-menyakitkan, dia memahami: ”Saya
merasakan perasaan yang tidak-menyenangkan-pun-tidakmenyakitkan”.
Ketika merasakan perasaan duniawi yang menyenangkan, dia
memahami: ”Saya merasakan perasaan duniawi yang
menyenangkan”.
Ketika
merasakan
perasaan
bukan-duniawi
yang
menyenangkan, dia memahami: ”Saya merasakan perasaan
bukan duniawi yang menyenangkan”.
Ketika merasakan perasaan duniawi yang menyakitkan, dia
memahami: ”Saya merasakan perasaan duniawi yang
menyakitkan”.
Ketika merasakan perasaan bukan-duniawi yang menyakitkan,
ia memahami: ”Saya merasakan perasaan bukan-duniawi yang
menyakitkan”.
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Ketika merasakan suatu perasaan duniawi yang tidakmenyenangkan-pun-tidak menyakitkan, dia memahami: ”Saya
merasakan suatu perasaan duniawi yang tidak-menyenangkanpun-tidak menyakitkan’.
Ketika merasakan suatu perasaan bukan-duniawi yang tidakmenyenangkan-pun-tidak menyakitkan, dia memahami: ”Saya
merasakan
suatu
perasaan
bukan-duniawi
yang
tidakmenyenangkan-pun-tidak menyakitkan’.
”Suatu perasaan duniawi” menjelaskan perasaan apapun yang
muncul di pintu indera (yaitu mata, telinga, hidung, lidah, badan
maupun pikiran).
”Suatu perasaan bukan-duniawi” yang menyenangkan adalah
saat seorang meditator ada di dalam salah satu dari empat
keadaan jhāna (yang termasuk keseluruhan dari arūpa atau jhāna
tanpa bentuk).
Saat anda mengalami suatu ”perasaan duniawi yang
menyakitkan” berarti anda mengalami suatu perasaan
menyakitkan di salah satu pintu indera. Contohnya ketika anda
tersandung, maka jempol kaki merasakan perasaan duniawi
yang menyakitkan.
”Suatu perasaan bukan duniawi yang menyakitkan” adalah rasa
sakit meditasi. Cara Anda mengenali rasa sakit meditasi adalah
ketika anda bangkit dari meditasi duduk dan berjalan, rasa sakit
itu tidak lagi terasa. Rasa sakit fisik sungguhan tidak lenyap
setelah Anda bangkit dari duduk meditasi.
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Jika rasa sakit fisik sungguhan terus muncul, sangatlah penting
untuk mengubah cara posisi duduk meditasi Anda supaya Anda
tidak menyakiti badan jasmani Anda.
Jika Anda merasakan ”suatu perasaan duniawi yang bukanmenyenangkan-pun-bukan-menyakitkan”, ini adalah suatu
perasaan netral yang tak-peduli dan memiliki kecenderungan
untuk mengabaikan, dan ini membuat Anda tidak lagi waspada
saat itu.
”Suatu perasaan bukan duniawi yang bukan menyenangkan pun
bukan menyakitkan” adalah saat anda ada di dalam salah satu
jhāna dan mengalami ketenang-seimbangan.
Bagian ini menjelaskan semua jenis perasaan yang terjadi (yaitu
menyenangkan, menyakitkan, atau bukan-menyenangkan-punbukan-menyakitkan). Beginilah bagaimana Anda bisa mengalami
tahapan-tahapan meditasi yang berbeda. Jika Anda berhenti
memberikan perhatian kepada napas dan merilekskan, kemajuan
meditasi Anda pun berhenti. Tidak bisa disepelekan betapa
pentingnya terus bersama napas dan merilekskan. Inilah cara
”Landasan Kedua dari Kewaspadaan terhadap Perasaan”
terpenuhi.
26] “Para bhikkhu, pada kesempatan apapun seorang bhikkhu
berlatih demikian: ‘Aku akan menarik napas mengalami
pikiran’;
Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
mengalami pikiran’;
Dia berlatih demikian:
menggembirakan pikiran’;

‘Aku

akan

menarik

napas
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Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
menggembirakan pikiran’;
Dia berlatih demikian:
menenangkan pikiran’;

‘Aku

akan

menarik

napas

Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
menenangkan pikiran’;
Dia berlatih demikian:
membebaskan pikiran;’

‘Aku

akan

menarik

napas

Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
membebaskan pikiran.’—
Yang berikut diambil dari Satipaṭṭhāna Sutta dan menjelaskan
banyak aspek tentang jhāna-jhāna.

Mengamati Pikiran (Cittānupassanā)
#34] ”Dan bagaimana, para bhikkhu, seorang bhikkhu yang
berdiam merenungi pikiran sebagai pikiran ?
Di sini seorang bhikkhu memahami pikiran yang dipengaruhi
oleh nafsu (lust) sebagai pikiran yang dipengaruhi oleh nafsu,
dan pikiran yang tidak dipengaruhi oleh nafsu sebagai pikiran
yang tidak dipengaruhi oleh nafsu.
Ia memahami pikiran yang dipengaruhi oleh kebencian
sebagai pikiran yang dipengaruhi oleh kebencian, dan pikiran
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yang tidak dipengaruhi oleh kebencian sebagai pikiran yang
tidak dipengaruhi oleh kebencian.
Ia memahami pikiran yang dipengaruhi oleh delusi sebagai
pikiran yang dipengaruhi oleh delusi, dan pikiran yang tidak
dipengaruhi oleh delusi
sebagai pikiran yang tidak
dipengaruhi oleh delusi.
”Pikiran yang dipengaruhi oleh nafsu, kebencian, dan delusi”
sesungguhnya berarti pikiran yang dipengaruhi oleh nafsu
keinginan. Nafsu keinginan adalah ”Saya suka” (pikiran
birahi/keserakahan) atau ”Saya tidak suka” (pikiran kebencian)
dan delusi adalah mengambil apapun yang muncul sebagai
miliknya pribadi (Ini adalah ”saya”). Jadi birahi/keserakahan,
kebencian dan delusi selalu merujuk pada pikiran yang penuh
nafsu keinginan.
Ia memahami pikiran yang mengerut sebagai pikiran yang
mengerut,
Pikiran yang mengerut adalah pikiran yang memiliki rasa malas
dan lamban di dalamnya.
dan pikiran yang terganggu sebagai pikiran yang terganggu.
Pikiran yang terganggu adalah pikiran
kegelisahan dan kekhawatiran di dalamnya.

yang

memiliki

Ia memahami pikiran yang agung sebagai pikiran yang agung,
dan yang tidak agung sebagai tidak agung.
Suatu pikiran yang agung adalah yang mengalami salah satu dari
rūpa jhāna (jhāna yang berbentuk).

Sutta Ānāpānasati

149

Ia memahami pikiran yang melampaui sebagai pikiran yang
melampaui dan pikiran yang tidak terlampaui sebagai pikiran
yang tidak terlampaui.
Suatu pikiran yang melampaui adalah pikiran yang dapat
menuju arūpa jhāna (jhāna yang tidak berbentuk)–yaitu alam
ruang tanpa batas, alam kesadaran tanpa batas, alam ketiadaan,
dan alam bukan-persepsi-pun-bukan-tanpa-persepsi.
Ia memahami pikiran yang menyatu sebagai pikiran yang
menyatu, dan pikiran yang tidak menyatu sebagai pikiran yang
tidak menyatu. Ia memahami pikiran yang terbebaskan sebagai
pikiran yang terbebaskan, dan pikiran yang belum terbebaskan
sebagai pikiran yang tidak terbebaskan.
Kalimat terakhir ini cukup jelas penjelasannya.
”Dalam kesempatan itu seorang bhikkhu berdiam merenungi
pikiran sebagai pikiran, bersemangat, sadar sepenuhnya, dan
penuh kewaspadaan, yang telah menyingkirkan ketamakan dan
duka pada dunia. Aku tidak mengatakan terdapat
pengembangan kewaspadaan pada pernapasan dan merilekskan
bagi orang yang pelupa, yang tidak sepenuhnya perhatian. Itulah
sebabnya pada kesempatan itu, seorang bhikkhu berdiam
merenungi pikiran sebagai pikiran, bersemangat, dan penuh
kesadaran, telah menyingkirkan ketamakan dan duka pada
dunia.”
Pernyataan ”Aku tidak mengatakan terdapat pengembangan
kewaspadaan pada pernapasan dan merilekskan bagi orang yang
pelupa, yang tidak sepenuhnya perhatian” adalah salah satu
pernyataan yang terkuat dalam Satipaṭṭhāna Sutta. Fungsi dari
kewaspadaan adalah untuk mengingat.
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Untuk mengingat apa? Untuk mengingat memperhatikan
bagaimana perhatian pikiran pindah dari satu hal ke hal lainnya,
kemudian merilekskan keketatan yang disebabkan dengan
pergerakan itu dan selalu kembali kepada objek meditasi dengan
rasa tertarik yang gembira dan pemahaman jernih.
Ketika Anda berada dalam “Jhāna-Jhāna Pandangan Terang
Ketenangan dengan Kebijaksanaan” (tahapan pengertian
meditasi), pikiran Anda menjadi luar biasa jernih, cemerlang, dan
awas. Seiring Anda terus lebih dalam dan lebih dalam lagi di
jalur ini, keadaan-keadaan pikiran yang lebih luar biasa akan
muncul dengan sendirinya. Kewaspadaan dan perhatian penuh
menjadi begitu halusnya sehingga bahkan pergerakan pikiran
yang paling samarpun dapat diamati dan di-6R-kan, dilepaskan
dan dirilekskan. Pikiran menjadi lebih jernih, lebih meluas dan
lapang, bebas dari ketegangan, dan napas dan merilekskan
menjadi semakin jernih dan lebih mudah untuk diamati.
Perhatian pikiran Anda mulai menjadi tak tergoyahkan dan
pikiran berkembang lebih tenang daripada sebelumnya. Bagian
khusus dari landasan kewaspadaan ini menjelaskan bagaimana
memperhatikan saat pikiran mengalami setiap tingkat jhāna dari
jhāna berbentuk (rūpa jhāna) sampai ke jhāna yang tidak berbentuk
(arūpa jhāna). Inilah bagaimana ”Landasan Ketiga dari
Kewaspadaan pada Pikiran” dipenuhi.
27] “Para bhikkhu, pada kesempatan apapun seorang bhikkhu
berlatih demikian: ‘Aku akan menarik napas merenungi
ketidak-kekalan dan merilekskan’;
Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
merenungi ketidak-kekalan dan merilekskan’;
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Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik napas merenungi
kepudaran dan merilekskan’;
Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
merenungi kepudaran dan merilekskan’;
Dia berlatih demikian: “Aku akan menarik napas merenungi
penghentian’;
Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
merenungi penghentian’;
Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menarik napas merenungi
pelepasan’;
Dia berlatih demikian: ‘Aku akan menghembuskan napas
merenungi pelepasan’—
Hal ini lagi-lagi merujuk pada jhāna yang tidak berbentuk (arūpa
jhāna atau tingkat pengertian meditasi) dan bagaimana Anda
dapat mengalami pencapaian Nibbāna adiduniawi
Sutta ini mengajarkan bagaimana mencapai semua tahapan
meditasi dan mencapai kebahagiaan tertinggi melalui melihat
seluruh rangkaian Sebab Musabab yang Saling Bergantungan
dan Empat Kebenaran Mulia, melalui pencapaian ”Empat
Landasan Kewaspadaan”, dan menyeimbangkan "Tujuh Faktor
Pencerahan”.
Sekarang, kita akan kembali ke Satipaṭṭhāna Sutta yang
membicarakan Landasan Keempat dari Kewaspadaan pada
Pikiran. Bagian tertentu ini terdiri dari lima bagian dan
menjelaskan bagaimana keseluruhan landasan ini bekerja.
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(Mengamati Objek-Objek Pikiran/
Dhammānupassanā)
Lima Gangguan dalam Satipaṭṭhāna Sutta:
#36] ”Dan bagaimana para bhikkhu, seorang bhikkhu berdiam
merenungi bentuk pikiran sebagai bentuk pikiran? Di sini
seorang bhikkhu berdiam merenungi objek-objek pikiran
sebagai objek-objek pikiran dalam arti lima gangguan. Dan
bagaimana seorang bhikkhu berdiam merenungi bentuk
pikiran sebagai bentuk pikiran dalam arti lima gangguan?
Disini keinginan hawa nafsu (birahi) dalam dirinya, seorang
bhikkhu memahami ’ada keinginan nafsu (birahi) dalam diri
saya’; atau tidak adanya keinginan hawa nafsu (birahi) dalam
dirinya, seorang bhikkhu memahami ’tidak ada keinginan
hawa nafsu (birahi) dalam diri saya’; dan dia juga memahami
bagaimana munculnya tiada keinginan hawa nafsu (birahi)
dalam diri saya dan bagaimana melepaskan munculnya
keinginan hawa nafsu (birahi) dan bagaimana di masa
mendatang melepaskan munculnya keinginan hawa nafsu
(birahi)”.
Anda memahami bahwa kewaspadaan Anda telah melemah dan
telah muncul hawa nafsu yang tadinya tidak muncul. Jadi ketika
kewaspadaan Anda melemah dan menghilang, maka gangguan
ini akan muncul. Ini terjadi karena Anda telah kehilangan
ketertarikan pada objek meditasi anda.
”Cara melepaskan gangguan dari keinginan hawa nafsu (birahi)”
adalah
dengan
mengingat
menggunakan
6R.
Yaitu,
Recognizing/Mengenali bahwa pikiran anda teralihkan,
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Releasing/Melepaskan dan tidak memperhatikan perhatian
anda pada gangguan itu, Relaxing/Merilekskan keketatan di
kepala yang disebabkan oleh pengalihan, Re-smiling/Tersenyum
Kembali untuk membawa objek yang baik, Returning/Kembali
ke objek meditasi dan untuk Repeating/Mengulangi siklus yang
sama jika diperlukan selagi menggunakan objek meditasi Anda
selama mungkin – ini adalah 6R.
Bagaimana agar gangguan-gangguan ini tidak lagi muncul di
masa mendatang. Ini dapat terjadi bila Anda memiliki
ketertarikan kuat dengan objek meditasi Anda, mungkin napas
atau Cinta Kasih, tergantung pilihan meditasi Anda.

2. Lima Khanda/ Lima Agregat / Lima Kelompok Kehidupan
#38] ”Sekali lagi para bhikkhu, seorang bhikkhu berdiam
merenungi objek pikiran sebagai objek pikiran dalam arti
Lima Kelompok yang dipengaruhi oleh nafsu keinginan dan
kemelekatan”.
Ada beberapa cara menerjemahkan lima kelompok – seorang
penerjemah menerjemahkannya sebagai ’Kelompok kemelekatan’
yang dapat menjadi salah artinya (menyesatkan) karena disini
berarti bahwa Khanda/Kelompok selalu memiliki kemelekatan di
dalamnya. Ini tidak selalu benar.
Penerjemah lainnya menerjemahkannya sebagai ’Lima
Khanda/Kelompok yang dipengaruhi oleh Kemelekatan’. Disini
juga mungkin menjadi salah artinya (menyesatkan) karena disini
berarti terlalu menekankan hanya pada kemelekatan dan tidak
menjelaskan penyebab kemelekatan.
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Ketika penulis memberikan Dhammatalk, kadang-kadang
muncul
Khanda/Kelompok
dimana
ia
mengatakan
’Khanda/Agregat/Kelompok dapat / tidak dipengaruhi oleh nafsu
keinginan dan kemelekatan tergantung pada kewaspadaan
seseorang saat itu. Tentunya hal yang agak aneh untuk dijelaskan
di buku. Jadi dijelaskan seperti di atas. Kata-kata nafsu keinginan
dan kemelekatan harus disebutkan dengan lima khanda/agregat
karena hal ini sepertinya cara terbaik untuk mengingatkan
meditator bahwa hal ini adalah bagian dari suatu proses dan
berhubungan dengan pengetahuan langsung dan mengalami
Sebab Musabab yang saling bergantungan.

Satipaṭṭhāna Sutta:
#38] Disini, seorang bhikkhu memahami ’Demikianlah bentuk
materi, demikianlah awalnya, demikianlah melenyapnya;
demikianlah perasaan, demikianlah awalnya, demikianlah
melenyapnya;
demikianlah persepsi, demikianlah awalnya, demikianlah
melenyapnya;
demikianlah bentuk-bentuk pikiran, demikianlah awalnya,
demikianlah melenyapnya;
demikianlah kesadaran, demikianlah awalnya, demikianlah
melenyapnya.

Sutta Ānāpānasati:
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– Pada saat itu, seorang bhikkhu berdiam dengan merenungi
obyek-obyek
pikiran
sebagai
obyek-obyek
pikiran,
bersemangat, penuh perhatian, dan penuh kewaspadaan,
setelah menyingkirkan ketamakan dan kesedihan sehubungan
dengan dunia. Setelah melihat dengan kebijaksanaan,
meninggalkan ketamakan dan kesedihan, dia mengamati
ketenang-seimbangan dengan seksama. Itulah sebabnya maka
pada saat itu seorang bhikkhu berdiam dengan merenungi
obyek-obyek
pikiran
sebagai
obyek-obyek
pikiran,
bersemangat, penuh perhatian, dan penuh kewaspadaan,
setelah menyingkirkan ketamakan dan kesedihan sehubungan
dengan dunia.
Ketika Anda mengalami jhāna-jhāna yang lebih tinggi (tahapan
pengertian meditasi), pikiran Anda mengembangkan suatu
keseimbangan yang lebih halus dan lebih halus lagi di dalamnya.
Lalu Anda mengalami “melepaskan ketamakan dan duka,
mengamati dengan ketenang-seimbangan”. Anda melihat
dengan jelasnya betapa pikiran itu sesungguhnya penuh tipu
daya, dan Anda memiliki suatu rasa ketenang-seimbangan di
dalamnya, bahkan bisa saja muncul hal-hal yang tidak
menyenangkan. Keseimbangan sejati dari meditasi ini diketahui
saat Anda masuk ke alam-alam pikiran tanpa bentuk. Inilah
ketika ada sebuah pelepasan sejati dari konsep-konsep batin dan
kemelekatan. Pikiran mengembangkan suatu ketenangseimbangan yang indah yang bahkan saat perasan-perasaan
paling tidak menyenangkan muncul, pikiran menerimanya tanpa
terganggu. Inilah bagaimana landasan keempat dari
kewaspadaan dari obyek-obyek pikiran dilaksanakan.
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28] “Para Bhikkhu, itulah bagaimana kewaspadaan pada
pernapasan dikembangkan dan dilatih, melaksanakan Empat
Landasan Kewaspadaan.

Pelaksanaan Tujuh Faktor Pencerahan
29] “Dan, para Bhikkhu, bagaimanakah Empat Landasan
Kewaspadaan, yang telah dikembangkan dan dilatih,
memenuhi Tujuh Faktor Pencerahan?
30] “Para Bhikkhu, pada kesempatan apapun seorang Bhikkhu
berdiam merenungi badan sebagai badan, bersemangat, sadar,
dan waspada sepenuhnya, telah menyingkirkan ketamakan
dan duka mengenai dunia — pada kesempatan itu,
kewaspadaan yang terus menerus diteguhkan dalam dirinya.
Pada kesempatan apapun, kewaspadaan yang terus menerus
telah diteguhkan dalam diri seorang Bhikkhu—pada
kesempatan itu faktor kewaspadaan muncul dalam dirinya,
dan dia mengembangkannya, dan dengan pengembangan,
maka hal itu menjadi faktor yang memenuhinya.
Mari kita gunakan suatu penjelasan dari Satipaṭṭhāna Sutta untuk
klarifikasi lebih jelas, dikatakan:
#42] “Di sini, terdapat faktor pencerahan kewaspadaan dalam
dirinya, seorang Bhikkhu memahami: ‘Terdapat faktor
pencerahan kewaspadaan dalam diriku’; atau ’Tidak adanya
faktor pencerahan kewaspadaan dalam dirinya’, dia
memahami: “Tidak ada faktor pencerahan kewaspadaan dalam
diriku’; dan juga memahami bagaimana memunculkan faktor
pencerahan kewaspadaan yang belum muncul dan bagaimana
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faktor pencerahan kewaspadaan
dilaksanakan dengan pengembangan.
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yang

telah

muncul

Pernyataan ini cukup langsung jelas menuju sasaran. Dikatakan
bahwa Anda mengetahui ketika pikiran Anda hening, tajam,
jernih dan tertarik dengan kebahagiaan pada napas dan
merilekskan, dan hal-hal lainnya yang muncul. Anda juga
mengetahui ketika Kewaspadaan itu tumpul, tidak tajam, dan
pikiran cenderung menjadi sedikit bosan atau tidak tertarik.
Ketika hal itu terjadi, Anda mengetahui bahwa Anda harus
membawa ketertarikan Anda dan melihat bagaimana segala
sesuatu yang muncul benar-benar berbeda.
Anda bahkan melihat bagaimana setiap napas dan merilekskan
berbeda, tidak pernah sama persis.
Inilah bagaimana faktor pencerahan kewaspadaan dipenuhi
dengan pengembangan.

Sutta Ānāpānasati:
31] Berdiam dengan penuh kewaspadaan, dia menyelidiki dan
menguji keadaan itu dengan kebijaksanaan dan memulai suatu
penyelidikan penuh ke dalamnya. Pada kesempatan apapun,
berdiam dengan kewaspadaan, seorang Bhikkhu menyelidiki
dan menguji keadaan itu dengan kebijaksanaan dan memulai
sebuah penyelidikan penuh ke dalamnya—pada kesempatan
itu penyelidikan faktor keadaan-keadaan pencerahan muncul
dalam dirinya, dan dia mengembangkannya, dan dengan
pengembangan faktor itu terpenuhi dalam dirinya.
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Sangat penting untuk mengenal akrab ”Faktor penyelidikan
pengalaman Anda”. Hal ini berarti apapun yang muncul, apakah
salah satu dari lima rintangan, atau suatu keadaan emosional,
atau perasaan fisik, secara adil, Anda memeriksanya tanpa
melibatkan ’diri’ bagaimana hal ini muncul. Kita tidak tertarik
mengapa hal itu muncul. ’Mengapa’ hanyalah untuk para
psikolog.
Bagi orang Buddhist, ’BAGAIMANA’ suatu proses bekerja
adalah hal yang terpenting untuk direnungkan dan melihatnya
dengan ketertarikan. Hal ini dilakukan dengan tidak terlibat
dengan memikirkan tentang fenomena itu, tapi hanya
mengamati kehadirannya, membiarkannya ada di sana, lantas
secara batin melepaskannya — dengan membuka ikatan ketat
batin yang dengan keras mengikatnya, rilekskan, meluas dan
membiarkan gangguan itu ada disana dengan sendirinya tanpa
diberikan
perhatian;
lalu
merilekskan
keketatan
di
pikiran/kepala, tersenyum dan mengarahkan perhatian pikiran
kembali ke napas dan merilekskan.
Setiap kali pikiran ditarik (dari napas), Anda berusaha untuk
melihat aspek-aspek yang berbeda tentang pengalihan itu. Lantas
melepaskannya, merilekskan pikiran, tersenyum dan kembali ke
napas dan merilekskan. Dengan cara ini, Anda menjadi lebih
akrab dengan ’BAGAIMANA’ pengalihan itu muncul dan
mampu mengenalinya dengan lebih cepat. Jenis penyelidikan ini
dijelaskan dalam Satipaṭṭhāna Sutta sebagai:
#42] “Di sini, terdapat ”Penyelidikan pengalaman faktor
pencerahan” dalam dirinya, seorang Bhikkhu memahami: ‘Ada
penyelidikan pengalaman faktor pencerahan dalam diriku’;
atau ’tidak ada penyelidikan pengalaman faktor pencerahan
dalam dirinya’, seorang Bhikkhu memahami: ‘Tidak ada
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penyelidikan pengalaman faktor pencerahan dalam diriku’;
dan dia juga memahami bagaimana munculnya ’penyelidikan
pengalaman faktor pencerahan yang belum muncul’; dan
bagaimana ’penyelidikan pengalaman faktor pencerahan’ yang
telah muncul dengan pengembangan faktor itu terpenuhi
dalam dirinya.
Untuk memungkinkan memajukan faktor pencerahan dari
penyelidikan pengalaman, Anda harus mempunyai minat yang
kuat untuk memahami bagaimana segala sesuatu bekerja.
Dengan kata lain, Anda harus menemukan apa yang muncul
dulu, apa yang terjadi berikutnya, apa yang terjadi setelah itu?
Semakin Anda menguji pengalaman Anda, semakin mudah
mengenali semua perbedaan dan aspek-aspek yang tak lazim
mengenai rintangan-rintangan dan pengalihan yang disebabkan
oleh rasa sakit dan kemarahan emosional. Saat Anda melihat halhal ini dengan jernih, jauh lebih mudah melepaskannya. Juga
penting untuk mengembangkan pandangan bahwa ini adalah
suatu proses tanpa diri (anattā) yang tidak memuaskan (dukkha)
dan selalu berubah (anicca). Pandangan ini membuat latihan
Anda maju tanpa kebingungan/ketidakjelasan.

Sutta Ānāpānasati:
32] “Pada seseorang yang menyelidiki dan memeriksa keadaan
itu dengan kebijaksanaan (melihat bagaimana rangkaian Sebab
Musabab yang saling Bergantungan itu muncul) dan memulai
sebuah penyelidikan penuh ke dalamnya, energi tanpa lelah
muncul. Pada kesempatan apapun energi tanpa lelah muncul
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dalam diri seorang Bhikkhu yang menyelidiki dan memeriksa
keadaan itu dengan kebijaksanaan dan memulai suatu
penyelidikan penuh ke dalamnya—pada kesempatan itu energi
dari faktor pencerahan muncul dalam dirinya, dan dia
mengembangkannya, dan dengan pengembangan faktor itu
terpenuhi dalam dirinya.
33] “Dalam diri seseorang yang telah muncul energi,
kegembiraan bukan duniawi muncul.
Pada kesempatan
apapun kegembiraan bukan duniawi muncul di dalam diri
seorang bhikkhu muncullah energi itu – yang pada saat itu
’Faktor Pencerahan kegembiraan’ muncul di dalam dirinya.
(Kegembiraan bukan duniawi – pharaṇapīti) merujuk pada
diliputi kegembiraan:
Pada kesempatan apapun,
kegembiraan bukan duniawi
muncul di dalam diri seorang bhikkhu muncullah energi—
pada saat itu ’Factor pencerahan kegembiraan’ muncul di
dalam dirinya, dan dia mengembangkannya, dan dengan
pengembangan faktor itu terpenuhi dalam dirinya.
Saat Anda memiliki lebih banyak energi dalam berdiam bersama
napas, kewaspadaan Anda menjadi lebih tajam dan energi Anda
meningkat sedikit demi sedikit. Ketika hal ini terjadi, pikiran
menjadi sungguh bahagia dan senang berada bersama napas dan
meluaskan pikiran. Perasaan bahagia itu adalah sejenis perasaan
tanpa banyak kegembiraan dan sangatlah menyenangkan dan
sejuk untuk pikiran.
Keadaan-keadaan pikiran ini tidak perlu ditakuti atau
disingkirkan. Ini adalah sebuah proses alami ketika Anda
mengembangkan dan maju dalam latihan meditasi Anda. Jika
Anda tetap berdiam bersama napas dan membuka pikiran Anda
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dengan rasa ketertarikan dan tidak terlibat dalam menikmati
kegembiraan, tidak akan muncul masalah.

Satipaṭṭhāna Sutta menjelaskan:
#42] ”Di sini, terdapat faktor pencerahan kegembiraan seorang
Bhikkhu memahami: ‘Terdapat faktor pencerahan kegembiraan
dalam diriku; atau tidak ada faktor pencerahan kegembiraan
dalam dirinya”, dia memahami: ‘Tidak ada faktor pencerahan
kegembiraan dalam diriku’; dan dia juga memahami
bagaimana munculnya faktor pencerahan kegembiraan yang
belum muncul, dan bagaimana faktor pencerahan kegembiraan
yang telah muncul dengan pengembangan faktor itu terpenuhi
dalam dirinya.
Empat faktor pencerahan pertama ini sangat penting ketika Anda
mengalami kelambanan dan kemalasan. Kelambanan berarti
kengantukan dan kemalasan berarti ketumpulan pikiran. Ketika
Anda masuk ke dalam jhāna keempat dan seterusnya, dua
halangan utama yang muncul adalah kegelisahan dan
kelambanan.
Bagaimanapun, ketika Anda membawa faktor penyelidikan
pencerahan dan memeriksa kelambanan ini, Anda harus
mengerahkan lebih banyak energi dan hal ini membantu
mengatasi ketumpulan ini. Ketika Anda masuk ke jhāna-jhāna
yang lebih tinggi, Anda harus belajar untuk menghaluskan
latihan Anda sedikit demi sedikit. Dengan mengenali faktorfaktor pencerahan ini, Anda akan belajar bagaimana pada
akhirnya menyeimbangkan semua faktor ini. Hal ini secara
langsung menuntun kepada Nibbāna adiduniawi.
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Kunci terpenting untuk keberhasilan dalam meditasi adalah
faktor pencerahan pertama dari kewaspadaan. Tanpa
kewaspadaan, Anda tidak mungkin mampu meraih satupun dari
tahapan meditasi ini. Kewaspadaan adalah kunci utama untuk
mengatasi baik kelambanan dan kemalasan maupun kegelisahan.
Ingatlah halangan-halangan ini bisa muncul sewaktu-waktu dan
menyebabkan meditator keluar dari setiap tingkat meditasi,
bahkan sampai di tahapan alam bukan-persepsi pun bukan
tanpa-persepsi. Demikianlah, Anda harus sangat berhati-hati
mengenali faktor-faktor pencerahan ini dan piawai dalam
mempelajari bagaimana menggunakannya pada waktunya. Tiga
faktor pencerahan berikutnya penting untuk mengatasi
kegelisahan.

Sutta Ānāpānasati:
34] “Dalam diri seseorang yang penuh kegembiraan, badan dan
pikiran menjadi tenang. Pada kesempatan apapun badan dan
pikiran menjadi tenang, dalam diri seorang Bhikkhu yang
penuh kegembiraan—pada kesempatan itu faktor pencerahan
ketenangan
muncul
dalam
dirinya,
dan
dia
mengembangkannya, dan dengan pengembangan faktor itu
terpenuhi dalam dirinya.
Ketika kegembiraan muncul dalam pikiran, Anda merasakan
perasaan yang sangat menyenangkan di dalam badan dan
pikiran. Hal ini benar, bahkan pada tahapan meditasi yang lebih
tinggi seperti keadaan jhāna (tahapan meditasi) tanpa bentuk.
Setelah beberapa saat, kegembiraan itu sedikit memudar dan
pikiran Anda menjadi luar biasa tenang dan damainya. Keadaan
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ini disebut faktor pencerahan ketenangan. Pada saat itu, badan
dan pikiran Anda menjadi luar biasa tenang dan damai.

Satipaṭṭhāna Sutta menjelaskan hal ini demikian:
#42] “Di sini, terdapat faktor pencerahan ketenangan dalam
dirinya, seorang Bhikkhu memahami: ‘Adanya Faktor
Pencerahan Ketenangan dalam diriku’; atau tidak ada faktor
pencerahan ketenangan dalam dirinya, dia memahami: ‘Tidak
terdapat faktor pencerahan ketenangan dalam diriku’; dan dia
juga memahami bagaimana munculnya faktor pencerahan
ketenangan yang belum muncul dan bagaimana faktor
pencerahan ketenangan yang telah muncul, dan dengan
pengembangan faktor itu terpenuhi dalam dirinya.
Sesungguhnya, bagian terkuat dari faktor pencerahan
ketenangan adalah perasaan batin yang sangat menyenangkan,
tenang dan dengan suatu rasa kedamaian yang kuat. Hal ini
terutamanya disadari ketika Anda mengalami tiga jhāna-jhāna
pertama (tahapan meditasi) tanpa bentuk yaitu alam ruang tanpa
batas, alam kesadaran tanpa batas dan alam dari ketiadaan.

Sutta Ānāpānasati:
35] “Dalam diri seseorang yang badannya tenang dan yang
merasakan kesenangan, pikiran menjadi tenang dan hening.
Pada kesempatan apapun pikiran menjadi tenang dan hening
dalam diri seorang Bhikkhu yang badannya tenang dan yang
merasakan kegembiraan—pada kesempatan itu faktor
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pencerahan keheningan muncul dalam dirinya, dan dia
mengembangkannya, dan dengan pengembangan faktor itu
terpenuhi dalam dirinya.
(Ini seringkali disebut sebagai Pencerahan Konsentrasi, tapi
istilah ini terlalu disalahpahami. Jadi penulis lebih suka
menggunakan istilah faktor pencerahan keheningan)
Selama pikiran dan badan Anda menjadi lebih tenang dan damai,
pikiran berdiam bersama napas dan merilekskan pikiran yang
meluas menjadi lebih alami, tanpa suatu gangguan. Menjadi
lebih mudah membuka dan merilekskan pikiran pada setiap
napas masuk dan keluar. Pikiran jelas-jelas tenang dan tidak
terganggu oleh gangguan dari luar maupun dalam. Kadang
terjadi dalam suatu waktu ketika pikiran lebih suka tetap
berdiam bersama obyek meditasi, tanpa paksaan yang tak
semestinya atau berusaha berkonsentrasi. Pikiran tinggal
bersama napas selama periode waktu yang lama. Tentu saja,
pada saat ini, terdapat kewaspadaan yang sangat tajam dan
penuh kesadaran.
Anda tetap penuh Kewaspadaan bahkan ketika Anda mencapai
alam ketiadaan. Pikiran tidak bergerak atau beriak menjauh dari
napas bahkan meskipun Anda mendengar suara-suara atau
mengetahui bahwa seekor nyamuk telah mendarat di badan
Anda.
Kewaspadaan dari pernapasan dan ketenangan sangat jernih dan
tajam untuk diamati. Ketika Anda berada dalam alam ketiadaan,
Anda dapat menjelajahi dan mengamati banyak aspek berbeda
dari pikiran.
Pikiran Anda juga sangat jernih, bahkan meskipun Anda berada
dalam tahapan meditasi yang lebih rendah. Karena pikiran Anda
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tenang, Anda juga mampu mengamati hal-hal dengan sangat
jelas. Hal ini dapat disebut tindakan dari keheningan. Tatkala
pikiran sepenuhnya hening, itulah berkah yang dicari oleh setiap
orang.

Satipaṭṭhāna Sutta menjelaskan hal ini sebagai:
#42] Di sini, terdapat faktor pencerahan keheningan dalam
dirinya, seorang Bhikkhu memahami: ‘Terdapat faktor
pencerahan keheningan dalam diriku’; atau tidak terdapat
faktor pencerahan keheningan dalam dirinya, dia memahami:
‘Tidak terdapat faktor pencerahan keheningan dalam diriku’;
dan dia juga memahami bagaimana munculnya faktor
pencerahan keheningan yang belum muncul dan bagaimana
faktor pencerahan keheningan yang telah muncul, dan dengan
pengembangan faktor itu terpenuhi dalam dirinya.

Sutta Ānāpānasati:
36] “Dia mengamati dengan seksama dengan ketenangseimbangan pada pikiran yang demikian hening dan teratur.
Pada kesempatan apapun, seorang Bhikkhu mengamati dengan
seksama dengan ketenang-seimbangan pada pikiran yang
demikian hening dan teratur —pada kesempatan itu faktor
pencerahan ketenang-seimbangan muncul dalam dirinya, dan
dia mengembangkannya, dan dengan pengembangan faktor itu
terpenuhi dalam dirinya.
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Sekali lagi faktor pencerahan ketenang-seimbangan adalah satu
faktor yang sangat penting untuk dikembangkan. Faktor ini
menyeimbangkan pikiran saat pikiran menjadi goyah. Faktor
pencerahan ketenang-seimbangan adalah satu-satunya faktor
yang membolehkan pikiran untuk menerima dengan kasih,
apapun yang muncul pada masa kini. Sebagai contoh, jika
muncul suatu jenis rasa sakit (fisik atau emosi), rasa sakit itu
tidak mengganggu meditator.
Faktor ketenang-seimbangan adalah faktor yang membantu
Anda melihat hal-hal secara tanpa diri (impersonal) dan tanpa
identifikasi ego dari keterlibatan dengan gangguan. Beginilah
melihat apa yang muncul pada masa kini, lantas melaju
melampauinya dengan keseimbangan. Melihat anattā (segala
keadaan alami tanpa diri) adalah hal yang sangat berharga yang
membuat Anda bergerak maju dengan cepat di jalan Sang
Buddha. Tapi bagaimanapun Anda harus hati-hati dengan
ketenang-seimbangan karena hal ini seringkali disalahpahami
sebagai ketidakacuhan. Ketidakacuhan memiliki suatu
ketidakpuasan dan penolakan di dalamnya, tapi tidak memiliki
ketenang-seimbangan.
Ketenang-seimbangan
memiliki
kewaspadaan
yang
tajam
di
dalamnya;
sedangkan
ketidakpuasan tidak memiliki kewaspadaan sama sekali.
Ketenang-seimbangan hanya memiliki keterbukaan dan
penerimaan sepenuhnya segala sesuatu yang muncul pada masa
kini. Ini adalah pandangan lengkap tanpa diri. Ketenangseimbangan membuka pikiran sepenuhnya. Ketidak-acuhan
menutupnya, dan berusaha mengabaikan apa yang sedang
terjadi pada masa kini.

Satipaṭṭhāna Sutta menggambarkan demikian:
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#42] ”Di sini, terdapat faktor pencerahan ketenang-seimbangan
dalam dirinya, seorang Bhikkhu memahami: ‘Adanya faktor
pencerahan ketenang-seimbangan dalam diriku’; atau tidak
terdapat faktor pencerahan ketenang-seimbangan dalam
dirinya, dia memahami: ‘Tidak ada faktor pencerahan
ketenang-seimbangan dalam diriku’; dan dia juga memahami
bagaimana
munculnya
faktor
pencerahan
ketenangseimbangan yang belum muncul dan bagaimana faktor
pencerahan ketenang-seimbangan yang telah muncul dan
dengan pengembangan faktor itu terpenuhi dalam dirinya.
Tiga faktor pencerahan terakhir ini, ketenangan, keheningan, dan
ketenang-seimbangan, akan sangat membantu Anda ketika
kegelisahan muncul dalam pikiran. Kegelisahan membuat
pikiran memikirkan banyak pemikiran dan menyebabkan
munculnya banyak perasaan yang tidak menyenangkan pada
badan. Sebagai akibatnya, Anda merasa seperti ingin berhenti
dari meditasi Anda dan mengalihkan diri Anda dengan satu atau
lain cara. Dengan kata lain, pikiran yang keras mengakibatkan
penderitaan.
Satu-satunya cara mengatasi kegelisahan adalah dengan
mengembangkan keheningan pikiran dan ketenangan badan.
Ketika pikiran mengalami kegelisahan, tidak ada keseimbangan
pikiran sama sekali. Bahkan disana ada banyak identifikasi ego
dengan perasaan itu. Demikianlah, untuk mengatasi rintangan
ini, Anda harus membiarkannya ada di sana sebagaimana
adanya dan merilekskan pikiran. Dengan terus membawa maju
ketenangan, keheningan, dan faktor-faktor pencerahan ketenangseimbangan dan memperhatikan pikiran pada faktor yang
berbeda-beda ini, Anda akan mengatasi kegelisahan.
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Dua rintangan utama yang tampaknya selalu menyulitkan para
meditator adalah kelambanan, atau ketumpulan pikiran, dan
kegelisahan.
Sebaiknya Anda bersahabat dengan dua rintangan ini karena
mereka akan tetap tinggal di seputar Anda sampai Anda menjadi
Arahat. Dengan demikian, semakin cepat Anda menghentikan
semua perlawanan terhadap keadaan-keadaan ini ketika mereka
muncul dan mulai menyelidikinya dengan rasa ketertarikan yang
gembira, semakin cepat Anda mampu mengenali mereka.
Sebagai hasilnya, Anda akan mampu melepaskan mereka dengan
lebih cepat dan kembali ke jhāna (tahapan meditasi).

Sutta Ānāpānasati:
37] “Para Bhikkhu, pada kesempatan apapun seorang Bhikkhu
berdiam merenungi perasaan sebagai perasaan, bersemangat,
penuh kesadaran, dan kewaspadaan telah menyingkirkan
ketamakan dan kedukaan tentang dunia…
(keseluruhan rumus seperti ini berulang-ulang lagi mulai dari
bagian 30 dan terus sampai bagian bernomor 36) faktor
pencerahan ketenang-seimbangan muncul dalam dirinya, dan
dia mengembangkannya, dan dengan pengembangan faktor itu
terpenuhi dalam dirinya.
Anda harus menyadari bahwa Anda harus menggunakan faktorfaktor pencerahan ini, kapanpun suatu rintangan atau gangguan
muncul. Tidak penting apakah rintangan itu muncul selama
meditasi duduk Anda atau selama aktivitas Anda sehari-hari.
Faktor-faktor ini menyeimbangkan pikiran kapanpun pikiran
menghadapi suatu gangguan.
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Dan tentunya, hal ini melaju melewati semua Empat Landasan
Kewaspadaan. Hal ini menunjukkan Anda bagaimana
menggunakan Tujuh Faktor Pencerahan sepanjang waktu dalam
melatih meditasi kewaspadaan pada pernapasan. Faktor-faktor
pencerahan ini muncul satu demi satu saat mereka terjadi dan
tidak muncul semua sekaligus pada waktu yang sama. Juga, hal
ini menunjukkan pentingnya jhāna-jhāna (tahapan meditasi)
untuk pengembangan pikiran dan bagaimana mendapatkan hasil
dan manfaat yang besar untuk dinikmati ketika Anda mengikuti
instruksi-instruksi sederhana ini.

38] “Para Bhikkhu, pada kesempatan apapun seorang Bhikkhu
merenungi pikiran sebagai pikiran, bersemangat, penuh
kesadaran, dan kewaspadaan, telah menyingkirkan ketamakan
dan kedukaan tentang dunia….
(Sekali lagi, rumusan ini diulang-ulang dari bagian 30 sampai 36)
faktor pencerahan ketenang-seimbangan muncul dalam
dirinya, dan dia mengembangkannya, dan dengan
pengembangan faktor itu terpenuhi dalam dirinya.

39] “Para Bhikkhu, pada kesempatan apapun seorang Bhikkhu
merenungi obyek pikiran sebagai obyek pikiran, bersemangat,
penuh kesadaran, dan kewaspadaan, telah menyingkirkan
ketamakan dan kedukaan tentang dunia….
(Rumusan ini diulang-ulang dari bagian 30 sampai 36)
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faktor pencerahan ketenang-seimbangan muncul dalam
dirinya, dan dia mengembangkannya, dan dengan
pengembangan faktor itu terpenuhi dalam dirinya.
40] “Para Bhikkhu, begitulah bagaimana Empat Landasan
Kewaspadaan, dikembangkan dan dilatih, memenuhi Tujuh
Faktor Pencerahan.
Ketika Tujuh Faktor Pencerahan berada dalam keseimbangan
yang sempurna, kemungkinan untuk meraih Nibbāna
adiduniawipun terjadi. Saat Anda melaju lebih tinggi dan lebih
tinggi lagi dalam jhāna-jhāna (tahapan meditasi), keseimbangan
dari faktor-faktor pencerahan menjadi semakin jelas dan jauh
lebih halus. Penghalusan pikiran ini menjadi begitu menariknya
sehingga secara alami Anda ingin duduk bermeditasi untuk
periode yang lebih lama lagi. Sampai sejauh ini, meditasi ini
adalah yang paling keren!
Beberapa orang meditator bangun pagi-pagi sehingga mereka
memiliki cukup waktu untuk mengamati dan mempelajari
keseimbangan pikiran dan tetap pergi bekerja. Meditasi ini
berubah menjadi eksplorasi yang paling memuaskan dan
menyenangkan yang pernah dapat Anda rasakan, dalam
aktivitas Anda apapun.

Pemenuhan dari Pengetahuan Sejati dan
Pembebasan
41] “Dan, para Bhikkhu, bagaimanakah Tujuh Faktor
Pencerahan, setelah dikembangkan dan dilatih, memenuhi
pengetahuan sejati dan pembebasan?
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42] “Di sini, para Bhikkhu, seorang Bhikkhu mengembangkan
faktor pencerahan kewaspadaan, yang didukung oleh
pengasingan, tanpa keinginan, dan penghentian. Dan matang
dalam pelepasan.
Istilah “didukung oleh pengasingan” berarti bahwa seseorang
harus meraih jhāna terendah (tahapan meditasi). Seperti yang
telah dinyatakan di atas, penjelasan dari jhāna pertama dimulai
dengan “terpisah dari kesenangan hawa nafsu (birahi), maka
terpisah dari keadaan-keadaan yang tidak baik”. Pada saat itu,
pikiran awas dan tinggal bersama obyek meditasi dengan jelas,
yakni tidak ada gangguan.
Jika suatu gangguan mulai muncul, kewaspadaan mengenalinya
dan melepaskannya. Berikutnya, penjelasan itu mengatakan
bahwa kebahagiaan yang dialami terjadi dari hasil pengasingan.
Inilah bagaimana faktor pencerahan kewaspadaan didukung
oleh pengasingan.
Tiadanya keinginan berarti pikiran bebas dari kemelekatan dan
kelekatan, yakni, tidak berpikir atau menganalisa. Meraih jhāna
keempat (tahapan meditasi) berarti meraih suatu tahapan dari
memiliki suatu pikiran yang tak tergoyahkan, atau suatu pikiran
yang memiliki suatu ketenang-seimbangan yang kuat sehingga
pikiran menjadi tidak mempunyai keinginan. Inilah bagaimana
faktor pencerahan kewaspadaan Anda didukung oleh tiadanya
keinginan.
Penghentian disini berarti penghentian dari kekotoran pikiran
dan identifikasi ego dengan apa yang muncul.
Kewaspadaan adalah suatu istilah yang selalu memiliki suatu
jenis makna yang licin dan artinya bukanlah seperti yang banyak
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orang pikirkan. Maknanya sangat sederhana dan tepat ketika
dilihat sebagai mengamati pikiran, atau perhatian, atau
keawasan perhatian. Menjadi sepenuhnya sadar berarti melihat
apa yang sedang pikiran kerjakan sepanjang waktu, lalu
melepaskan hal-hal yang menyebabkan munculnya ketegangan
di kepala, rileks dan menenangkan badan dan pikiran. Hal ini
termasuk mengamati bagaimana seluruh proses ini bekerja dan
membiarkannya apa adanya, tanpa terlibat dalam drama
dengannya. Tidak terlibat dalam drama dengan hal-hal itu, tidak
mengidentifikasikan dengan, atau menganggap secara pribadi
proses impersonal/tanpa diri ini atau berusaha untuk
mengendalikan masa kini.
“Berkewaspadaan” berarti “dengan kasih, hati membuka pikiran
dan melepaskan semua identifikasi dengan gangguan itu, lantas
merilekskan ketegangan di kepala dan pikiran”, sehingga Anda
dapat melihat hal-hal dengan jernih dan tenang. Kapanpun
Anda berusaha melawan atau mengendalikan apa yang terjadi
pada masa kini, pada saat itu Anda bertempur melawan
“Dhamma” atau “Kebenaran dari masa kini”.
Bertempur dengan kenyataan menyebabkan munculnya begitu
banyak ketidakpuasan dan penderitaan. Bagaimanapun, ketika
Anda Berkewaspadaan dan melihat dengan jelas bahwa hal ini
hanyalah suatu fenomena yang muncul dan lenyap, Anda dapat
terbuka dan menerimanya, tanpa memberatkan pikiran Anda
atau melawannya dengan cara apapun. Pada saat ini,
ketertarikan yang menyenangkan sangat penting karena ketika
pikiran merasakan suatu kegembiraan, disana tidak ada
kemarahan, kecemburuan, penolakan, rasa takut atau kecemasan
dan lain-lain.
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Ketertarikan yang gembira membantu meditator memiliki
perspektif/pandangan yang benar dari melihat apa yang terjadi
pada masa itu secara impersonal/tanpa diri. Ketika pikiran
ringan, Anda melihat bahwa apa pun yang muncul hanyalah
bagian dari suatu proses yang berkesinambungan yang mana
Anda dapat belajar darinya. Kegembiraan menyebabkan pikiran
merasa ringan, inilah sebabnya hal ini adalah sebuah faktor
pencerahan dan sangat penting bagi latihan Anda. Juga, ketika
kegembiraan ada dalam pikiran Anda, Anda adalah orang yang
menyenangkan di dekat Anda.
Ingatlah untuk menggunakan singkatan DROPSS yang sangat
berguna. Artinya adalah Don't Resist Or Push, SMILE and Soften
mind (Jangan melawan atau menolak, TERSENYUMLAH dan
lembutkan pikiran) dan menerima segala sesuatu ketika mereka
muncul, karena hal itu adalah “Dhamma dari masa kini”.
Ketika Anda melanjutkan latihan Anda, pikiran Anda pada
akhirnya akan meraih tahapan meditasi yang lebih tinggi dan
halus (aråpa jhāna). Pada saat itu, pikiran Anda mengalami alam
“ketiadaan”. Inilah apa yang disebut penghentian. Disebut begitu
karena tidak ada lagi yang diamati di luar pikiran. Ketika Anda
mengalami alam dari “ketiadaan”, pikiran Anda tidak
mengamati apa-apa. Tapi pikiran masih tetap ada di sana dan
faktor-faktor pencerahan yang berbeda dapat muncul bersamasama dengan lima khanda/kelompok yang dipengaruhi oleh
kemelekatan.
Juga, beberapa rintangan masih dapat muncul dan pikiran Anda
keluar dari keadaan yang mulia itu. Demikianlah, tidak ada
sesuatupun untuk diamati oleh pikiran diluar dirinya sendiri,
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dan tetap ada banyak hal untuk dilihat. Inilah bagaimana faktor
pencerahan kewaspadaan Anda didukung oleh penghentian.
Ketika Anda mengalami alam dari bukan-persepsi atau pun
bukan tanpa-persepsi, dan terus membuka dan merilekskan
pikiran, pada akhirnya Anda akan mengalami penghentian dari
persepsi, dan perasaan (Nirodha samàpatti). Selama kejadian ini,
Anda tidak akan tahu pemadaman kesadaran ini karena Anda
sama sekali tidak memiliki persepsi atau perasaan sama sekali!
Hanya di tahapan meditasi ini sajalah fenomena ini muncul.
Keadaan meditasi ini masih tetap duniawi; belum Nibbāna
adiduniawi.
Bagaimana Anda bisa mengetahui apa yang sedang terjadi tanpa
persepsi atau perasaan? Hanya ketika persepsi dan perasaan
kembali, dan jika kewaspadaan Anda cukup tajam, Anda akan
melihat dengan jelas, setiap dan semua rangkaian dari Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan dalam urutan maju, satu
demi satu saat mereka muncul. Bahkan hal ini bukan keadaan
Nibbāna adiduniawi.
Rangkaian-rangkaian itu adalah:
Ketika kegelapan batin muncul maka bentuk-bentuk muncul,
ketika bentuk-bentuk muncul maka kesadaran muncul,
ketika kesadaran muncul maka batin-jasmani muncul,
ketika batin-jasmani muncul maka enam landasan indra muncul,
ketika enam landasan indra muncul maka kontak muncul,
ketika kontak muncul maka perasaan muncul,

Sutta Ānāpānasati

175

ketika perasaan muncul maka nafsu keinginan muncul,
ketika nafsu keinginan muncul maka kemelekatan muncul,
ketika kemelekatan muncul maka tendensi kebiasaan/keberadaan
muncul,
ketika tendensi kebiasaan/keberadaan muncul maka kelahiran
muncul,
ketika kelahiran muncul maka usia tua dan kematian muncul,
Setelah fenomena-fenomena yang muncul ini berakhir, maka saat
itu Anda akan mengalami penghentian dari Sebab Musabab yang
Saling Bergantungan, yang berarti:
Ketika kegelapan batin berhenti maka bentuk-bentuk tidak akan
muncul,
ketika bentuk-bentuk berhenti maka kesadaran tidak akan
muncul,
ketika kesadaran berhenti maka batin-jasmani tidak akan
muncul,
ketika batin-jasmani berhenti maka enam landasan indra tidak
akan muncul,
ketika enam landasan indra berhenti maka kontak tidak akan
muncul,
ketika kontak berhenti maka perasaan tidak akan muncul,
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ketika perasaan berhenti maka nafsu keinginan tidak akan
muncul,
ketika nafsu keinginan berhenti maka kemelekatan tidak akan
muncul,
ketika
kemelekatan
berhenti
kebiasaan/keberadaan tidak akan muncul,

maka

tendensi

ketika tendensi kebiasaan/keberadaan berhenti maka kelahiran
tidak akan muncul,
ketika kelahiran berhenti maka usia tua dan kematian, kesedihan,
ratapan, rasa sakit, berduka dan keputus-asaan tidak akan
muncul,
Itulah akhir dari seluruh penderitaan.
Dengan melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan
dalam urutan maju maupun mundur menuntun pikiran kepada
pencapaian “Nibbāna Adiduniawi”.
Disinilah dimana terjadinya perubahan besar dalam cara
pandang Anda. Pikiran Anda pada saat itu menjadi tidak tertarik
tentang adanya kepercayaan pada suatu ego atau diri yang kekal
abadi. Anda melihat dari pengetahuan pengalaman diri sendiri,
bahwa hal itu hanyalah suatu proses impersonal/tanpa diri dan
tidak ada seorangpun yang mengendalikan bagaimana
munculnya fenomena. Fenomena muncul karena kondisinya
tepat untuk muncul saat itu. Dalam istilah Buddhis, hal ini
disebut “anattā” atau tanpa-diri dari keadaan alami kehidupan.
Anda juga menyadari bahwa tidak ada seorangpun yang
mungkin meraih kesucian dengan semata-mata membaca doa-
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doa atau sutta-sutta, atau upacāra atau ritual yang dilakukan oleh
orang lain untuk orang lainnya atau oleh diri mereka sendiri.
Anda tidak lagi punya keraguan tentang apakah jalan benar yang
menuntun ke tahapan pemurnian pikiran yang lebih tinggi
menuju kearahatan. Inilah bagaimana Anda menjadi seorang
Sotàpanna dan mencapai jalan pemurnian pikiran sejati.
Tidak ada jalan lain untuk meraih tahapan keberadaan yang
agung ini. Hanyalah dengan melalui realisasi Kebenaran Mulia
dengan melihat Sebab Musabab yang Saling Bergantungan.
Bila hanya melihat tiga karakteristik tidak sekarang / kapanpun,
tidak akan menuntun ke “Nibbāna Adiduniawi”.
Inilah mengapa semua Sang Buddha muncul di dunia untuk
menunjukkan jalan merealisasikan Empat Kebenaran Mulia.
Dia mengembangkan faktor pencerahan kewaspadaan...
Investigasi dari pengalaman pencerahan…
faktor pencerahan energi…
faktor pencerahan kegembiraan…
faktor pencerahan ketenangan…
faktor pencerahan keheningan…
faktor pencerahan ketenang-seimbangan…
yang didukung oleh pengasingan, tanpa keinginan, dan
penghentian, yang matang dalam pelepasan.
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Sutta Ānāpānasati:
43] “Para Bhikkhu, itulah bagaimana Tujuh Faktor Pencerahan,
yang dikembangkan dan dilatih, memenuhi pengetahuan
sejati dan pembebasan.
Karena sutta ini menggambarkan Empat Landasan Kewaspadaan
dan Tujuh Faktor Pencerahan, penulis akan menutup dengan
bagian terakhir dari Satipaṭṭhāna Sutta. Bagian ini diambil dari
Majjhima Nikāya sutta nomor 10, bagian 46 sampai 47. Dikatakan:
46] “Para Bhikkhu, jika siapapun mengembangkan Empat
Landasan Kewaspadaan ini dalam cara seperti itu selama tujuh
tahun, satu dari dua buah dapat diharapkan untuknya; apakah
itu pengetahuan akhir di sini dan kini, atau jika tersisa jejak
kemelekatan, yang tidak kembali lagi.
Artinya adalah pencapaian menjadi seorang Anāgāmī atau yang
tidak kembali lagi.
“Jangankan tujuh tahun, para Bhikkhu. Siapa pun yang
mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini dengan cara
seperti itu selama enam tahun… selama lima tahun… selama
empat tahun… selama tiga tahun… selama dua tahun… selama
satu tahun, satu dari dua buah dapat diharapkan untuknya;
apakah pengetahuan akhir di sini dan kini, atau jika masih
tersisa jejak kemelekatan, yang tidak kembali lagi.
“Jangankan satu tahun, para Bhikkhu. Siapapun yang
mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini dalam
suatu cara seperti itu selama tujuh bulan… selama enam
bulan… selama lima bulan… selama empat bulan… selama tiga
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bulan… selama dua bulan… selama satu bulan... selama
setengah bulan... satu dari dua buah dapat diharapkan
untuknya; apakah pengetahuan akhir di sini dan kini, atau jika
tersisa jejak kemelekatan, yang tidak kembali lagi.
“Apalagi setengah bulan, para bhikkhu. Jika siapa pun akan
mengembangkan Empat Landasan Kewaspadaan ini dalam
suatu cara seperti itu selama tujuh hari, satu dari dua buah
dapat diharapkan baginya; apakah pengetahuan akhir di sini
dan kini, atau jika tersisa jejak kemelekatan, yang tidak kembali
lagi.
47] “Jadi, dengan rujukan pada bagian inilah dikatakan: “Para
Bhikkhu, inilah sebuah ‘jalan langsung’ ...
(beberapa terjemahan menyebutnya ‘inilah satu-satunya jalan’,
tapi itu tidak disebutkan dengan cara yang benar sebuah jalan
langsung atau sang jalan, berkata seperti ini jauh lebih jelas dan
kurang membingungkan)
...demi pemurnian makhluk hidup, demi mengatasi kesedihan
dan ratapan, demi melenyapkan rasa sakit dan kedukaan, demi
pencapaian jalan sejati, demi realisasi Nibbāna—yaitu, Empat
Landasan Kewaspadaan.”
Itulah yang disabdakan oleh Yang Terberkahi. Para Bhikkhu
merasa puas dan gembira dalam kata-kata Yang Terberkahi.
Ini adalah suatu pernyataan yang cukup besar dan bukan dibuat
oleh penulis. Dia hanya melaporkan apa yang ada di dalam suttasutta. Saat Anda serius dengan latihan pengembangan pikiran
Anda melalui ’Ketenangan’ dari ’Kewaspadaan pada
Pernapasan’, Anda akan meraih tujuan akhir.
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Ketika Anda mencapai kediaman menyenangkan yang pertama
(jhāna pertama) dan jika Anda terus melanjutkan latihan Anda,
Anda memiliki potensi untuk meraih baik tahapan dari
”Anāgāmī” maupun “Arahat”. Inilah yang Sang Buddha
sabdakan. Jika Anda bersemangat, dan terus melanjutkan tanpa
mengubah atau menghentikan latihan Anda, maka Anda pasti
akan meraih tujuan yang telah digambarkan tersebut.
Sekali lagi, ingatlah bahwa satu-satunya jalan untuk meraih
Nibbāna adiduniawi adalah dengan merealisasikan Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan, baik dalam urutan maju
maupun mundur. Tidak ada jalan lainnya karena penglihatan
dan realisasi Empat Kebenaran Mulia yang membentuk ajaran
utama Sang Buddha. Manfaat dan hasil yang besar dirasakan
oleh mereka yang berlatih sesuai dengan instruksi-instruksi yang
telah diresepkan oleh Sang Buddha.
Sādhu... Sādhu... Sādhu...
Jika ada suatu kesalahan apapun dalam buku ini, penulis
bertanggung jawab sepenuhnya dan meminta agar kesalahan itu
ditunjukkan kepadanya. Harapan tulus dari penulis adalah
bahwa semua yang berlatih meditasi, akan melanjutkan daya
usaha mereka sampai mereka meraih keadaan yang paling tinggi
dan terbaik yang mungkin diraih, yaitu pencapaian kebebasan
akhir, Nibbāna adiduniawi.
Semoga semua yang tulus, mengetahui dan memahami Empat
Kebenaran Mulia dan Sebab Musabab Yang Saling
Bergantungan, melalui pengetahuan langsung, mencapai tujuan
tertinggi. Semoga semua praktisi jalan Sang Buddha
merealisasikan semua rangkaian Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan dengan cepat, dan mudah dalam kehidupan ini;
sehingga penderitaan mereka akan segera teratasi.
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Penulis ingin berbagi jasa yang diperoleh dari penulisan buku ini
untuk orang-tuanya, kerabat, para pendukung dan semua
makhluk sehingga pada akhirnya mereka semua meraih berkah
kebahagiaan tertinggi dan bebas dari penderitaan.
Sadhu... Sadhu... Sadhu...
Mari kita berbagi jasa:
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 berbagi jasa ini
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 Sang Buddha.
Sadhu... Sadhu... Sadhu...
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Catatan kaki
[1] Penulis merujuk pada Sutta Ānāpānasati, yang termasuk Empat
Landasan Kewaspadaan, juga Tujuh Faktor Pencerahan.
[2] Lihat ‘Demikian yang Saya dengar’. Kotbah Panjang Sang Buddha
yang diterjemahkan oleh Maurice Walshe, Wisdom Publications (1987),
hal.556.
[3] Lihat Mahàsaccaka Sutta, sutta no. 36 dari Majjhima Nikāya.
[4] Ini berarti semua sembilan diantaranya! Ada empat jhāna berbentuk,
empat jhāna tanpa bentuk dan berhentinya persepsi dan perasaan.
[5]
Disini, huruf jhāna membawa arti dari konsentransi
absorpsi/pencerapan (appanà samàdhi), atau konsentrasi akses (upacàra
samàdhi) – Ini adalah keadaan sebelum pikiran mencerap pada objek
meditasi. Ini adalah definisi standard yang diberikan guru lainnya.
[6] Disini, hanya berarti absorpsi/pencerapan (appaṇā samādhi) dan
bukan konsentrasi akses (upacāra samādhi).
[7] Beberapa guru meditasi menamakan ini sebagai konsentrasi saat ke
saat (khaṇika samādhi).
[8]
Perhatikan kata majemuk dari ’sutta’ – ini berarti melihat
persetujuan beberapa kali.
[9] Upacara ini menggambarkan akhir dari retreat musim hujan (masa
vassa) dimana para Bhikkhu berkumpul bersama untuk saling
mengakui kesalahan kecil yang mungkin pernah dilakukan.
[10] Ini merujuk kepada membicarakan gosip dan omong kosong. Para
bhikkhu menunggu dengan sabar dan dengan tenang melakukan
latihan meditasi dengan meluaskan pikiran yang hening dan memiliki
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kewaspadaan yang jernih saat sedang menunggu sang Buddha
berbicara.
[11] Hal ini merujuk pada kewaspadaan badan jasmani, kewaspadaan
perasaan-perasaan, kewaspadaan kesadaran, dan kewaspadaan objekobjek pikiran.
[12] Contohnya, melihat Mahāsakuludayi Sutta, sutta no. 77 dan
Anupada Sutta, sutta no. 111, ke dua sutta ini dapat ditemukan di
Majjhima Nikāya.
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BAB 2: MEDITASI CINTA KASIH
Salah satu yang saya suka terapkan pada para murid yang
telah berlatih meditasi pernapasan tanpa 6R adalah meminta
mereka untuk memakai mettā (cinta kasih) sebagai obyek
meditasi saat mereka pertama kali berlatih TWIM. Saya
terapkan itu untuk memudahkan mereka berkembang, tanpa
harus terlebih dahulu menghentikan kebiasaan lama buruk
dari latihan-latihan mereka sebelumnya, yang mereka lakukan
sebelum mereka mempelajari 6R dengan mulus.
Jika perkembangan mereka sangat tidak bagus, nanti mereka
bisa memutuskan untuk kembali ke nafas. Tapi biasanya para
murid tidak melakukan itu karena betapa Sang Buddha
menitikberatkan pada latihan meditasi ini di dalam kitabkitab. Meditasi cinta kasih jauh lebih sering diprekatekkan
daripada meditasi pernafasan Ketika kebiasaan buruk sudah
bercokol dalam meditasi pernafasan, sangatlah sulit untuk
menginvestigasi latihan baru. Saat gelas mereka sudah penuh,
mereka harus mengosongkan gelas itu sebelum dapat
mengecap hal baru. Jika Anda dapat belajar cinta kasih dari
gelas kosong, Anda dalam kondisi terbaik dengan pikiran
pemula.
Jadi, sejak awal saya akan menyarankan Anda untuk mencoba
TWIM dengan cara ini dan untuk sementara melepaskan nafas
atau latihan-latihan lainnya; minimal selama 2 minggu hingga
1 bulan untuk melihat apa yang dapat terjadi. Ketika Anda
berlatih, mohon ikuti instruksinya dengan sangat seksama dan
tepat.
Instruksi-instruksi ini saya berikan pada tanggal 3 Juli 2000 di
Vihara Buddhist Washington di Washington DC, dan hingga
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hari ini, mereka belum banyak berubah. Instruksi-instruksi ini
mencakup
latihan
”Meditasi
Ketenang-bijaksanaan
Pandangan
Terang
(Tranquil
Wisdom
Insight
Meditation/TWIM)” dan latihan “4 Landasan Kewaspadaan”
pada saat bersamaan.
Instruksi-instruksi ini mungkin sedikit berbeda dengan apa
yang biasa Anda lakukan, karena saya mengikuti instruksiinstruksi yang diberikan dalam sutta dengan setepat-tepatnya.
Jika Anda berlatih dengan cara ini, hasil akhirnya akan
memberikan manfaat besar bagi Anda dan orang-orang di
sekitar Anda. Ini, pada akhirnya, akan membawa kebahagiaan
sejati dalam kehidupan Anda sehari-hari.

Meditasi Cinta Kasih
Ketika berlatih Meditasi Cinta Kasih, pertama, Anda mulai
dengan mengirimkan pikiran penuh cinta kasih dan pikiran
baik kepada diri Anda sendiri. Anda mulai dengan mengingat
satu kenangan saat Anda merasa bahagia. Ketika perasaan
bahagia itu muncul, itu berupa perasaan hangat berpendar
atau memancar dari tengah dada Anda. Sekarang, ketika
perasaan ini muncul, buatlah permohonan (doa) tulus untuk
kebahagiaan Anda sendiri and rasakanlah permohonan
tersebut. “Semoga saya berbahagia” … “Semoga saya
dilimpahi suka-cita” … “Semoga saya damai dan tenang” …
“Semoga saya riang gembira dan baik hati”, dan lain-lain.
Buatlah doa tulus baik yang benar-benar bermakna bagi
Anda, rasakanlah doa tersebut dalam hati Anda, dan
185
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pancarkanlah perasaan tersenyum itu. Kata kuncinya adalah
“tulus”. Jika doa Anda tidak tulus, maka itu akan berubah
menjadi mantra, dimana kata-kata diucapkan berulang-ulang
tanpa makna nyata. Saat itu, ucapan Anda hanya ada di
permukaan dan hanya mengucapkan kalimat-kalimat tersebut
sembari berpikir tentang hal lainnya. Jadi, sangatlah penting
untuk memastikan doa yang Anda buat untuk diri Anda
sendiri, dan nantinya untuk teman spiritual Anda, memiliki
makna nyata bagi Anda dan Anda berikan perhatian utuh
tanpa terbagi. Kemudian, rasakan doa tersebut dan letakkan
perasaan tersenyum itu di dalam hati dan pancarkan.
Jangan ulangi doa untuk kebahagiaan itu tanpa henti:
“Semoga saya berbahagia... semoga saya berbahagia… semoga
saya berbahagia”. Namun, buatlah doa untuk kebahagiaan
Anda sendiri dan rasakanlah doa itu ketika perasaan Cinta
Kasih mulai agak memudar.

Merilekskan Ketegangan
Langkah berikut adalah bagian yang sangat penting dari
meditasi:
Setelah setiap doa atas kebahagiaan Anda sendiri,
perhatikanlah bahwa ada sedikit ketegangan atau keketatan
dalam kepala Anda, dalam pikiran Anda. Lepaskanlah
ketegangan atau keketatan itu. Anda melakukannya dengan
cara mengendurkan pikiran sepenuhnya, kemudian
tersenyum. Rasakanlah pikiran terbuka lebar dan menjadi
tenang, namun hanya lakukan hal ini satu kali saja.
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Jika keketatan tidak pergi, tak apa-apa, Anda akan dapat
melepaskannya ketika tetap bersama objek meditasi anda
(sebagai markas Anda).
Janganlah terus menerus mencoba terus merilekskan
(mengendurkan) pikiran tanpa kembali ke obyek meditasi
Anda. Selalu dengan lemah lembut arahkan kembali perhatian
yang hening tersenyum ke memancarkan kebahagiaan.
Satu masalah yang dihadapi banyak meditator adalah mereka
berusaha terlalu keras! Meditasi ini perlu dilakukan dengan
pikiran yang rileks dan lembut, tidak mendorong atau
memaksa pikiran tetap berada pada Cinta Kasih. Jadi
lakukanlah Cinta Kasih ini dengan ringan, bergembiralah
dengan meditasi ini, dan perbanyak senyuman Anda.
Semakin banyak Anda tersenyum, meditasi ini menjadi
semakin mudah, dan kewaspadaan Anda akan meningkat
jauh dengan pesat.

Cara Duduk
Ketika
Anda
duduk
bermeditasi,
mohon
jangan
menggerakkan badan sama sekali. Duduklah dengan
punggung tegak namun tidak kaku. Usahakan agar ruas-ruas
tulang belakang bertumpu dengan nyaman satu di atas yang
lainnya. Posisi ini cenderung akan membuat dada Anda
sedikit terangkat, sehingga akan lebih mudah untuk
memancarkan perasaan cinta kasih dan doa.
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Duduklah dengan posisi kaki yang nyaman. Jika Anda
melipat kaki terlalu ketat, peredaran darah kaki Anda dapat
terhenti, menyebabkan kesemutan dan akan terasa sangat
sakit. Jika Anda perlu duduk di bantalan atau kursi, silakan
saja. Namun, jika Anda duduk di kursi, janganlah sandarkan
seluruh punggung Anda ke kursi. Bersandar sepenuhnya akan
menyetop aliran energi naik melalui punggung dan akan
membuat Anda mengantuk. Cukup duduklah dengan
nyaman.
Bagian terpenting adalah untuk duduk diam sepenuhnya.
Jangan gerakkan badan sedikit pun ketika bermeditasi. Jangan
gerakkan jari kaki; jangan gerakkan jari jemari; jangan
menggaruk; jangan menggoyangkan badan; jangan mengubah
posisi tubuh sama sekali. Sebenarnya, yang terbaik adalah jika
Anda dapat duduk tak bergerak seperti rupang Buddha. Jika
Anda bergerak, ini akan membuat gangguan besar terhadap
latihan Anda dan latihan Anda tidak akan maju pesat.
Ketika Anda duduk bermeditasi, pancarkanlah kehangatan
perasaan Cinta Kasih dari tengah dada Anda, buatlah dan
rasakan harapan tulus dalam hati Anda. Pikiran Anda akan
berkelana dan mulai berpikir tentang hal lain. Hal ini normal
adanya.

Bentuk-Bentuk Pikiran yang Bermunculan
Bentuk-bentuk pikiran yang muncul bukanlah musuh Anda!
Jadi, janganlah melawan mereka, atau mencoba untuk
menyingkirkan mereka, atau mencoba untuk menekan
mereka. Ketika rentetan bentuk pikiran muncul untuk
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mengalihkan Anda dari obyek meditasi, perhatikanlah bahwa
Anda tidak sedang tersenyum atau tidak sedang merasakan
perasaan cinta kasih dan membuat harapan untuk
kebahagiaan diri Anda sendiri. Maka, lepaskanlah bentuk
pikiran itu; artinya biarkanlah bentuk pikiran itu hadir di sana
tanpa Anda berikan perhatian kepadanya. Bahkan jika Anda
tengah berada di pertengahan kalimat, cukup lepaskanlah
bentuk pikiran itu, jangan memperhatikannya, biarkanlah
bentuk pikiran itu berada di sana sendiri. Hal ini dilakukan
dengan tidak meneruskan memikirkan bentuk pikiran
tersebut, tidak peduli seberapa penting tampaknya pada saat
itu.
Pada saat ini terdapat langkah penting lainnya:

Mengenali Ketegangan
Sadari
adanya
keketatan
atau
ketegangan
dalam
kepala/pikiran Anda, sekarang rilekskan. Terdapat dua
belahan dalam otak semua orang. Ada lapisan otak yang
disebut “meninges/selaput otak tunggal” mengelilingi kedua
belahan tersebut. Setiap kali bentuk pikiran, perasaan atau
sensasi muncul, lapisan ini mengetat di sekeliling otak.
Keketatan ini adalah bagaimana nafsu keinginan (taṇhā) dapat
dikenali dan dilepaskan. Inilah yang disebut penyebab
penderitaan atau “Kebenaran Mulia Kedua”. Rilekskan
keketatan ini adalah cara untuk melepaskan nafsu keinginan
yang disebut dengan berhentinya penderitaan atau
“Kebenaran Mulia Ketiga”! Rasakan keketatan terurai. Otak
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(bagian dari badan) dan pikiran seperti meluas dan merileks.
Kemudian batin menjadi tentram dan tenang.
Pada saat ini tidak ada bentuk-bentuk pikiran dan pikiran
menjadi sangat jernih, waspada, dan murni karena saat ini
tidak ada nafsu keinginan atau kemelekatan. Segeralah
tersenyum dan kemudian bawalah pikiran yang tersenyum
lembut tersebut kembali ke obyek meditasi, yaitu perasaan
Cinta Kasih dan merasakan doa untuk kebahagian Anda
sendiri.
Tidaklah penting berapa sering pikiran Anda teralihkan dan
berpikir tentang hal-hal lain. Yang terpenting adalah Anda
melihat “bagaimana” pikiran Anda menjadi teralihkan oleh
suatu bentuk pikiran. Metode yang sama juga berlaku
terhadap setiap sensasi atau perasaan emosional yang menarik
perhatian Anda. Dalam hal itu, perhatikanlah “bagaimana”
pergerakan perhatian pikiran terjadi, “bagaimana” pikiran
menjadi teralihkan, dan lepaskanlah gangguan itu.
Sekarang, rilekskanlah keketatan atau ketegangan dalam
kepala/pikiran Anda, tersenyumlah dengan lembut, dan
arahkan kembali perhatian tenang Anda ke obyek meditasi.

Memperkuat Kewaspadaan
Belajarlah untuk melepaskan gangguan apapun, membuat
doa/harapan untuk kebahagiaan Anda, dan rilekskan
keketatan yang disebabkan oleh berpindahnya perhatian
pikiran, dan arahkan kembali perhatian yang tentram dan
tersenyum kembali ke perasaan bahagia. Setiap saat Anda
kembali ke Cinta Kasih dan membuat pengharapan (doa) dan
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tersenyum, Anda memperkuat kewaspadaan (kemampuan
pengamatan). Janganlah mengkritik diri sendiri karena Anda
berpendapat bahwa Anda “seharusnya” dapat melakukannya
lebih baik, atau bahwa bentuk-bentuk pikiran, perasaan,
sensasi dan perasaan emosional Anda adalah musuh yang
harus dihentikan dan dihancurkan.
Bentuk-bentuk pikiran dan perasaan kritis yang keras hati
berisi penolakan, dan penolakan bertentangan dengan latihan
“Penerimaan dengan cinta”.
“Cinta kasih” dan “penerimaan dengan cinta” adalah katakata yang berbeda namun pada dasarnya mengatakan hal
yang sama. Jadi berbaik hatilah pada diri Anda sendiri.
Jadikanlah hal ini seperti suatu permainan yang
menyenangkan, dan bukannya musuh untuk dilawan.
Teramat penting untuk merilekskan keketatan atau
ketegangan setelah setiap bentuk-bentuk pikiran, sensasi, atau
perasaan emosional. Ketika Anda melepaskan keketatan ini,
Anda sedang melepaskan nafsu keinginan. Sangatlah penting
untuk memahami ini karena nafsu keinginan adalah penyebab
dari semua penderitaan. Di keketatan atau ketegangan inilah
dimana ide keliru tentang identifikasi ego berada. Inilah
bagaimana perspektif personal (pandangan salah) muncul.

Nafsu Keinginan dan Identifikasi Ego
Nafsu keinginan dan ide keliru tentang “diri” pribadi (“Aku”,
“Diriku”, “MilikKu”) selalu berwujud sebagai keketatan dan
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ketegangan dalam kepala/pikiran Anda. Ketika Anda
melepaskan keketatan, yang sebenarnya Anda lakukan adalah
melepaskan nafsu keinginan dan ide keliru tentang “diri”
pribadi. Anda melepaskan “identifikasi ego” bersama semua
bentuk pikiran, perasaan jasmani, sensasi, perasaan
emosional, pendapat, konsep dan lain sebagainya yang
muncul. Inilah yang dimaksud dengan kemelekatan (upādāna).
Ketika Anda melepaskan keketatan dalam pikiran (nafsu
keinginan) ini, Anda tidak mengalami munculnya
kemelekatan, yang berarti tidak munculnya semua bentuk
pikiran, opini, konsep, ide, dan cerita tentang mengapa Anda
suka atau tidak suka sesuatu yang mengganggu pikiran dan
menarik perhatian Anda dari keadaan rileks dan bergembira
dengan meditasi Anda. Beginilah caranya Anda memurnikan
pikiran Anda dan berbahagia dan lebih ringan, sepanjang
waktu!
Ketika Anda duduk diam, mungkin akan ada beberapa
sensasi yang muncul di badan Anda. Anda mungkin
merasakan gatal, panas, ketegangan, perasaan ingin batuk
atau ingin bersin atau sakit. Jangan menggerakkan badan
sama sekali. Ketika perasaan tersebut muncul, pikiran Anda
akan segera menuju ke perasaan itu, misalnya ke perasaan
gatal atau batuk. Anda tidak perlu mengarahkan pikiran, dia
akan pergi ke sana secara otomatis. Yang pertama dilakukan
pikiran adalah berpikir tentang perasaan. “AKU berharap ini
akan pergi” … “AKU ingin ini berhenti menggangguKU” …
“AKU benci perasaan ini” … “Mengapa ini tidak pergi saja?”
… “AKU ingin ini berhenti”.
Setiap kali Anda meladeni bentuk pikiran seperti ini, sensasi
itu akan menjadi semakin besar dan semakin kuat. Hal ini
sebenarnya berubah menjadi suatu keadaan darurat dalam
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pikiran Anda. Kemudian Anda tidak dapat lagi
menanggungnya, dan Anda harus bergerak. Tetapi
instruksinya adalah: jangan menggerakkan badan Anda
untuk alasan apapun. Perhatikanlah bagaimana perhatian
pikiran berpindah.
Jadi apa yang dapat Anda lakukan? Anda perlu membuka dan
mengizinkan perasaan itu berada di sana, tanpa berusaha
untuk mengubahnya atau mengusirnya:

Membuka
Pertama, perhatikanlah perhatian pikiran Anda telah pergi ke
rasa gatal atau batuk, dan lain lain, dan ada bentuk-bentuk
pikiran tentang sensasi itu. Sekarang, lepaskanlah bentukbentuk pikiran tersebut, biarkanlah mereka ada di sana tanpa
perlu Anda perhatikan. Kemudian perhatikanlah keketatan
yang ada di kepala/pikiran Anda, dan rilekskan.
Setiap kali suatu sensasi (atau perasaan emosional) muncul,
sangatlah wajar bagi pikiran untuk mencengkeramnya;
Cengkraman batin ini adalah penolakan. Jadi, bukalah dan
biarkanlah rasa gatal (atau perasaan emosional) hadir di sana.
Ingatlah bukanlah masalah jika keketatan tidak segera berlalu.
“Kebenaran (Dhamma) saat kini” adalah bahwa ketika rasa
gatal atau sensasi lainnya muncul, mereka ada di sana. Apa
yang Anda lakukan terhadap Dhamma ini menentukan
apakah Anda akan menderita tanpa perlu atau tidak. Menolak
rasa gatal dan berpikir untuk menyingkirkannya, mencoba
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membuatnya berbeda dengan kenyataan yang ada,
memproduksi lebih banyak rasa sakit yang halus maupun
yang kasar.

Lima Agregat (Lima Khanda)
Kita memiliki lima hal yang membentuk proses pikiran-badan
dan mereka disebut Lima Khanda atau Lima Agregat atau
Lima Kelompok Kehidupan, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.

Badan Jasmani (kāya)
Perasaan (vedanā)
Persepsi (saññā)
Bentuk Pikiran (formasi – saṅkhāra)
Kesadaran (viññāṇa)

Sebagaimana dapat Anda lihat, perasaan adalah satu hal dan
bentuk-bentuk pikiran (formasi) adalah hal berbeda. Jika
Anda berusaha untuk mengontrol perasaan Anda dengan
pikiran Anda, perlawanan Anda terhadap perasaan ini akan
membuatnya bertambah besar dan kuat. Sesungguhnya, hal
itu akan menjadi demikian besarnya dan berubah menjadi
situasi darurat nyata (ketidakpuasan nyata atau dukkha), dan
Anda tidak dapat lagi menahan sensasi (atau perasaan
emosional) lalu anda harus bergerak. Ketika Anda duduk
bermeditasi, jika Anda menggerakkan badan Anda walaupun
hanya sedikit, hal itu akan memutuskan keberlangsungan
latihan dan Anda harus mulai lagi dari awal.
Melepaskan bentuk-bentuk pikiran tentang sensasi (atau
perasaan emosional) berarti Anda membiarkan mereka hadir
sendiri di sana tanpa memberikan perhatian kepada mereka.
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Keinginan untuk mengontrol perasaan dengan pemikiran
Anda adalah hal yang alami, namun itu akan menyebabkan
penderitaan luar biasa! Merilekskan juga berarti Anda
melepaskan nafsu keinginan, yang secara langsung menuju
berakhirnya penderitaan.
Berikutnya, Anda perhatikan cengkeraman mental yang erat
di sekeliling sensasi tersebut, dan, lepaskanlah penolakan
terhadapnya. Biarkanlah rasa gatal atau batuk (sensasi atau
perasaan emosional) hadir di sana dengan sendirinya.
Pandanglah seakan-akan sebuah gelembung melayang-layang
di udara dan biarkanlah gelembung melayang dengan bebas.
Ke arah manapun angin bertiup, gelembung akan melayang
ke sana. Jika angin berubah dan bertiup ke arah lain,
gelembung akan mengikutinya tanpa penolakan sama sekali.
Latihan ini mengajarkan bagaimana penerimaan yang tulus
terhadap apapun yang muncul di saat kini. Sekarang, kenali
lagi bahwa ada keketatan dan ketegangan yang halus dalam
kepala/pikiran Anda, rilekskan, tersenyumlah, dan secara
lembut arahkan kembali perhatian Anda yang lembut dan
penuh kasih itu kembali ke perasaan untuk memancarkan
cinta kasih dari hati Anda dan membuat pengharapan (doa)
untuk kebahagian Anda sendiri.

Langkah 6R/6M
Sifat alami dari perasaan-perasaan (termasuk perasaan batin
maupun emosional) dan sensasi-sensasi seperti ini adalah
mereka tidak segera berlalu. Jadi, pikiran Anda akan terpental
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bolak balik antara obyek meditasi Anda (yaitu tersenyum,
memancarkan perasaan cinta kasih, dan membuat dan
merasakan harapan tulus untuk kebahagiaan Anda) dengan
perasaan awal tersebut.
Setiap kali ini terjadi, gunakanlah 6R/6M yaitu:
R1/M1: Recognize/Mengenali

R2/M2:
Release/Melepaskan
R3/M3:
Relax/Merilekskan
R4/M4:

Re-smile/Manis tersenyum kembali
R5/M5:
Return/Mengembalikan
R6/M6:
Repeat/Mengulangi

6R/6M adalah cara untuk mengingat latihan ini:
Recognize/Mengenali: Sadari atau waspadalah dengan apa
yang muncul saat kini. Kenalilah setiap gangguan yang
menarik perhatian dari obyek meditasi.
Release/Melepaskan: Lepaskanlah setiap bentuk pikiran,
sensasi atau perasaan emosional. Ingatlah bahwa tidak apa-
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apa bagi bentuk pikiran, sensasi, atau perasaan emosional
untuk hadir di sana karena itu adalah kebenaran (Dhamma)
saat kini. Perkenankanlah bentuk pikiran, sensasi, atau
perasaan emosional hadir, tanpa mencoba membuatnya lain
daripada apa adanya.
Relax/Merilekskan: Rilekskanlah keketatan! Lepaskan
cengkeraman mental pada perasaan itu dan izinkanlah.
Tenangkanlah badan dan pikiran.
Re-Smile/Manis tersenyum Kembali: Ingatlah bahwa ini
adalah meditasi tersenyum dan sangatlah bermanfaat untuk
selalu tersenyum sesering mungkin.
Return/Kembali: Kembalilah ke obyek meditasi dengan secara
lembut mengarahkan perhatian yang tenang kembali pada
memancarkan perasaan cinta kasih, membuat pengharapan
tulus untuk kebahagiaan Anda dan rasakan pengharapan itu
dalam hati Anda.
Repeat/Mengulai: Teruskanlah meditasi Anda dengan selama
mungkin memancarkan Cinta Kasih, membuat harapan (doa)
dan rasakanlah harapan itu, dan visualisasikan teman
spiritual Anda.

Memancarkan Cinta Kasih kepada Seorang
Teman Spiritual
Setelah mengirimkan cinta kasih dan pemikiran baik kepada
diri sendiri selama sepuluh menit, mulailah memancarkan
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cinta kasih dan pemikiran baik kepada seorang “teman
spiritual” Anda. Seorang “teman spiritual” adalah seseorang
yang membuat Anda bahagia ketika Anda memikirkannya
dan nilai-nilai baik ia miliki.
Ini adalah teman yang berjenis kelamin yang sama dengan
Anda, masih hidup, dan bukan anggota keluarga. Ini berlaku
untuk saat ini. Nantinya Anda akan dapat mengirimkan cinta
kasih kepada semua anggota keluarga Anda. Namun selama
masa latihan ini, pilihlah seorang teman yang Anda kasihi dan
hormati.
Begitu Anda mulai memancarkan Cinta-Kasih kepada teman
spiritual tersebut, janganlah mengganti-ganti ke orang lain.
Tetaplah dengan teman spiritual yang sama hingga Anda
mencapai tahapan meditasi ketiga (jhāna). Saat Anda
mengirimkan harapan (doa) tulus untuk kebahagiaan Anda
sendiri dan kemudian, dalam hati Anda berkata, “Seperti aku
mengharapkan perasaan damai dan tenang (bahagia, gembira,
apapun itu) untuk diriku sendiri, aku juga berharap yang
sama untukmu. Semoga kamu dalam keadaan baik,
berbahagia dan damai.” Kemudian mulai pancarkan perasaan
kasih dan damai ini kepada teman Anda. Sangatlah penting
bagi Anda untuk merasakan harapan (doa) tulus ini dan Anda
letakkan perasaan itu dalam hati Anda.

Visualisasi / Membayangkan
Anda juga membayangkan/visualisasikan teman Anda di
dalam mata batin Anda. Sebagai contoh, Anda dapat
membayangkan teman Anda seolah-olah mereka terlihat
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dalam foto atau Anda dapat melihat mereka bergerak seperti
dalam film. Beberapa orang sulit melakukan visualisasi karena
mereka tidak menyadari bahwa visualisasi dapat dilakukan
dengan kata-kata seperti halnya dengan gambar di dalam
pikiran mereka. Mengucapkan nama teman Anda dan
menggunakan kata-kata tertentu dapat membantu melihat
teman itu dalam mata batin Anda, itu juga boleh! Tidak
penting untuk menvisualisasi seperti melihat nyata. Namun
ketika Anda melihat teman Anda tersenyum dan bahagia, ini
dapat membantu mengingatkan Anda untuk tersenyum dan
bahagia pula!
Visualisasi ini dapat menjadi sulit. Kadang seperti berkabut,
buram dan terasa jauh. Hadir sesaat dan lenyap. Tidak apaapa. Jangan berusaha terlalu keras karena Anda bisa sakit
kepala. Anda mau menggunakan sekitar 75% perhatian Anda
untuk perasaan Cinta Kasihnya, 20% (kurang lebih,
tergantung apa yang sedang terjadi) untuk membuat
pengharapan (doa) tulus dan merasakannya dalam hati. Ini
akan membantu berkembangnya perasaan bahagia teman
Anda. Hanya 5% dari waktu Anda dipergunakan untuk
visualisasi teman Anda. Jadi, perasaan cinta kasih merupakan
bagian yang paling penting dari meditasi, dan visualisasi yang
paling tidak penting. Namun sisihkan sedikit usaha untuk
memvisualisasikan. Pada akhirnya, ini akan menjadi lebih
mudah dan membaik.
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Senyum
Ini adalah meditasi tersenyum. Ketika Anda duduk dan
memancarkan cinta kasih kepada teman spiritual Anda atau
diri sendiri, tersenyumlah dalam pikiran Anda. Walaupun
mata Anda tertutup selama bermeditasi, tersenyumlah dengan
mata Anda. Ini akan membantu untuk melepaskan
ketegangan di wajah Anda. Buatlah sedikit senyum di bibir
Anda dan tempatkan senyum dalam hati Anda. Tersenyum
itu menyenangkan dan sangat bermanfaat untuk dilatih
sepanjang waktu terutama saat Anda duduk bermeditasi.
Semakin kita dapat belajar untuk tersenyum, pikiran semakin
bahagia.
Mungkin terkesan janggal, namun ilmuwan telah menemukan
bahwa ujung bibir kita sangatlah penting. Posisi bibir
berhubungan dengan kondisi batin. Saat ujung bibir Anda
melengkung ke bawah, pikiran Anda cenderung menjadi berat
dan tidak baik. Ketika ujung bibir Anda melengkung ke atas,
pikiran menjadi ringan dan jernih sehingga kegembiraan
dapat lebih sering muncul.
Sangat penting untuk ingat tersenyum karena senyuman
dapat membantu Anda mengubah perspetif Anda tentang
berbagai jenis perasaan dan bentuk pikiran. Jadi berusahalah
mengingat untuk selalu tersenyum terhadap semua yang
muncul dan pada segalanya yang Anda perhatikan. Dengan
kata lain, tersenyumlah sebanyak mungkin terhadap
segalanya.
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Pikiran yang Tumpul
Semakin tulus dan antusias Anda dalam memancarkan Cinta
Kasih kepada diri sendiri dan teman spiritual Anda, semakin
Anda tidak merasa mengantuk atau pikiran tumpul. Ketika
rasa kantuk dan tumpul terjadi, badan Anda mungkin mulai
membungkuk. Ini adalah satu-satunya saat dimana Anda
boleh menggerakkan badan untuk meluruskan punggung.
Namun jangan pula terlalu sering melakukannya.
Jika Anda melihat pikiran Anda mulai tumpul/bebal, maka
lebih tertariklah pada teman Anda; lihatlah dia sedang
melakukan hal yang sangat Anda hargai. Misalnya, Anda
dapatmembayangkan saat ia sedang membantu dan memberi,
atau saat ketika ia membuat Anda gembira dan Anda tertawa
bersamanya. Ini dapat membantu meningkatkan ketertarikan
dan energi Anda, dan kemudian ketumpulan itu akan mereda.
Tolong, begitu Anda mulai bermeditasi, mulai dengan duduk
bermeditasi selama 30 menit. Sepuluh menit pertama,
pancarkan Cinta Kasih untuk diri sendiri. Seterusnya,
pancarkanlah cinta kasih kepada teman spiritual Anda
(ingatlah untuk menggunakan teman spiritual yang sama itu
sepanjang waktu). Ketika meditasi Anda telah menjadi lebih
baik dan Anda merasa lebih nyaman, Anda dapat duduk
bermeditasi untuk waktu yang lebih lama (seberapa lama pun
untuk orang-orang yang punya keterbatasan waktu). Namun,
di awal, jangan duduk kurang dari 30 menit per hari!
Duduklah lebih lama jika Anda punya waktu lebih.
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Meditasi Aktif
Ini bukanlah suatu meditasi yang pasif yang dilakukan hanya
pada saat Anda duduk bermeditasi di kursi atau bantalan. Ini
adalah meditasi yang harus dilatih sepanjang waktu, terutama
ketika Anda melakukan kegiatan sehari-hari. Betapa sering
kita berjalan ke sana kemari dengan batin yang bagaikan
terselimuti kabut mental yang terdiri dari pemikiran acak
yang tidak masuk akal. Mengapa tidak mencoba berlatih
Meditasi Cinta Kasih kapanpun juga kita ingat? Ketika Anda
berjalan dari rumah ke mobil, atau dari mobil ke tempat kerja,
apa yang dilakukan pikiran Anda? Barangkali banyak
pemikiran yang tidak penting.
Inilah adalah waktu untk memperhatikan apa yang dikerjakan
oleh pikiran Anda di saat kini dan lepaskanlah bentuk-bentuk
pikiran yang mengganggu. Rilekskan keketatan dalam
kepala/pikiran Anda dan buatlah harapan (doa) untuk
kebahagiaan seseorang! Tidaklah penting kepada siapa Anda
memancarkan pemikiran dan perasaan cinta kasih dalam
aktifitas hidup sehari-hari. Mungkin untuk orang yang
berjalan di samping Anda, teman spiritual Anda, diri sendiri,
atau semua mahkluk. Kata kuncinya adalah “memancarkan
cinta kasih”, tersenyum, dan rasakan harapan (doa) tulus
tersebut. Cobalah untuk melakukan ini sesering mungkin
sepanjang hari. Semakin sering kita mengirimkan dan
memancarkan pemikiran cinta kasih, semakin kita
mempengaruhi dunia di sekeliling kita secara positif. Alhasil,
batin Anda menjadi ringan dan bahagia. Bagus sekali!
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Manfaat Cinta Kasih
Ada banyak manfaat dari berlatih Cinta Kasih:
1. Anda tidur dengan damai.
2. Anda bangun tidur dengan damai, dengan mudah, dan
pikiran menjadi sangat waspada.
3. Mimpi buruk tidak terjadi.
4. Orang-orang menyukai Anda.
5. Hewan menyukai Anda.
6. Anda dilindungi oleh para dewa.
7. Anda terhindar dari malapetaka akibat kebakaran,
keracunan, dan senjata.
8. Kemajuan meditasi menjadi lebih cepat dengan meditasi
ini dibanding dengan meditasi lainnya.
9. Wajah Anda menjadi cerah dan menawan.
10. Anda akan meninggal dengan pikiran yang bebas dari
kebingungan.
11. Jika tahapan kesucian belum dicapai dalam kehidupan ini,
dia akan terlahir di alam Brahma.
Ketika Anda berlatih Cinta Kasih, batin Anda masuk lebih
jauh dan lebih cepat dalam meditasi daripada jenis meditasi
lainnya.
Sesungguhnya, Sang Buddha menyebut Meditasi Cinta Kasih
lebih dari 100 kali dan mengajarkan meditasi “Kewaspadaan
Pernafasan” hanya 8 kali dalam sutta-sutta. Jadi, dapat dilihat
betapa pentingnya Meditasi Cinta Kasih menurut Beliau.
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Cinta Kasih dan Nibbāna
Latihan Meditasi Ketenang-bijaksanaan Pandangan Terang
(TWIM) dapat menuntun Anda langsung menuju mengalami
Nibbāna jika Anda mengikuti semua Brahmā Vihāra
(keberadaan luhur) secara tepat. Brahmā Vihāra termasuk
latihan Cinta Kasih, Welas Asih, Suka Cita dan Ketenangseimbangan. Hal ini disebutkan berkali-kali dalam sutta-sutta,
yang merupakan ceramah asli dari Sang Buddha.
Berkali-kali guru-guru lain mengatakan bahwa latihan ini saja
tidak akan menuntun meditator menuju pengalaman
Nibbāna. Namun, ketika Meditasi Cinta Kasih Pandangan
Terang dilakukan sebagai bagian dari Brahmā Vihāra, itu
“secara otomatis” akan membawa meditator, tanpa mengubah
instruksi meditasi, ke alam berbentuk (Rupa Jhāna) dan alam
tanpa bentuk (Arupa Jhāna) hingga ke alam ketiadaan. Semua
Brahmā Vihāra sesungguhnya muncul dengan sendirinya.
Hal ini membuka jalan untuk mengalami alam “bukan
persepsi pun bukan tanpa-persepsi” dan “lenyapnya persepsi,
perasaan, dan kesadaran” yang terjadi tepat sebelum Anda
melihat dan paham sepenuhnya bagaimana rangkaian Hukum
Sebab Musabab Yang Saling Bergantungan dan Empat
Kebenaran Mulia terjadi. Ketika hal ini dilihat dan dipahami
sepenuhnya, pengalaman Nibbāna yang membuka mata
sedang terjadi.
Ada satu sutta spesial yang berjudul “Perumpamaan Gergaji”
(Majjhima Nikāya sutta nomor 21, Sutta Kakacūpama) yang
menjelaskan kegunaan berlatih Cinta Kasih dalam kehidupan
Anda sehari-hari. Dalam usaha mengalami Nibbāna, Anda
harus memutuskan untuk mengubah kebiasaan lama buruk
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Anda dalam berbicara dan bertingkah laku menjadi kebiasaan
baik yang memiliki ketenang-seimbangan batin dan Cinta
Kasih terhadap sesama yang Anda temui atau pikirkan. Sutta
ini memperlihatkan bagaimana latihan meditasi Anda selama
aktifitas hidup sehari-hari dan instruksi sederhana ini
menuntun menuju kebahagian sejati sepanjang waktu.
Dikatakan:
“Terdapat lima jenis ucapan yang diucapkan oleh orang lain
ketika mereka berbicara dengan Anda: Ucapan mereka
mungkin tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, halus
atau kasar, berhubungan dengan hal baik atau hal buruk,
diucapkan dengan pikiran cinta kasih atau kebencian
terpendam.
“Anda harus berlatih: ‘Pikiranku akan tetap tidak
terpengaruh, dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata
jahat; aku akan memiliki welas asih untuk kesejahteraan
mereka, dengan pikiran penuh Cinta Kasih tanpa kebencian
terpendam. Aku akan mempertahankan memperlakukan orang
tersebut dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih;
dan dimulai dengan mereka, aku akan berdiam dan
memancarkan cinta kasih kepada dunia sekeliling dengan
pikiran yang berlimpah, suci, tidak terhitung, tanpa
kekerasan dan tanpa niat jahat.”
“Jika Anda terus melatih ini dalam pikiran, apakah Anda
melihat jenis ucapan yang tidak penting atau kasar apapun
yang tak tertanggungkan? Oleh sebab itu, Anda harus selalu
menyimpan nasihat ini dalam pikiran dan itu akan menuntun

205

Breath of Love

206

kepada kesejahteraan dan kebahagiaan Anda untuk waktu
yang lama”.
Inilah alasan untuk ingat tersenyum sepanjang waktu. Banyak
sekali manfaat tersenyum, dan salah satu alasan utamanya
adalah karena tersenyum akan menunjukkan kepada Anda
apa arti kewaspadaan yang sesungguhnya. Alasan lainnya
adalah ketika Anda banyak tersenyum, kegembiraan akan
mudah muncul ketika Anda melakukan tugas sehari-hari.
Ketika kegembiraan muncul, pikiran akan menjadi sangat
cemerlang, jernih, awas, dan jeli. Sangatlah mudah untuk
melihat ketika pikiran mulai menurun menjadi kondisi yang
buruk dan dengan hadirnya kewaspadaan, menjadi sangat
mudah untuk melakukan 6R dan kembali tersenyum.
Penulis berharap petunjuk ini bermanfaat dan dengan berlatih
dengan cara ini, Anda akan merasakan manfaat yang luar
biasa dan menjalani hidup yang sungguh-sungguh bahagia
dan sehat.

BAB 3: MEDITASI PEMAAFAN
Alat luar biasa bagi kehidupan!

Meditasi Pemaafan dapat menjadi alat yang berguna. Meditasi
Pemaafan adalah bagian dari Meditasi Cinta Kasih. Meditasi ini
dapat membantu membuka hati dan pikiran jika ada hambatan
di awal latihan Anda.
Meditasi Pemaafan dapat digunakan ketika seseorang meninggal
dan terdapat kesedihan yang teramat mendalam. Meditasi
Pemaafan sangat membantu melepaskan depresi dan dapat
menyeimbangkan kembali seseorang. Penderitaan apapun yang
terjadi setelah kejadian yang sangat mengguncang, dapat dibantu
dengan kegiatan Pemaafan.
Satu hal mengenai Meditasi Cinta Kasih adalah Anda tidak dapat
memberikan sesuatu yang tidak Anda miliki. Dalam hidup kita,
kita menghabiskan lebih banyak waktu dengan diri sendiri
dibandingkan dengan orang lain, dan kadang kala kita perlu
memaafkan dan mencintai diri sendiri sebelum kita dapat
memberikannya kepada yang lainnya. Pemaafan dapat
membantu dalam hal yang berhubungan dengan kemelekatan
pada
memori-memori
(ingatan-ingatan)
lampau,
yang
menghambat kemajuan meditasi cinta-kasih Anda.
Oleh karenanya, Meditasi Pemaafan adalah cara untuk membuka
diri pada penyembuhan sejati sehingga Anda dapat
mengirimkan cinta kasih pada diri sendiri dan sesama. Ini adalah
cara lembut untuk belajar dengan penuh cinta menerima apapun
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yang muncul dan mengizinkan kehadiran mereka, tanpa
mencoba mengontrolnya dengan bentuk-bentuk pikiran.
Kadang dalam hidup kita, mungkin ada perasaan
mengecewakan seseorang karena kurang berupaya untuk
membantunya. Tentu saja, inilah yang dikatakan oleh pikiran:
“Saya seharusnya lebih baik; saya seharusnya dapat berbuat
lebih baik; saya seharusnya berbuat lebih baik; saya gagal dan
saya tidak berharga dan oleh karenanya sudah sepantasnya saya
harus lebih menderita”.
Meditasi Pemaafan bukanlah untuk digunakan sebagai tongkat
untuk menghalau perasaan sedih, marah, frustasi, atau perasaan
apapun. Sekali lagi dijelaskan, Meditasi Pemaafan adalah cara
lembut untuk belajar bagaimana dengan lembut menerima
apapun yang muncul dan membiarkannya di sana, tanpa
mencoba mengontrolnya dengan bentuk-bentuk pikiran Anda.
Tentu saja, bentuk-bentuk pikiran dan perasaan yang
menghakimi yang tidak-baik ini sebenarnya tidak ada
hubungannya dengan kenyataan (realita). Kita tidak perlu
menyalahkan diri kita sendiri karena keputusan yang diambil
oleh sahabat kita atau anggota keluarga kita untuk mengakhiri
hidupnya, untuk mati, atau untuk menjadi depresi, gelisah
ataupun marah. Memang situasi ini selalu sulit untuk dihadapi
dan ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk diri Anda
sendiri dan orang-orang di sekitar Anda saat menghadapi
adanya kematian atau kejadian bunuh diri. Ini juga dapat
membantu orang yang telah wafat itu pula.
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Petunjuk Meditasi Pemaafan
Meditasi ini dilakukan dengan cara duduklah dan mulailah
proses pemaafan dengan memaafkan diri Anda sendiri karena
Anda:
1.
2.
3.
4.

tidak memahami/mengerti,
melakukan kesalahan,
menyakiti diri sendiri atau orang lain,
tidak bertindak sebagaimana seharusnya.

Cara melakukan latihan ini adalah dengan pertama-tama
memaafkan diri Anda sendiri. Lakukan ini dengan menggunakan
salah satu dari empat kalimat di atas, satu kalimat setiap kalinya,
misalnya “Saya memaafkan diri sendiri karena tidak mengerti”
dan mengucapkannya berulang-ulang.
Kemudian letakkan perasaan maaf tersebut dalam hati Anda dan
pancarkan perasaan penerimaan yang lembut itu pada diri Anda
sendiri.
Masalahnya, pikiran ini penuh muslihat dan kadang kala Anda
memiliki penolakan yang sangat besar untuk memaafkan diri
sendiri. Anda akan memunculkan segala jenis bentuk pikiran
untuk mengalihkan perhatian atau untuk menyalahkan diri
sendiri. Namun ketika Anda melihat pikiran melantur dan
berpikir hal-hal yang tidak baik, maka lakukanlah 6R dengan
lembut atas pikiran dan perasaan itu, sembari arahkan kembali
perhatian Anda kepada memaafkan diri Anda sendiri lagi.
Duduklah bermeditasi dengan merasakan penerimaan diri
dengan penuh cinta kasih itu selama itu berlangsung. Kemudian,
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ucapkan kalimat itu lagi untuk membantu penerimaan diri
dengan penuh cinta kasih berlangsung lebih lama lagi.
Pikiran secara alamiah akan memiliki banyak gangguan berupa
“iya, tetapi… iya, tetapi… iya, tetapi…” dan pikiran akan
mencoba mengganggu dan menghukum Anda dan membuat
Anda merasa bersalah atau sedih atau apapun juga yang
diinginkannya.
Di sinilah dimana kesabaran perlu dipupuk. Dengan lembut,
izinkan gangguan-gangguan (halangan-halangan) tersebut
berada di sana dan dengan lembut bawa perhatian Anda kembali
pada memaafkan diri sendiri. Lakukanlah siklus latihan 6R
dengan lembut.
Tentu saja pikiran Anda akan secara alamiah melayang ke orang
yang telah meninggal atau bunuh diri. Ketika hal itu terjadi,
dengan halus, lembut, mulai memaafkan mereka karena mereka:
1. tidak mengerti, atau
2. berbuat kesalahan, atau
3. menyebabkan sakit hati dan penderitaan bagi diri mereka
sendiri dan bagi Anda, atau
4. tidak bertindak dalam cara yang seharusnya dilakukan.
Maafkanlah mereka untuk semua kesalahan.
Lihatlah mereka dalam mata batin Anda dan tatap mata mereka
dan maafkan mereka. Ulang-ulang salah satu kalimat pemaafan
di atas (pilih yang paling cocok untuk situasi itu), atau Anda
dapat membuat kalimat pemaafan sendiri jika sepertinya tepat.
Sebaiknya, Anda tidak terlibat dalam suatu cerita dengan orang
yang bersangkutan dalam pikiran Anda sendiri. Yang terbaik
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adalah memaafkan mereka dengan menggunakan kalimat yang
sama berulang-ulang. “Saya memaaafkan kamu karena
__________________.”
Kemudian, letakan pemaafan itu dalam hati Anda bersama
dengan orang yang meninggal tersebut dan tinggal bersama
perasaan memaafkan itu selama mungkin. Pada awalnya ini pasti
tidak berlangsung sangat lama, itu sudah pasti, jadi, kapanpun
pikiran menjadi teralihkan, maka dengan halus dan lembut
lakukan 6R atas gangguan tersebut dan mulailah lagi dari awal.
Setelah beberapa saat (selagi duduk bermeditasi), keadaan
berubah dan dengarlah orang itu memaafkan Anda karena
__________________. Tetap tataplah mata mereka dan dengar
mereka berkata “Saya memaafkanmu juga. Saya sungguhsungguh memaafkanmu”.

Melengkapi Siklusnya
Meditasi Pemaafan ini dimulai dengan memaafkan diri sendiri,
memaafkan orang lain, dan kemudian Anda mendengar mereka
juga memaafkan Anda. Inilah siklus yang lengkap.
Latihan ini akhirnya akan membuat perubahan-perubahan dalam
pikiran Anda sehingga tidak akan ada lagi rasa bersalah, frustasi,
sedih, marah, atau mencari-cari alasan atas kesalahan yang
dilakukan dan keras pada diri sendiri. Mencari-cari alasan
tentang sesuatu berarti ia tidak bertanggung jawab atas
tindakannya sendiri dan ini adalah kemelekatan yang sangat
halus untuk dimaafkan serta dilepaskan.
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Akan berkembang penerimaan penuh cinta kasih dan suatu
perasaan cinta kasih murni terhadap orang yang telah
menyebabkan begitu banyak rasa sakit itu. Rasa sakit akan
menghilang hingga yang tersisa hanyalah kenangan tentang
orang tersebut tanpa adanya kepedihan.
Nah ini adalah cara bermeditasi duduk, namun masih banyak
hal-hal lain dalam meditasi ini, yaitu maafkan segala sesuatu dan
semua orang, setiap saat.

Memperluas Pemaafan Ke Dalam Hidup Anda
Anda dapat menggunakan pemaafan sebagai satu-satunya obyek
meditasi bersama-sama dengan tersenyum. Maafkan diri Anda
sendiri karena menabrak sesuatu, atau karena membuat diri
sendiri teriris atau terbakar saat memasak, atau karena membuat
kesalahan.

Lakukan Pemaafan ke dalam segalanya sepanjang
waktu!

Maafkanlah bentuk-bentuk pikiran yang mengganggu Anda.
Maafkanlah orang-orang yang mengganggu Anda. Singkatnya
maafkanlah segala sesuatu sepanjang waktu. Ketika sedang
berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya, maafkanlah diri
Anda sendiri dan/atau orang lain. Setiap gangguan sekecil
apapun, maafkanlah. Maafkan diri Anda sendiri karena tidak
ingat. Maafkan diri Anda sendiri karena membuat kesalahan.
Maafkan setiap bentuk pikiran, setiap ingatan. Maafkan setiap
rasa sakit yang muncul.
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Lakukan 6R dan maafkan sepanjang waktu!

Jika Anda lupa untuk memaafkan sesuatu, maka maafkanlah diri
Anda sendiri karena lupa! Kemudian, mulailah lagi.
Anda mengerti apa yang saya maksud? Dibutuhkan waktu
sebelum pikiran mulai melepaskan kemelekatan ini, namun
kesabaran membimbing menuju Nibbāna (pada akhirnya)!
Saya telah membantu banyak orang dalam situasi seperti ini dan
beberapa diantaranya membutuhkan waktu satu tahun dengan
tanpa melakukan meditasi apapun selain Meditasi Pemaafan
sebelum mereka akhirnya dapat melepaskan penderitaan dan
rasa sakit. Bukan berarti mereka tidak lagi memiliki kenangan
atas apa yang terjadi. Mereka masih memilikinya. Tapi mereka
dapat mengingat kenangan itu tanpa menimbulkan rasa sakit
atau penderitaan lagi. Di sanalah letaknya kesembuhan batin
sesungguhnya.
Jika Anda berniat melakukan jenis meditasi ini untuk diri Anda
sendiri, sebaiknya hubungi saya dan tetap berkomunikasi hingga
beberapa saat sehingga saya dapat membantu Anda tetap berada
dalam jalur yang benar and berjalan di sana dengan mantap.
Perasaan berduka adalah hal yang sangat aneh karena duka akan
muncul dalam kurun waktu tertentu, bahkan sepanjang 6 bulan
atau 1 tahun setelah peristiwa terjadi, dan kesedihan, frustasi,
kemarahan dan lain-lain yang dalam, dapat muncul tanpa sebab
yang nyata. Inilah mengapa sangat perlu untuk melakukan
latihan ini untuk jangka waktu tertentu sehingga akhirnya, saat
213
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pikiran telah dilatih ulang, semua kemelekatan akan terlepas
secara
otomatis.

BAB 4: MEDITASI JALAN
Untuk melengkapi Latihan Nafas, Cinta Kasih,
atau Pemaafan

Petunjuk Meditasi Jalan
Pertama, ketika Anda melakukan Meditasi Ketenang-bijaksanaan
Pandangan Terang (Tranquil Wisdom Insight Meditation/TWIM),
Meditasi Jalan secara khusus digunakan untuk berolahraga dan
dilakukan di antara meditasi duduk supaya darah mengalir
dengan lancar sehingga Anda memiliki energi yang baik untuk
investigasi.
Hal pertama yang penting untuk diingat adalah:






Tersenyum sepanjang waktu selama Anda berjalan!
Tetaplah tinggal bersama objek meditasi Anda setiap
waktu!
Jangan letakkan perhatian Anda pada kaki Anda!
Ingatlah Anda melakukannya untuk olahraga dan
berjalanlah dengan kecepatan normal.
Jangan melihat-lihat sekeliling Anda; mata ditujukan ke
depan Anda.

Teruslah bersama objek meditasi Anda selama berjalan. Mata
diarahkan ke lantai sekitar 1,5 meter di depan Anda selama
berjalan. Janganlah melihat-lihat sekeliling Anda dengan
perhatian khusus atau melakukan pendakian alam kemudian
melupakan meditasi Anda.
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Satu hal yang sering terjadi selama retret dan membuat saya
frustrasi tetapi saya tidak bisa membuat orang berhenti
melakukannya adalah; Anda duduk di lantai dan Anda
mengatakan pada diri sendiri “Saya tidak nyaman”. Mungkin
setelah 45 menit atau satu jam dan kemudian tiba-tiba Anda
berdiri dan pindah duduk di kursi.
Jika Anda berdiri dari duduk di lantai dan langsung duduk di
kursi, yang terjadi adalah pikiran Anda mulai merasa
bosan/tumpul karena sirkulasi di badan Anda tidak berjalan
dengan lancar. Jadi janganlah melakukan itu; bangunlah dan
mulailah berjalan.
Meditasi Berjalan sama pentingnya dengan meditasi duduk.
Anda tidak harus melakukan Meditasi Berjalan dengan sangat
lambat, anda boleh berjalan dengan langkah yang normal.
Ingatlah untuk tetap bersama objek meditasi Anda dan selalu
merilekskan setiap saat. Anggaplah ini sebagai latihan meditasi
berkesinambungan menuju ke kehidupan Anda sehari-hari.
Pertama kali melakukan meditasi jalan mungkin akan sedikit
sulit karena Anda tidak terbiasa. Dalam kehidupan, Anda
terbiasa berjalan-jalan atau berjalan ke sana kemari sambil
memikirkan ini dan itu dan hanya berjalan.
Meditasi Jalan ini adalah aspek yang sangat penting dari latihan
yang membantu Anda untuk melepaskan diri dari kebiasaan
lama berpikir Anda, bukannya memancarkan Cinta Kasih saat
menjalani kehidupan sehari-hari.
Dengan berjalan seperti ini, Anda ingin terus melakukan
meditasi terhadap teman spiritual dari saat Anda duduk, ketika
Anda mulai berdiri, dan keluar untuk berjalan; atau jika Anda
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menggunakan objek meditasi lain, Anda ingin meditasi itu terus
berlangsung.
Berjalanlah tidak kurang dari 15 menit setelah duduk bermeditasi
selama 30 menit. Jika Meditasi Jalan Anda berlangsung baik,
silakan berjalan lebih lama. Anda boleh berjalan hingga 45 menit.
Itu adalah waktu yang paling lama. Saya merasa tidak ada
gunanya berjalan lebih dari 45 menit karena Anda akan kelelahan
setelah itu.
Setelah berjalan dengan teman spiritual Anda atau dengan nafas,
masuklah dan duduklah untuk meneruskan meditasi duduk
Anda.
Mengertilah bahwa yang terbaik adalah waktu meditasi duduk
janganlah kurang dari 6 jam sehari, dan ini hanya menghitung
waktu meditasi duduk, bukan meditasi duduk dan berjalan.
Duduklah sedikitnya 30 menit setiap kali duduk dan duduk lebih
lama bila meditasi Anda berlangsung baik.
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DAFTAR ISTILAH
Daftar sesuai dengan urutan latihan
Daftar ini menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam
latihan Meditasi Ketenang-bijaksanaan Pandangan Terang
(Tranquil Wisdom Insight Meditation/ TWIM)
Bab ini diletakkan di bagian belakang buku ini untuk membantu
para pemula dan untuk menjelaskan istilah-istilah yang mungkin
membingungkan bagi orang yang sudah lebih berpengalaman.
Definisi untuk istilah yang digunakan di buku ini disusun
berdasarkan hal-hal yang Anda akan hadapi selama belajar
berlatih meditasi.
Meditasi Buddhis menunjukkan kepada kita bagaimana
pergerakan pikiran itu sesungguhnya bekerja. Meditasi Buddhis
menyingkapkan proses alami dengan menyingkap proses masake-masa yang impersonal (tanpa diri) dari Sebab Musabab yang
Saling Bergantungan dan Empat Kebenaran Mulia. Buddha
Dhamma terutama menunjukkan kepada kita dimana kita
terperangkap oleh penderitaan, bagaimana awalnya penderitaan
bermanifestasi (berwujud), penyebab pasti dari penderitaan, dan
jalan keluarnya.
Perjalanan itu terkadang sulit, tetapi juga menakjubkan dan
menyenangkan karena perubahan yang muncul menjadi semakin
terlihat dalam hidup Anda dan orang-orang mulai menyadari
perubahan baik ini dalam diri Anda.
Saat kita mempelajari ini, kita perlu memahami dengan jelas
beberapa definisi dari istilah (terminologi) yang digunakan
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dalam pelatihan. Sejak awal pelatihan, kita belajar menjalani
latihan ini sepanjang waktu. Sehingga definisi tepat untuk istilah
(terminologi) sangatlah penting jika kita akan menggunakan
latihan ini sebagai kunci untuk membuka pintu masuk ke
Kedamaian. Beberapa definisi ini mungkin saja sedikit berbeda
dengan apa yang pernah Anda dengar di tempat lain. Sebelum
Anda membaca buku ini lebih jauh, pastikanlah pemahaman
penulis dan pemahaman Anda terhadap kata-kata kunci sama
karena pelatihan ini sangatlah penting.
Meditasi (bhāvanā)—Mengamati pergerakan perhatian pikiran
dari saat-ke-saat, obyek-ke-obyek dengan tujuan untuk melihat
dengan jelas proses impersonal (tanpa diri) dari Sebab Musabab
yang Saling Bergantungan dan Empat Kebenaran Mulia.
Kewaspadaan (sāti)—”Mengingat” untuk mengamati pergerakan
dari perhatian pikiran sepanjang waktu.
Pemahaman Jernih (sampajañña)—Memahami apa yang sedang
dilakukan oleh pikiran; apakah pikiran melepaskan apa yang
muncul, atau terlibat dengannya? Apakah pikiran mengenali
pergerakan perhatian pikiran, atau pikiran bergerak ke dalam
nafsu keinginan dan kemelekatan? Apakah pikiran melepaskan,
merilekskan, tersenyum lagi dan lantas kembali ke obyek
meditasi untuk melanjutkan kewaspadaan?
Obyek Meditasi—Obyek meditasi apapun yang kita pilih adalah
menjadi markas untuk pulang selama meditasi kita. Informasi
yang kita cari tidak akan ditemukan di dalam obyek meditasi
yang kita amati tetapi justru di dalam mengenali proses
impersonal dari Musabab yang Saling Bergantungan-lah yang
menuntun ke wawasan dan pengetahuan kita. Hal ini terjadi di
seputar obyek meditasi.
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Perasaan (vedanā)—Perasaan dalam konteks latihan TWIM
merujuk pada perasaan yang muncul di salah satu dari enam
pintu indera, dan perasaan itu bisa menyenangkan, menyakitkan,
atau tidak-menyenangkan-pun-tidak-menyakitkan (netral). Ini
tidak merujuk pada perasaan/emosi sepert yang umum dipahami
dan diartikan oleh budaya Barat.
Rintangan (nãvarana)—Kecenderungan tidak baik yang dimulai
dengan munculnya suatu perasaan yang sama seperti perasaan
apapun lainnya sehingga seharusnya diperlakukan dengan cara
yang sama selama meditasi dengan cara melepaskannya dan
tidak mengarahkan perhatian pikiran kepadanya dengan cara
apapun. Dengan mengabaikannya, rintangan-rintangan itu akan
melemah dan memudar.
Jhāna—Definisi jhāna dalam istilah Buddhis adalah sebuah
“tahapan meditasi melalui pemahaman” (interkoneksi dari
”Empat Kebenaran Mulia dan Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan”) dan melihat bagaimana sesungguhnya pikiran
bekerja”. Jhāna adalah tingkat pemahaman; tahapan dari jalan
meditasi.
Nafsu Keinginan (taṇhā)—Kaitan lemah dalam rangkaian Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan yang berwujud dalam
bentuk ketegangan dan keketatan dalam pikiran dan badan saat
muncul pertama kalinya.
Definisi umum untuk kata ”nafsu keinginan” adalah
“menginginkan” atau ”menghendaki”, tapi masih ada makna
lebih untuk kata ini. Menurut Sang Buddha, ada pola tertentu
pada segala yang muncul.
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Contohnya, untuk ”melihat”, ada serangkaian hal-hal ang terjadi.
Pertama, harus ada sebuah pintu indera yang berfungsi yaitu
mata. Berikutnya, harus ada warna dan bentuk. Ketika mata
bertemu dengan warna dan bentuk maka muncullah kesadaran
mata. Pertemuan tiga ini disebut kontak mata. Dengan kontak
mata sebagai kondisi maka muncullah perasaan mata. Perasaan
(vedanā) ini menyenangkan,
menyakitkan, atau tidakmenyenangkan-pun-tidak-menyakitkan, dan perasaan ini bisa
berupa perasaan fisik atau perasaan batin. Dengan perasaan mata
sebagai kondisi, maka muncullah nafsu keinginan mata.
Sekarang “nafsu keinginan” (taṇhā), dalam semua bentukbentuknya yang berbeda dari melihat, mendengar, mengecap,
membaui, sensasi badan jasmani, dan bentuk pikiran, selalu
muncul sebagai suatu ketegangan dan keketatan dalam pikiran
dan badan. “Nafsu keinginan” (taṇhā) selalu terwujud sebagai
pemikiran “aku suka” atau ”aku tidak suka” dan dapat dikenali
sebagai ketegangan atau keketatan di dalam pikiran atau badan
jasmani kita. Di sinilah kita memahami pentingnya instruksiinstruksi Sang Buddha mengenai dengan sengaja menenangkan
pikiran dan tubuh seseorang.
Ketika seorang meditator mengalami munculnya gangguan
apapun yang menarik perhatian mereka menjauh dari objek
meditasi mereka, kemudi suatu perasaan segera muncul, dan
kemudian, segera sesudahnya muncul pikiran ”saya suka” atau
”saya tidak suka”, yaitu nafsu keinginan (taṇhā) muncul. Ini
terkadang terlihat sebagai keketatan yan gkasar, dan terkadang
sebagai keketatan yang sangat halus atau ketegangan dalam
pikiran dan tubuh.
Karena “nafsu keinginan” (taṇhā) adalah penyebab penderitaan
(Kebenaran Mulia Kedua), maka yang harus meditator lakukan
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adalah dengan lembut melepaskan ketegangan atau keketatan itu
(yakni, rileks,) dan ini harus dilakukan dengan sengaja. Ini tidak
terjadi secara otomatis seperti yang telah ditunjukkan dalam
instruksi meditasi yang diberikan oleh Sang Buddha pada kita.
Kita kemudian dengan lembut mengarahkan kembali perhatian
pikiran ke obyek meditasi (langkah ini adalah Kebenaran Mulia
Ketiga, atau berhentinya nafsu keinginan atau penderitaan).
Dalam istilah praktis, merilekskan ini adalah langkah paling
penting dan utama yang Buddha temukan, yang menyikapkan
Kebenaran Mulia Keempat—yaitu “sang jalan” yang menuntun
kepada Berhentinya Penderitaan.
Jadi ketika Sang Budda melihat bahwa saat ”nafsu keinginan
(taṇhā) dilepaskan, pikiran menjadi jernih, terbuka dan sangat
jeli. Beliau melihat bahwa batin berpikir (thinking mind) tidak
muncul. Pikiran berpikir dalam Buddhisme dinamakan
”kemelekatan” (upādāna).
Jadi, ketika seorang guru berkata seperti ini “melekatlah pada
kekosongan” (cling to nothing), sesungguhnya maksud mereka
adalah untuk “berhenti memikirkan sesuatu dan amati saja”.
Nasihat ini hanya bagus sampai di sana. Sebenarnya lebih baik
mengatakan “mendambakan kekosongan” (crave nothing) tapi ini
bisa disalah-artikan karena akan muncul pertanyaan,
”Bagaimana kami melakukannya?”
”Menginginkan tiada apapun” berarti “mengenali dan
melepaskan keketatan atau ketegangan di pikiran dan di tubuh
seseorang sebelum ia muncul.”
Bagaimana kita melakukan hal ini? Ketika kita melihat suatu
“perasaan” muncul, jika kita rilekskan pada saat itu juga, maka
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“nafsu keinginan” (taṇhā) tidak akan muncul. “Nafsu keinginan”
(taṇhā) adalah mata rantai terlemah dalam siklus atau proses
Sebab Musabab yang Saling Bergantungan. Nafsu keinginan itu
dapat dikenali dan dilepaskan, dan ketika dilepaskan maka
“kemelekatan” (upādāna) tidak akan muncul.
Suatu hal yang populer akhir-akhir ini adalah meletakkan dua
kata ini bersama, “Nafsu keinginan/Kemelekatan” dan menurut
saya hal ini punya andil dalam menyebabkan kebingungan.
”Nafsu keinginan” adalah batin “aku suka…aku tidak suka” dan
“kemelekatan” adalah semua bentuk pikiran, gagasan, pendapat,
dan konsep mengapa batin suka atau tidak suka pada suatu
perasaan ketika perasaan itu muncul. Keduanya adalah bagian
yang sangat berbeda dan terpisah dalam proses bagaimana
fenomena terjadi. Jadi menyatukan keduanya berdampingan
hanya membuat pemahaman kita terhadap proses ini menjadi
semakin kabur.
Beberapa guru saat ini mendefinisikan ”nafsu keinginan dan
kemelekatan” sebagai “menggenggam” (grasping). Dan seperti
yang baru saya jelaskan, definisi ini menjauh dari definisi tepat
yang telah Buddha tunjukkan kepada kita dalam ajaran-Nya.
Melenyapkan kemelekatan tidaklah melenyapkan penderitaan
jika nafsu keinginan-lah akar penyebabnya.
Tanpa-diri
(anattā)—Kealamian
impersonal;
perspektif
impersonal. Tidak menganggap segala sesuatu sebagai hal yang
pribadi selama kehidupan. Melihat segala sesuatu sebagaimana
adanya. Untuk melakukan hal ini dalam kehidupan, Anda tidak
perlu berhenti menggunakan kata ganti dalam bahasa Anda! Dan
Anda tidak perlu mencoba untuk menghilang. Dijamin!
Delusi (moha)—Dalam beberapa tradisi Buddhis, kata “delusi”
(moha) dikaitkan dengan dua kata lainnya “keserakahan” (lobha)
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dan “kebencian” (dosa). Bersama-sama, ketiga kata ini terkadang
disebut sebagai “tiga racun” dan cara pandang ini cukup masuk
akal.
Tetapi ada suatu kebingungan tentang makna persisnya “delusi”
(moha). Setiap kali Sang Buddha, makna yang beliau maksudkan
sedikit berbeda.
Menurut sutta-sutta, kata “delusi” (moha) berarti melihat apapun
yang muncul sebagai suatu pribadi diri (atta). Atau bisa kita
katakan “delusi” (moha) adaah melihat hal-hal melalui ide salah
(yang terdelusi) tentang diri (atta). Dengan kata lain, kita
menganggap semua perasaan atau sensasi sebagai bagian dari
identifikasi “aku”, “diriku”, “milikku” (atta). Dalam Buddhism,
itulah delusi.
Ketenangan (samatha)—Ini satu kata lagi untuk dicermati. Kata
Pali ini adalah “Samatha”. Arti “Samatha” adalah ketenangan,
ketentraman, kedamaian, atau keheningan.
Seringkali definisi umum yang populer untuk kata ini adalah
suatu jenis konsentrasi satu titik, konsentrasi absorpsi
(pencerapan), atau konsentrasi ekstatik (kesenangan). Definisi
spesifik untuk ketenangan atau ketentraman ini tentunya
menyiratkan suatu jenis ”penyatuan (collectedness)”, bukannya
jenis-jenis ”konsentrasi” absorpsi atau ekstatik (kesenangan).
Tujuan dari konsentrasi absorpsi atau konsentrasi ekstatik adalah
untuk memiliki batin yang berdiam hanya pada satu hal seakanakan batin menempel pada hal itu (mengecualikan semua hal
lain).
Sebagai
perbandingan,
penyatuan
samatha
mengimplikasikan memiliki suatu batin yang tenang, tentram,
dan hening, tapi waspada pada pergerakan pikiran atau
225
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perpindahan pikiran dari satu saat ke saat lainnya. Tentu saja
samatha-vipassanā (yang merupakan cara standar yang
dideskripsikan dalam sutta-sutta; lihatlah Majjhima Nikaya sutta
MN-149:10, Sutta Mahāsaḷāyatanika di mana mereka selalu
dikaitkan bersama) menuntun kepada kebebasan batin
sepenuhnya dengan melihat dan mengenali bagaimana Empat
Kebenaran Mulia berinteraksi dengan Sebab Musabab yang
Saling Bergantungan. Saat Bodhisatta mengalaminya sendiri,
samatha-vipassanā secara langsung menuntun ke hasil akhir
Nibbāna, dan konsentrasi absorpsi (pencerapan) atau konsentrasi
ekstatik (kesenangan) tidak.
Pandangan terang (Vipassanā)—Kata ini memiliki makna
permukaan sebagai “melihat segala sesuatu sebagaimana apa
adanya”.
Menurut definisi Buddha, makna kata ini lebih dalam daripada
itu. Ini berarti “pandangan terang” atau pemahaman. Tetapi
memahami apa? Menyadari kealamian impersonal (tanpa diri)
dan pemahaman mendalam tentang Empat Kebenaran Mulia dan
bagaimana Sebab Musabab yang Saling Bergantungan itu terjadi
dengan segala sesuatu yang muncul dan berlalu (anicca) dalam
badan dan batin kita. Ini adalah Pandangan Terang Buddhis.
Dengan kata lain, seseorang meraih pemahaman yang lebih
dalam dan lebih dalam lagi (di setiap tahapan jhāna) dari proses
impersonal (tanpa diri) tentang bagaimana pikiran dan tubuh
muncul melalui benar-benar melihat dan memahami
(pengetahuan dan visi) tentang interkoneksi antara Empat
Kebenaran Mulia dengan proses Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan yang sedang berlangsung.
Ketika seseorang dapat melihat dengan jelas proses ini dalam
semua keberadaannya, kita akan mengalami suatu pengetahuan
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tak tergoyahkan bahwa inilah jalan yang benar untuk diikuti.
Batin mulai melihat dengan jelas bahwa apapun yang muncul
dan lenyap (anicca) adalah suatu bagian dari sebuah proses
tertentu dan hal ini menuntun pada pemahaman mendalam
bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari pola yang
impersonal (anattā).
“Pandangan-pandangan terang” ini dapat terjadi kapanpun, baik
saat seseorang sedang duduk bermeditasi atau melakukan
aktivitas keseharian. Pandangan terang ini benar-benar
mendalam saat terjadi. “Pandangan terang” itu seperti
menemukan kepingan puzzle yang hilang dan di sinilah
pengalaman “aha” sejati itu terjadi!
Kebijaksanaan (paññā)—Banyak ungkapan di dalam sutta-sutta
yang menggunakan kata “kebijaksanaan” dan biasanya kata-kata
ini berhubungan dengan konteks “proses impersonal (tanpa diri)
dari Sebab Musabab yang Saling Bergantungan”.
Setiap kali kata “perhatian bijak” atau “kebijaksanaan” muncul
di dalam sutta-sutta, kata-kata itu merujuk ke pemahaman
Empat Kebenaran Mulia dan proses Sebab Musabab yang Saling
Bergantungan. Ungkapan lain yang serupa adalah: “Dia melihat
dengan kebijaksanaan”, “Memandang dengan kebijaksanaan”,
“…dan noda-nodanya telah dihancurkan dengan pandangan
kebijaksanaannya…”. “Kebijaksanaan” atau “Dia bijaksana”.
Jika kita mampu mengingat bahwa kejadian-kejadian ini merujuk
ke pemahaman Empat Kebenaran Mulia dan proses Sebab
Musabab yang Saling Bergantungan seperti yang kita baca dari
berbagai sutta-sutta, maka batin kita akan terbuka pada sebuah
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pemahaman baru tentang bagaimana proses Sebab Musabab dan
Empat Kebenaran Mulia adalah inti dari ajaran Buddha.
Konsentrasi (samàdhi)—Kata dalam bahasa Pali ini sebenarnya
berarti penyatuan atau menghimpun batin. Kata “penyatuan”
tampaknya jauh lebih fungsional untuk meditasi daripada kata
“konsentrasi”. Di negara Barat, orang-orang menganggap kata
“konsentrasi” berarti suatu jenis konsentrasi satu-titik atau suatu
batin yang terserap dan ini bukanlah apa yang Buddha
sampaikan. Sebelum masa kehidupan Buddha, ada banyak kata
yang mendeskripsikan absorpsi mendalam atau konsentrasi satutitik. Tapi Buddha membuat kata baru “samàdhi” untuk
menggambarkan sebuah jalan yang sepenuhnya berbeda dalam
melihat dan mengalami jhāna. Setelah Buddha parinibbāna, karena
kata ini menjadi sangat populer di masa itu, para Brahmana pada
masa itu mengubah definisi “samàdhi” kembali ke arti
“konsentrasi satu-titik yang kuat”. Tapi Buddha telah
menunjukkan bahwa ada perbedaan antara “batin yang
menyatu” dan suatu batin yang terserap atau terkonsentrasi
dengan kuat.
Kata “batin yang menyatu” (samàdhi) memberikan kita gambaran
tentang suatu batin yang tertata, tenang, hening, dan sangat
waspada. Jenis batin ini mengamati kapanpun perhatian batin
berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Di sisi lain, suatu “batin
yang terkonsentrasi” berarti bahwa batin terpaku pada satu hal
dan mengesampingkan yang lainnya yang berusaha untuk
muncul. Jadi “sebuah batin yang terkonsentrasi” dengan definisi
ini kehilangan perhatian penuh dan kewaspadaan (sati) dari apa
yang sedang terjadi pada masa saat kini karena batin seperti itu
hanya melihat satu hal (satu titik) yang ditujukannya. Pernyataan
ini juga merujuk ke “konsentrasi akses” (upacàra samàdhi) dan
“konsentrasi saat ke saat” (khanika samàdhi). Mengapa?
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Jawaban sederhananya adalah, tidak ada penenangan pikiran
dan tubuh sebelum meditator membawa kembali perhatiannya
ke obyek meditasi. Karena hal ini, tidak ada berkurangnya
ketegangan dan keketatan di pikiran dan badan jasmani, atau
tidak melihat bagaimana sesungguhnya Empat Kebenaran Mulia
dan Sebab Musabab yang Saling Bergantungan itu bekerja.
Seseorang tidak menyadari bagaimana nafsu keinginan
(ketegangan dan keketatan) dibawa kembali ke obyek meditasi.
Inilah sebabnya mengapa ketika para guru “Vipassanā”
memberitahukan para muridnya bahwa “konsentrasi absorpsi”
tidak akan pernah menuntun ke Nibbāna, mereka 100% benar.
Setiap latihan yang memisahkan “Meditasi Samatha” dan
“Meditasi Vipassanā” menjadi dua latihan yang berbeda tidak
mungkin dapat menuntun kita menuju Nibbāna. Mengapa?
Karena diperlukan batin yang tenang, tertata, dan jernih,
sewaktu berada di dalam jhāna untuk bisa melihat dengan jelas
hubungan antara Empat Kebenaran Mulia dan Sebab Musabab
yang Saling Bergantungan. Inilah mengapa latihan vipassanā
langsung punya murid-murid yang serius. Sang Buddha
mengajarkan kita untuk melatih “Samatha-Vipassanā” secara
bersama-sama dan inilah perbedaan antara latihan meditasi yang
berlandasan pada kitab-kitab komentar dengan meditasi
berlandaskan pendekatan sutta.
Hasil dari dua latihan ini berbeda. Pengembangan batin
“konsentrasi satu-titik” tidaklah sama dengan pengembangan
batin yang Buddha tunjukkan kepada kita. Sang Buddha
mengajarkan kita untuk menenangkan pikiran dan tubuh setiap
kali perhatian pikiran berpindah dari satu hal ke hal lainnya.
“Batin yang menyatu” tidak begitu memusat dalam sehingga
229
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memaksa ”konsentrasi” seseorang untuk tetap bersama objek
meditasi, meskipun jika perhatian ”berkonsentrasi” pada sesuatu
untuk sesaat.
“Pikiran yang menyatu” (collected mind) mampu mengamati
bagaimana perhatian pikiran bergerak dari satu hal ke hal
lainnya, dengan sangat tepat. Di sini ada banyak perhatian penuh
terhadap pikiran dan tubuh daripada pikiran yang terkonsentrasi
secara mendalam pada satu-titip atau pikiran yang tercerap.
Inilah sebabnya saya memilih menggunakan kata pikiran “yang
menyatu” daripada “terkonsentrasi”. Dengan menggunakan kata
“penyatuan”, maka lebih sedikit kebingungan tentang jenis
meditasi yang Buddha tunjukkan dan lebih mudah memahami
gambaran-gambaran yang diberikan dalam sutta-sutta.
Kata-kata di daftar ini adalah sebuah awal baik bagi Anda untuk
berlatih
meditasi
dengan
pendekatan
ini.

TENTANG PENULIS
Yang Mulia Bhante Vimalaramsi Mahāthera lahir di New York
dan dibesarkan di Chicago dan California. Beliau mengikuti
retret meditasi pandangan terang di California saat berusia 28
tahun, dan kemudian ditahbiskan menjadi bhikkhu pada tahun
1986 karena ketertarikan beliau pada meditasi. Beliau pergi ke
Myanmar pada tahun 1988 untuk berlatih meditasi secara intensif
di pusat-pusat meditasi Mahāsi Yeiktha di Rangoon. Bhante
kemudian pergi ke Malaysia dan berlatih Meditasi Cinta Kasih
secara intensif selama 6 bulan.
Pada tahun 1990, Bhante kembali ke Myanmar untuk melakukan
meditasi vipassanā lebih panjang, selama 14 hingga 16 jam
sehari, terkadang duduk selama 7 hingga 8 jam setiap sesi
duduk. Setelah melakukan meditasi intensif selama 2 tahun dan
mengalami apa yang dikatakan sebagai hasil final, beliau kecewa
dengan metode vipassanā langsung dan meninggalkan Myanmar
untuk meneruskan pencariannya.
Beliau pergi lagi ke Malaysia dan mulai mengajarkan Meditasi
Cinta Kasih. Pada tahun 1995, Bhante diundang untuk tinggal
dan mengajar di Brickfields, yaitu vihara Theravāda terbesardi
Malaysia yang diketuai Yang Mulia K. Sri Dhammānanda. YM K.
Sri merasa terkesan dengan pengetahuan Bhante sehingga
meminta beliau mengisi beberapa jadwal pembabaran dan
jadwal mengajarnya di vihara.
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Bhante kemudian bertemu dengan seorang Yang Mulia bhikkhu
asal Srilanka yang mengatakan Bhanteteah mengajar meditasi
dengan tepat, tapi meminta beliau untuk berhenti merujuk pada
Visuddhi Magga dan cukup gunakan sutta-sutta saja.
Sehingga, Bhante kemudian mulai mempelajari teks sutta-sutta
dengan lebih mendalam dan berlatih meditasi sesuai dengan
yang dikatakan sutta-sutta. Setelah melakukan retret sediri
selama 3 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 telah direvisi dan
sekarang dipublikasikan sebagai ”The Breath of Love (Nafas
Cinta Kasih).”
Bhante Vimalaramsi kembali ke Amerika Serikat pada tahun
1998, dan beliau telah mengajar meditasi di berbagai pelosok
negera itu. Pada tahun2003, beliau menjadi salah satu pendiri
United International BuddhaDhamma Society (UIBDS). UIBDS
mendukung Dhamma Sukha Meditation Center yang terletak di
dekat Annapolis, Missouri, Amerika Serikat, dimana beliau
mengajar meditasi sejak bulan Mei hingga Oktober setiap
tahunnya. Bulan-bulan lainnya beliau gunakan untuk mengajar
di berbagai belahan dunia dengan memberikan retret dan
ceramah. Beliau adalah representatif Amerika Serikat di World
Buddhis Council of Kobe, Jepang, dan dilantik pada tahun 2007.

TENTANG PUSAT MEDITASI DHAMMA
SUKHA
United International Buddha-Dhamma Society (Perhimpunan
Buddha-Dhamma International/UIBDS) dan Dhamma Sukha
Meditation Center (Pusat Meditasi Dhamma Sukha/DSMC)
terletak di tanah seluas 41 hektar hutan di Pegunungan Ozark
dari Iron County (dekat Annapolis), Missouri, Amerika Serikat.
Tujuan DSMC adalah untuk terbuka sepanjang tahun. Saat ini,
DSMC biasanya menampung antara 10 – 20 murid selama bulanbulan antara tanggal 15 Mei sampai 15 Oktober setiap tahun
untuk latihan meditasi dan pembelajaran Buddhisme. Di musim
dingin, DSMC terbuka untuk para pengunjung dan biasanya ada
retret grup kecil. Para guru utama biasanya mengajar di luar
negeri selama musim dingin. Ini membantu untuk mendapatkan
dana untuk pembangunan pusat meditasi ini. Sekarang ada
beberapa pondok, ruang makan dan dapur, perpustakaan dan
Dhammasala yang dibangun tahun 2012. Banyak jalan-jalan
setapak untuk berjalan dekat ruang utama. Juga ada tempat
untuk para umat untuk bermeditasi dan daerah yang terpisah
untuk para anggota sangha.
Bulan purnama di bulan Juni sampai Oktober biasanya menjadi
Masa Vassa setiap tahun. Anggota Sangha bisa datang dan
menetap untuk masa vassa Mei hingga September jika mereka
mengabari terlebih dahulu. Kita juga memberikan program
dukungan Dhamma dalam bahasa Inggris.
Dalam tradisi Buddhis ini, Retret Musim Hujan (Masa Vassa)
adalah saat para bhikkhu dan bhikkhuni tinggal di satu tempat
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untuk memberikan ceramah Dhamma dan mengajarkan meditasi
kepada umat. Mereka juga melatih meditasi mereka sendiri
secara mendalam selama masa ini. Setiap tahun, banyak para
anggota Sangha yang juga mendukung tujuan dari program ini
datang dari berbagai tradisi.Sering kali mereka akan
menawarkan untuk mengajar sejarah Buddhis, membaca paritta
dan, kelas bahasa Pāli selama mereka tinggal di DSMC.
Banyak murid dan umat pendukung datang dari 23 negara
seluruh dunia untuk menginvestigasi ajaran awal dari pelajaran
Buddhis dan mereka tinggal selama 2 minggu sampai 3 bulan
setiap kalinya dengan sepersetujuan guru.
Ada juga program aktif untuk penahbisan bagi pria dan wanita
yang diajarkan secara setara. Ini adalah latihan hutan yang tulus
yang diterima dengan baik dan banyak sekali kesempatan di
masa mendatang untuk belajar di universitas di Sri Lanka yang
sekarang bergabung dengan proyek DSMC pada tahun 2012.
DSMC adalah pusat religious yang didedikasikan oleh United
International Buddha-Dhamma Society (UIBDS) yang merupakan
yayasan nirlaba yang dibentuk berdasarkan Missouri 501 © (3)
untuk kepentingan agama, sosial dan pendidikan.
DSMC menyediakan tempat untuk mendukung orang untuk
datang dan mendengarkan teks awal Buddhist yang diajarkan
dalam bahasa Inggris oleh guru meditasi berpengalaman, YM
Bhante Vimalaramsi Mahāthera, dan Sāsana Dīpika Sister Khema
yang juga mengajar Buddha-Dhamma secara internasional
beberapa tahun terakhir ini.
Di tempat ini, Anda akan belajar dan berlatih ajaran-ajaran awal
yang digali kembali dari teks-teks Buddhis kuno yang masih ada.
Para anggota Sangha juga menawarkan bantuan konseling gratis
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untuk umat. Meditasi harian juga dilakukan dan banyak bantuan
tersedia untuk membantu murid agar terus berlatih dalam
kehidupannya.
Setelah menginvestigasi selama 14 tahun di DSMC, telah
dikonfirmasikan bahwa Sang Buddha benar-benar menemukan
sesuatu yang sangatlah unik yang membawa kita menuju
langsung kepada berkurangnya penderitaan dan jika ajaran dan
meditasi dilakukan lebih mendalam, mengikuti instruksi dengan
seksama, maka latihan ini dapat membawa menuju ke
pemberhentian total dari penderitaan dalam kehidupan ini.
Pusat meditasi ini mengajarkan latihan meditasi sederhana
berdasarkan Usaha Benar yang ditemukan di teks awal. Latihan
ini dinamakan Meditasi Ketenang-bijaksanaan Pandangan
Terang (Tranquil Wisdom Insight Meditation/TWIM). TWIM
sangatlah mudah dan menyenangkan untuk dipelajari dan
sangat cocok untuk siapapun tanpa ikatan agama manapun.
Ajarannya sangatlah mudah dimengerti dan langsung efektif.
Latihannya terbawa pula dalam kehidupan sehari-hari yang
membantu kita menjadi ringan, banyak tersenyum dan menjadi
lebih bahagia. Juga semakin menarik sehingga mengundang
untuk diperiksa lebih mendalam dan banyak orang yang benarbenar mau datang dan melihat dan memahami lebih banyak lagi.
Tidaklah diragukan bahwa ajaran-ajaran Buddhis sebenarnya
membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Mereka memberikan
pemahaman yang jelas tentang bagaimana pikiran bekerja. Saat
Anda menemukan bagaimana hal-hal bekerja, lalu dengan sangat
alami, karena menjadi lebih tenang, Anda akan cenderung
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bertindak lebih welas asih terhadap orang lain dalam kehidupan
Anda.
Pusat Meditasi ini menggunakan Majjhima Nikāya sebagai teks
panduan utama untuk membimbing latihan. Murid yang berlatih
dengan giat dan ingin maju lebih baik disarankan untuk
mengikuti saran MN-95 Sutta Canki dimana ada 12 langkah
utama dalam mendapatkan kemajuan. MN-15 Sutta Anumāna
menjelaskan tentang jenis murid terbaik bagi guru untuk
menghabiskan waktu dan energi untuk dilatih. Hasil tepat dari
latihan Anda disebutkan di MN-21 Sutta Kakacūpama. Sangatlah
bermanfaat bagi Anda untuk menginvestigasi sutta-sutta ini
sebelum datang berlatih.
Di Pusat Meditasi, para murid dan anggota Sangha ditantang
untuk menguji pengertian mereka lewat investigasi mereka
sendiri untuk memverifikasi kebenaran yang mereka dengar di
ceramah Dhamma. Jika hasil yang mereka alami sesuai dengan
apa yang dijelaskan di dalam sutta-sutta, maka hal itu dianggap
sebagai ajaran sang Buddha. Jika tidak, maka itulah waktunya
untuk mengevaluasi dan mendiskusikannya secara terbuka.
Informasi lainnya
Kami menganjurkan Anda untuk mengunjungi website kami
www.dhammasukha.org.
Di website ini, Anda akan menemukan banyak informasi tentang
ceramah Dhamma, bagaimana kami mengajar di pusat meditasi,
buku-buku yang dapat membantu Anda, artikel-artikel, dan
informasi lainnya tentang bagaimana cara menghubungi kami di
Missouri.
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Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan mengirim email
kepada Sister Khema: sisterkhema@dhammasukha.org. Beliau
akan merujuk Anda kepada orang-orang yang paling dapat
membantu Anda.
Buatlah perjanjian dan pengaturan terlebih dahulu sebelum
datang ke pusat meditasi sebelum tanggal 15 April agar tempattempat tinggal dapat diaturkan untuk Anda sebaik mungkin.
Alamat Pusat Meditasi
Anāthapiṇḍika adalah:

Dhamma

Sukha

dan

Taman

Dhamma Sukha Meditation Center
8218 County Road 204
Annapolis, MO 63620, USA
Telp: +1 (573) 546-1214 (harap tinggalkan pesan yang jelas)

Email: bhantev4u@dhammasukha.org
Pertanyaan seputar pelatihan: sisterkhema@dhammasukha.org
Administrator dan Pendaftaran: david@dhammasukha.org
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TENTANG YAYASAN DHAMMA SUKHA
INDONESIA
Yayasan Dhamma Sukha Indonesia (DSI) adalah yayasan nirlaba
yang berdiri pada tahun 2015. Yayasan ini dibentuk sebagai buah
aspirasi para murid yang telah merasakan manfaat nyata dari
metode meditasi samatha-vipassana ini.
Visi Yayasan
Untuk mempraktekkan, melestarikan, mengajarkan, dan
mendalami Ajaran Buddha yang berpuncak pada pemurnian
batin dan pikiran melalui Meditasi berdasarkan sutta-sutta/ teksteks Buddhis terawal.
Misi Yayasan
1.

2.

3.

4.

Membina pendalaman latihan meditasi berdasarkan
instruksi-instuksi yang diwariskan Buddha pada kita
untuk membawa kedamaian, ketenangan
dan
kebahagiaan ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
Membangun komunitas yang penuh welas asih
melalui pengertian, pengalaman Dhamma sejati
dalam kehidupan ini dan membagi pengetahuan ini
dengan siapapun yang mau belajar dan mengajar.
Menciptakan lingkungan yang mendukung latihan
meditasi, penelitian Buddhis, dan publikasi tulisantulisan anggota Sangha dan umat.
Mengembangkan pusat meditasi untuk melayani
sesama dengan welas asih dan mendukung Sangha.
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Memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan
amal untuk masyarakat luas dengan penuh welas
asih.

Pertanyaan seputar pelatihan dan jadwal:
dhammasukhaindonesia@gmail.com
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BERBAGI PENGALAMAN
Banyak murid-murid Meditasi Ketenang-seimbangan Pandangan
Terang (TWIM) telah merasakan manfaat nyata dalam kehidupan
mereka setelah mengikuti retret-retret TWIM, baik yang
dilakukan secara pertemuan maupun online. Tak sedikit pula
yang akhirnya memutuskan untuk mengikuti retret setelah
berlatih sendiri di rumah dengan referensi buku Breath of Love
ini dan berkonsultasi dengan Bhante atau mentor-mentor TWIM
melalui e-mail dan cara komunikasi virtual lainnya.
Berikut beberapa pengalaman mereka:

Namo Buddhaya,
Sebelumnya saya ucapkan Maha anumodana untuk Bhante
Vimalaramsi dan Mom Brenda, atas terselenggaranya online
retreat dan waktu luangnya yang telah membimbing kami
menjalankan online retreat.
Setelah mengikuti online retreat, saya memperoleh banyak
manfaatnya, terutama mengenai cara mengatasi kekotoran
Bathin dan juga memperoleh kebahagiaan sejati.
Semoga Online retreat ini akan terus maju dan berkembang,
sehingga memberi kesempatan bagi banyak orang, terutama bagi
orang orang yang tidak punya waktu untuk mengikuti retreat
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seperti biasanya, yang pada umumnya diselenggarakan disuatu
tempat.
Semoga Bhante dan Mom Brenda selalu Bahagia, sehat dan
sejahtera agar dapat selalu berkesempatan membimbing banyak
orang sehingga tercapainya kebahagiaan sejati.
Semoga Bhante dan Mom Brenda selalu bahagia dan hari hari
penuh Berkah. Sehingga terealisasinya Nibbāna.
Semoga semua mahluk turut Berbahagia.
Sadhu sadhu sadhu
Salam Mettā
Giovanny, Medan

Bhante Vimalaramsi sangat luar biasa dalam mengajar meditasi
dengan metode yang amat sangat mudah dimengerti bagi
pemula sekalipun... Terima kasih Bhante...
Karuna Wulan, Tangerang

Ini meditasi [saya] pertama kalinya secara intensif. Meditasi
diarahkan ke fokus yang simpel yaitu dengan senyum tapi
sangat susah untuk pertama kalinya. Pada akhirnya saya
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mendapatkan manfaat bagi diri saya sendiri untuk
pengembangan diri sendiri. Metode dalam pengajaran sangat
terstruktur dan dimana nilai berbagi pengalaman yang
diterapkan.
Se Tjie, Jakarta

Saya senang dan bahagia karena telah mengenal Beliau, adalah
suatu berkah utama dapat mengenal beliau dan mempelajari
meditasi yang Beliau ajarkan... Saya memahami bahwa tidak ada
kata "tidak bisa" dan "saya usahakan" dalam meditasi beliau, tapi
yang ada kata "harus bisa" dan hasilnya adalah saya bisa!:D. Itu
yang selalu saya ingat! :D
Minarni, Jakarta

Selama 10 hari ikut online retreat sangat bermanfaat untuk saya.
Memang awal mula ikut retreat tersebut belum begitu
memahaminya. Selama 3 hari mengikuti meditasi duduk tidak
mampu lewat dari setengah jam, seluruh badan terasa linu tetapi
hari keempat setelah mendengar Dhammatalk Bhante V gimana
cara kita memancarkan mettā harus benar-benar dari dalam hati.
Waktu meditasi duduk sudah mengalami perubahan dan sangat
luar biasa terasa ada energi dari punggung terasa getaran dan
waktu meditasi duduknya sudah mampu 1 jam lebih. Hari
243
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kelima hingga 10 sudah mengalami kemajuan terus itu benarbenar membuat hati begitu bahagia dan gembira.
Jadi manfaat ikut retreat yang Cialie dapatkan itu "kebahagiaan
& kegembiraan" itu mampu memberikan energi positif di
lingkungan dimana kita berada dan orang-orang yang ada di
sekitar kita ikut gembira dan bahagia.
Terima kasih. Anumodana Bu Brenda
Cia Lie, Medan

Bhante banyak memberikan bimbingan dan inspirasi saat
mengikuti retreat sehingga dengan mengikuti retreat, akan
mendapatkan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Thank
you juga kepada sist Brenda yang sudah membawa dan
memperkenalkan Beliau pada kami.
Jing Yung, Malang

Sebelumnya saya tidak pernah meditasi, karena mendengar
betapa susahnya meditasi itu. Setelah mendengar Dhammatalk
Bhante V & meditasi sebentar di acara tersebut saya juga merasa
pengen meditasi yang sebenarnya. Akhirnya kesempatan itu tiba,
di Mei 2012 saya ikut retreat online 10 hari. Pada hari pertama
hingga hari ketiga saya hampir menyerah, tapi pada hari kelima
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merasakan "sesuatu" pada meditasi saya. Insomia saya sembuh
dengan "meditasi senyum" dan saya melanjutkan terus sampai
hari ini. Malah saya sekarang banyak menyarankan orang-orang
untuk meditasi dengan metode TWIM ini.
Terima kasih bhante V dan Ci Brenda untuk bimbingannya.
Semoga banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari meditasi
ini. Sadhu...sadhu...sadhu...
Alina, Jakarta

Saya merasa bahwa ajaran sang Buddha yang dibawakan oleh
Bhante terasa memang benar karena terasa dalam kehidupan
sehari hari jika diaplikasikan, dan pengalaman meditasi terasa
indah dan mudah sekali, dengan hanya mengikuti dan
menerapkan ajarannya, pada akhirnya kita sendiri yang
membuktikan dan menjalani di depan mata kita bahwa memang
hidup adalah kumpulan kondisi, karma, dan ada jalan tengah
untuk menghancurkannya, kenyataan yang agung dan indah.
Best regards,
dr Rudy, Jakarta

Belajar meditasi sama Bhante Vimalaramsi, kaya masuk play
grup, main-main, happy-happy. tapi lulus. We love Lou, Bhante
245
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Joe family, Jakarta

Teknik meditasi yang Bhante ajarkan sangat menyenangkan.
Membuat saya merasakan dan menikmati meditasi yg
sebenarnya. Sebelumnya meditasi adalah hal yang tidak
menyenangkan, tapi sekarang sangat berbeda. Saya sangat
beruntung di kehidupan ini dapat berjodoh dengan cik Brenda
dan Bhante Vimalaramsi sehingga dapat membawa kemajuan
baik dalam Dhamma maupun menemukan kebahagiaan, dan
dapat mempraktekkan apa yang telah disampaikan dalam
menyelesaikan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga
kita semua dapat maju bersama di dalam Dhamma. And smile +
happy forever. :)
Susanti Khou, Jakarta

Saya cocok Metodenya karena saya "diberikan kebebasan"
mengambil Sikap dalam Meditasi. Kalau saya capai, jenuh, penat,
mengantuk, (kadang malas ) yang biasa terjadi saat meditasi saya
bisa berjalan dst. Saya yakin Metode yang lainnya pasti bagus
tapi saya bukanlah yogi yang serius bermeditasi dan mulai
jarang mencari metode lain lagi. Anumodana Guru....
Hermanto Tjiomasdi, Jakarta
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Scott (suami) dan saya bertemu Bhante Vimalaramsi pada tahun
2008 di Amerika dan kami mencoba menggunakan metode 6R.
Kemudian kami mengikuti retreat Joshua Tree tahun 2009 dan
mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan saya. Dulunya saya
orang yang cepat bereaksi dan panik, tetapi sehari sebelum
retreat selesai dan suami harus masuk rumah sakit karena
penyakit infeksi di kaki suami cukup serius, saya bisa begitu
tenang menghadapinya, membantu merawatnya dengan
tenang... saya merasakan hasil yang bisa dirasakan dalam hidup
sehari-hari, lalu setelah mengikuti retreat 12 hari di hutan di
tempat Bhante berada, kemajuan meditasipun semakin baik,
meditasi semakin mendalam dan hasilnya cepat dialami yang
tidak pernah saya alami dengan tehnik lainnya.
Karena saya yakin Bhante mengajarkan meditasi dengan benar
(dikonfirmasi dengan sutta dan lewat pengalaman langsung),
maka kami mengundang beliau datang ke Indonesia sejak tahun
2010 setiap Desember untuk memberikan retreat di Indonesia
dan teman-temanpun mendapatkan hasil yang sangat baik dan
konsisten kemajuannya untuk setiap orang, dapat diaplikasikan
dalam keseharian. Semoga dhamma semakin tumbuh subur dan
berkembang. Semoga semakin banyak yang mencapai
kebahagiaan tertinggi Nibbāna dalam kehidupan ini dan Semoga
Semua Mahluk Berbahagia....
Mettā with smiles, Scott dan Brenda ie-McRae
(brenda.iemcrae@yahoo.com) untuk yang tertarik mengikuti
retreat dengan Bhante / online retreat dengan saya.
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Sampul belakang:
”Apa yang harus dilakukan untuk para murid karena welas asih
oleh seorang guru yang mengusahakan kesejahteraan dan
berwelas asih kepada mereka, yang telah Kulakukan untukmu,
Ananda? Ada akar-akar pohon ini, pondok-pondok kosong ini,
BERMEDITASILAH, Ananda, JANGAN MENUNDA, kalau
tidak, engkau akan menyesalinya nanti. Inilah petunjuk Kami
untukmu.”
— Sang Buddha, MN 152-[18], Indriyabhāvanā Sutta,
Pengembangan Indera
----Bhante Vimalaramsi menjadi seorang Bhikkhu Buddhis pada
tahun 1986 karena ketertarikannya yang besar pada meditasi.
Beliau pergi ke Myanmar pada tahun 1988 untuk melatih
meditasi secara intensif di Pusat Meditasi yang terkenal di sana.
Beliau kembali ke Amerika tahun 1998 dan sudah mengajarkan
meditasi di seluruh penjuru negaranya. Sekarang beliau
mengajar di Pusat Meditasi Dhamma Sukha, dekat Annapoli,
Missouri, Amerika Serikat

