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Lotus Of The Dhamma
Vidyasena 22 :

“Berkembang, Berkarya & Melayani”

Buku ini kami dedikasikan kepada seluruh Alumni dan 

Anggota Vidyāsenā Vihāra Vidyāloka, berkat kita semua, 

Vidyāsenā bisa ada dan terus mengabdi hingga sekarang; 

kepada Y.M. Joti dhammo Mahathera, bhikkhu yang 

terus memberikan nasehat, bimbingan, dan sumbangan 

pemikiran dengan tanpa lelah kepada generasi demi 

generasi Vidyāsenā; kepada Y.M. Sri Pannavaro Mahathera, 

bhikkhu yang terus menemani dan memberikan dukungan 

serta kepercayaan kepada Vidyāsenā; kepada Sangha 

Theravada Indonesia yang telah memberikan bimbingan 

moral spiritual kepada Vidyāsenā; kepada Yayasan 

Mendut Indonesia yang telah memberikan fasilitas tempat 

berakti vitas bagi Vidyāsenā; dan kepada seluruh Umat 

Buddha di Indonesia yang telah memberikan kepercayaan, 

dukungan, dan dorongan kepada Vidyāsenā untuk terus 

berkarya.

Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua 

untuk terus berjuang dan mengabdikan diri dalam 

mengembangkan Buddhadhamma di Indonesia.
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Kata Sambutan 

Dua puluh dua tahun sudah, Vidyasena hadir dan berkembang di tengah-

tengah masyarakat untuk terus menerus berkarya dengan program-program 

kerja, serta melayani demi perkembangan Buddhadhamma. 

Saya mewakili segenap anggota Vidyasena memberikan penghargaan 

yang sebesar-besarnya kepada Sangha Theravada Indonesia atas pembinaan 

yang telah diberikan kepada kami, umat Buddha, simpati san, donatur dan para 

alumni yang telah mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan Vidyasena, 

sekolah minggu Vidyakumara dan perkembangan Vihara Vidyaloka. 

Dirgahayu Vidyasena. Semoga Vidyasena semakin berkembang, sehingga 

dapat terus menerus berkarya dan melayani untuk melestarikan dan 

mengembangkan Buddhadhamma.

Semoga Anda semakin bahagia. Semoga semua makhluk hidup 

berbahagia.

Yogyakarta, Januari 2009

Mett acitt ena

Passaddhi Ian Pasani

Ketua Umum Vidyasena 08/09

Vidyasena 22 :
“Berkembang, Berkarya & Melayani”
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1. Menggali dan memelihara Buddha Dhamma 
berdasarkan kitab suci Tipitaka Pali, serta memberikan 
pembinaan kepada pelajar, mahasiswa, dan generasi 
muda Buddhis di Yogyakarta pada khususnya dan di 
Indonesia pada umumnya;

2. Membentuk Dhammaduta yang mempunyai 
kompetensi dalam pembabaran Dhamma;

3. Membina, meningkatkan, dan mengembangkan 
kepribadian serta kemampuan anggota dalam 
berorganisasi;

4. Memberikan sumbangsih dalam meningkatkan moral 
dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Vidyasena
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Lambang Vidyāsenā terdiri atas:
a. Lingkaran Besar
  Lokiya Dhamma, merupakan bati n anggota Vidyāsenā.
b. Delapan Jari-jari Lingkaran

Ariya Att hangika Magga, Jalan Mulia berUnsur Delapan 
sebagai langkah nyata pemusnahan avijja.

c. Warna Terang dan Gelap dalam Lingkaran
 Ilmu pengetahuan yang mengusir kebodohan sebagai wujud nyata dalam usaha turut 

serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Bulatan Kecil di Tengah
 Lokutt ara Dhamma, Dhamma yang ti ada awal dan akhir serta merupakan tujuan akhir 

Ariya Att hangika Magga.
e. Telapak Tangan

1. Usaha nyata berlandaskan Ariya Att hangika Magga sebagai wujud pengabdian 
kepada bangsa dan negara untuk mencapai Lokutt ara Dhamma.

2. Berjari Lima: Pancabala sebagai bekal bati n dari usaha nyata.
3. Posisi Abhaya Mudra: setelah mencapai Lokutt ara Dhamma ti dak akan ada lagi 

ketakutan (Abhaya) dalam hidup ini karena telah bebas dari lingkaran samsara.
f. Stupa

1. Dengan berlandaskan pada pengerti an Ariya Att hangika Magga, usaha mencapai 
Lokutt ara Dhamma yang dibekali dengan Pancabala dan sikap Abhaya, bertekad 
membabarkan Buddha Dhamma.

2. Bercirikan candi Borobudur, merupakan parti sipasi untuk melestarikan nilai budaya 
bangsa yang bercirikan agama Buddha.

3. Lima Lubang dan Stupa merupakan Pancasila sebagai dasar lati han moral anggota 
Vidyāsenā.

g. Bunga teratai berkelopak sebelas merupakan Ekadasa Mett anisamsa:
1. Tidur dengan bahagia (sukham supati )
2. Terjaga dengan bahagia (sukham pati bhujjhati )
3. Terhindar dari mimpi yang menakutkan (na papakam supinam passati )
4. Dicintai sesama manusia (manussanam piyo hoti )
5. Dicintai oleh yang bukan manusia (amanussanam piyo hoti )
6. Dicintai para dewa (devata rakkhanti )
7. Terhindar dari racun, bisa, dan api (nassa aggi va visam va satt ham va kamati )
8. Mudah memusatkan pikiran (tuvatam citt am samadhiyati )
9. Mempunyai wajah yang menyenangkan (mukkhavanna vipassidati )
10. Meninggal dengan tenang (asammulho kalam karoti )
11. Bila belum mencapai kebebasan maka akan dilahirkan dalam alam Brahma 

(utt arim appavijjhanto brahmalokupago hoti )
h. Tulisan Vidyāsenā
 Prajurit Pengetahuan Dhamma yang menghayati  semua landasan yang ada dalam 

Buddha Dhamma
i. Dua garis dalam bingkai
 Merupakan Dhamma dan Vinaya yang memagari seluruh Vidyāsenā.

Lambang Vidyasena
Bentuk Gambar dan Makna
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Caje dhana] a}gavarassa hetu
Anga] caje jívita] rakkhamano
Anga] dhana] jívitañcapi sabba]
Caje naro dhammamanussaranto

Biarlah seseorang mengorbankan hartanya demi menyelamatkan anggota 
tubuhnya,

Biarlah ia mengorbankan anggota tubuhnya demi menyelamatkan hidupnya,

Tetapi biarlah ia mengorbankan hartanya, anggota tubuhnya, dan segalanya,

Meskipun juga hidupnya demi kebenaran Dhamma.

Khuddhaka Nikaya, Jataka 28/147

Sejarah Vidyāsenā dan Vidyāloka
Berawal dari ide Ibu R. Supangat Prawirokusumo, pada tahun 1977 disewa 

lahan seluas 5x7 m di Miliran UH II no.144 untuk dijadikan Cetya. Kebakti an 
dilaksanakan seti ap Rabu malam dan Uposatha bulan gelap dan bulan terang. 
Namun karena umat semakin banyak, status diti ngkatkan dari Cetya menjadi 
Vihāra. Bhikkhu Paññāvaro w(red. Y.M. Bhikkhu Sri Paññāvaro Maha Thera) 
kemudian memberi nama Vihāra Vidyãloka. Tahun 1981 lahan tersebut dibeli 
dan diperluas menjadi 9x6 m2. Bangunan Vihāra pun dibuat permanen dimana 
Romo Soepomo dulu masih ti nggal di Vihāra. 

Lambat laun umat semakin banyak, terutama mahasiswa. Puja bhakti  
menjadi hari Minggu pagi jam 09.00. Kemudian dibentuklah organisasi pemuda 
Vidyāsenā yang berlokasi di Vihāra Vidyãloka. Cikal bakal Vidyāsenā sendiri 
berasal dari Buddha Dhamma Study Group Yogyakarta (BDSGY). BDSGY didirikan 
tahun 1984 dengan tujuan mengkaji Buddha Dhamma secara teori dan terapan, 
bersifat non-sekte. BDSGY dibina oleh Alm. Bapak Aris Munandar. Salah satu 
tokoh BDSGY adalah Bambang Prati gnyo (red. sekarang adalah Y.M. Bhikkhu 
Utt amo Thera) dan Dharmanadi Chandra. Namun akhirnya organisasi ini bubar 
(salah satu penyebab adalah masalah sekte). Melihat kondisi ini, Dharmanadi 
Chandra bersama rekan-rekan lain yang se-‘ide’ membentuk suatu organisasi 
baru. Organisasi ini jelas-jelas ber-mazhab-kan Theravada. Sebagai tempat 
dipilihlah Vihāra Vidyãloka yang berada di bawah bimbingan Sangha Theravada 
Indonesia. Turut membidani lahirnya organisasi ini adalah Bhikkhu Paññāvaro, 
Samanera Joti dhammo (red. sekarang adalah Y.M. Bhikkhu Joti dhammo Maha 

Sejarah Vidyasena
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Thera dan menjadi penasehat Vidyāsenā) dan Samanera Utt amo (red. sekarang 
adalah Y.M. Bhikkhu Utt amo Maha Thera). Nama ‘Vidyāsenā’ diusulkan oleh 
Bhikkhu Joti dhammo dan kemudian disetujui oleh Bhikkhu Paññāvaro. Tanggal 
1 Februari 1987 pukul 13.00, Vidyāsenā resmi terbentuk. Awalnya Vidyāsenā 
adalah organisasi yang ‘numpang’ kegiatan di Vihāra Vidyãloka. Namun lambat 
laun, diiringi kepindahan tempat ti nggal Bapak Romo Soepomo, Vihāra Vidyãloka 
diurus oleh Vidyāsenā. Pada akhirnya Vidyāsenā ditunjuk sebagai Dayakasabha 
Vihāra Vidyãloka.

Vihāra Vidyãloka selain digunakan sebagai tempat puja bhakti  umat (red. 
sebagian besar mahasiswa dan pelajar Buddhis Yogyakarta) juga digunakan 
sebagai tempat bagi Vidyāsenā melakukan berbagai macam kegiatannya, seperti : 
Dhammaclass, Dhammacourse, Diskusi Dhamma, Pelati han Dhammaduta, 
kegiatan-kegiatan sosial (red. donor darah, bakti  sosial, dll), kegiatan-kegiatan 
keakraban, pertemuan-pertemuan keorganisasian baik formal maupun informal, 
produksi buku-buku Dhamma, kaset-kaset Khotbah, dan barang-barang 
bercirikan Buddhis, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ti dak dapat disebutkan 
satu persatu.

Vidyāsenā sebagai Sekolah
Banyak para alumni Vidyāsenā yang mengatakan bahwa Vidyāsenā adalah 

sekolah kedua (ke-2) bagi mereka selama di Yogyakarta. Sekolah tempat 
belajar dari ti dak tahu menjadi tahu. Dimana layaknya sekolah biasa, maka 
secara gamblang di Vidyāsenā juga ada beberapa ti ngkatan. Secara sederhana 
Vidyāsenā dapat dibagi menjadi ti ga level: basic, intermediate, dan advance. 
Namun, sebelum level ini adapula level yang lebih pemula yaitu level pre-basic. 

Untuk level pre-basic, Vidyāsenā dipandang sebagai tempat untuk mencari 
teman, ajang gaul, tempat mejeng, nongkrong, dll. Banyak orang yang pada 
mulanya bergabung dengan Vidyāsenā dikarenakan ingin mendapat teman, 
main-main, sampai jalan-jalan bahkan ada yang pernah bilang ‘daripada 
bengong di kos’. Tentu berbagai alasan ini ti dak salah, malah bagus sekali kalau 
bisa punya banyak teman, hanya saja jika bergabung dengan Vidyāsenā dengan 
alasan hanya untuk mencari teman, maka kita akan rugi. Rugi karena Vidyāsenā 
mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar itu.

Untuk level basic, Vidyāsenā sebagai tempat anggotanya belajar keterampilan 
mulai dari yang sederhana seperti  motong gabus, merangkai bunga, lay-out, dsb. 
Bisa juga Vidyāsenā sebagai tempat untuk prakti k ilmu yang didapat di bangku 
kuliah, seperti  ilmu manajemen, akuntansi, pemrograman, dsb. Untuk ti ngkat 
yang lebih sulit, Vidyāsenā sebagai tempat belajar berorganisasi; memimpin 
orang, mengetuai kepaniti aan, menjadi Pengurus Harian, Direktur Usaha, Ketua 
Umum, sampai Pembina. Banyak yang bergabung dengan Vidyāsenā sekarang 
ini melihat Vidyāsenā sebagai tempat untuk belajar hal-hal seperti  ini. Biasanya 
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mereka berkata; saya mau belajar lay-out, saya mau praktek akuntansi, saya mau 
tau organisasi itu apa dan sebagainya. Banyak orang sekarang ini memandang 
Vidyāsenā seperti  ini dan Vidyāsenā pada kenyataannya memang memiliki 
kapasitas sebagai tempat belajar keterampilan ini.

Untuk level intermediate, Vidyāsenā adalah tempat merubah karakter 
dan kepribadian. Dalam bahasa Inggris, Vidyāsenā sebagai Charm School. Ini 
biasanya baru disadari setelah beberapa lama bergabung dengan Vidyāsenā, 
banyak yang merasakan perubahan-perubahan dalam dirinya maupun ti ngkah 
lakunya. Banyak pengurus-pengurus Vidyāsenā yang setelah setahun di sini 
kemudian pulang ke rumah dan orang-orang rumah berkata, “Wah, kamu 
berubah banyak!”. Perubahan-perubahan seperti  apa? Banyak sekali. Sebagai 
contoh; orang yang sebelumnya pemalu menjadi percaya diri (dalam kasus 
terburuk malah menjadi ti dak tahu malu, hehe), orang yang sebelumnya kasar 
menjadi orang yang lebih ramah, orang yang pelit menjadi ti dak pelit, orang 
yang individualis menjadi sosialis, dll. Tetapi tentu ti dak semua orang mengalami 
perubahan-perubahan seperti  ini, ada orang yang ti dak berubah banyak, ada 
pula yang ti dak berubah. Namun, dari banyak kasus, perubahan ke arah yang 
positi f lebih sering dijumpai. Singkatnya, Vidyāsenā merubah orang. 

Untuk level terti nggi, advance, Vidyāsenā sebagai sekolah Dhamma. 
Vidyāsenā sebagai tempat bagi para mahasiswa dan pelajar Buddhis untuk 
belajar dan prakti k Dhamma. Beberapa alumni sering berkata, ‘ti dak ada 
tempat yang lebih subur dari Vidyāsenā untuk menanam kebajikan’. Di 
Vidyāsenā, orang berorganisasi sebagai praktek Dhamma sehingga orang 
ti dak hanya meningkatkan kemampuan mental saja tetapi juga spiritual. Pada 
akhirnya, Vidyāsenā juga sebagai tempat untuk menggembleng orang menjadi 
Dhammaduta yang tangguh. Bukti nya adalah banyak dari alumni Vidyāsenā 
yang akti f dalam menyebarkan Dhamma di daerahnya masing-masing dengan 
caranya sendiri-sendiri. Vidyāsenā sebagai sekolah Dhammaduta ti daklah 
berarti  sempit seperti  mengikuti  pelati han Dhammaduta yang diadakan oleh 
bidang Pendidikan Vidyāsenā saja, melainkan mengikuti  keseluruhan kegiatan 
Vidyāsenā lah yang membentuk orang menjadi Dhammaduta-dhammaduta 
yang tangguh. Pada tahap ini orang bergabung dengan Vidyāsenā bukan lagi 
karena ingin mendapatkan sesuatu, melainkan karena ingin memberikan 
sesuatu kepada orang lain. Ingin melakukan sesuatu agar orang lain bahagia, 
senang, dan dengan cara mengenalkan Dhamma.

Tahapan-tahapan ini bersifat integrated. Untuk masuk ke tahap berikutnya 
seseorang harus lah telah lulus atau menguasai tahap sebelumnya. 

Pembahasan Vidyāsenā sebagai Sekolah ini bukan bermaksud untuk 
membanggakan Vidyāsenā. Melainkan untuk menunjukkan kepada para 
anggota dan calon anggota nya bahwa betapa besar manfaat sesungguhnya 
yang bisa didapatkan selama seseorang bergabung di Vidyāsenā. Karenanya 
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manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk mendapatkan yang terbaik di 
Vidyāsenā dengan cara selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dengan 
harapan, apabila telah ‘lulus’ dari Vidyāsenā, akan terus mengembangkan 
Buddha Dhamma di mana pun ia berada. 

Vidyāsenā dan Dayakasabha
Bila dibandingkan dengan organisasi pemuda Vihāra lain, Vidyāsenā 

mungkin memiliki keunikan tersendiri. Selain sebagai organisasi pemuda yang 
bergerak di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan, Vidyāsenā memiliki 
status sebagai organisasi pengurus Vihāra, yaitu dayakasabha Vihāra Vidyāloka. 
Seperti  yang tercantum dalam Piagam Vidyāsenā pasal 2 (dua) bahwa Vidyāsenā 
berkedudukan di Vihāra Vidyāloka Yogyakarta.

Dibandingkan dengan dayakasabha-dayakasabha di Vihāra lain, Vidyāsenā 
memiliki karakter khas yang hanya dimiliki oleh organisasi pemuda. Yang 
pertama tentunya adalah pengurus dan anggota Vidyāsenā kesemuanya adalah 
anak muda. Ini merupakan potensi yang sangat besar bagi Vidyāsenā untuk 
berkembang karena jiwa muda biasanya masih diliputi  idealisme yang kuat 
dan semangat yang diluap-luap untuk terus berkreasi dan maju. Kedua adalah 
nama Vidyāsenā. Banyak orang bilang, apalah arti  sebuah nama. Tetapi ti dak 
bisa dipungkiri, sebagai anak muda, nama adalah kebanggaan. Dengan memiliki 
nama sendiri, selain menumbuhkan rasa cinta, juga terdapat suatu ‘beban’ untuk 
mengharumkan nama yang sudah disandang. Ini menjadi dorongan tersendiri 
untuk terus maju. Mungkin Vidyāsenā adalah satu-satunya dayakasabha di 
Indonesia yang seluruh pengurusnya terdiri dari pelajar, mahasiswa dan generasi 
muda, serta memiliki nama sendiri.

Selain itu, Vidyāsenā juga memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga sendiri yaitu Piagam Vidyāsenā dan Petunjuk Pelaksanaan Piagam 
Vidyāsenā. Piagam menjadi pedoman utama dalam menjalankan roda organisasi. 
Segala peraturan dan kebijakan organisasi harus mengacu kepada Piagam. 
Keunikan lainnya terdapat pada proses pertanggungjawaban. Lazimnya ketua 
dayaka diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Vihāra. Namun 
Vidyāsenā mempunyai alat kelengkapan organisasi yaitu Vidyāsenā Samaya 
atau sidang seluruh anggota Vidyāsenā sebagai pemegang kedaulatan terti nggi. 
Dalam Samaya inilah pertanggungjawaban Ketua Umum dan Sekretaris Umum 
disampaikan dan pemilihan serta pengangkatan Ketua Umum dan Sekretaris 
Umum yang baru, dilaksanakan. Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang terpilih 
inilah yang kemudian direkomendasikan oleh Pimpinan Samaya kepada Kepala 
Vihāra untuk dilanti k menjadi Ketua dan Wakil Ketua Dayaka Sabha. Sehingga, 
dengan demikian Ketua Umum dan Sekretaris Umum Vidyāsenā juga memiliki 
fungsi dan tanggungjawab sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dayaka Sabha. 
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Semua ‘keunikan’ di atas tentunya ti dak terlepas dari faktor sejarah yang 
melatarbelakangi terbentuknya Vidyāsenā sampai pada faktor kondisi umat 
Buddha di Yogyakarta itu sendiri. 

Terlepas dari segala ‘keunikan’ yang dimiliki Vidyāsenā, ada suatu rambu 
pembatas yang harus selalu diingat oleh anak-anak muda Vidyāsenā. Memang 
benar tujuan utama adalah menggali, memelihara dan mengembangkan 
Buddha Sasana serta belajar berorganisasi. Tetapi jangan lupa, bahwa sebagai 
dayakasabha –organisasi pengurus Vihāra- ada umat Buddha Yogyakarta, 
khususnya umat di Vihāra Vidyāloka yang membutuhkan pelayanan. Jangan 
sampai karena padatnya kegiatan dan program kerja yang ditujukan demi 
perkembangan organisasi, pengurus mengabaikan pelayanan terhadap umat 
Vidyāloka.

Potensi yang dimiliki Vidyāsenā memang sangat besar. Jiwa-jiwa muda para 
sena yang idealis, bebas, kreati f dan penuh semangat merupakan penopang 
utama demi perkembangan organisasi. status sebagai mahasiswa yang berarti  
memiliki waktu luang lebih banyak keti mbang mereka yang sudah bekerja juga 
merupakan faktor pendukung esensial untuk mengabdi. Pertanyaannya sekarang 
adalah: Mampukah Vidyāsenā menjalankan fungsinya sebagai organisasi Vihāra 
secara konsisten? Siapkah anak-anak muda Vidyāsenā memimpin sebuah 
dayakasabha? Namun siapa tahu, dengan kemauan, kerja keras serta rasa 
pengabdian yang tulus, adakah hal yang mustahil. 

* * *

Demikianlah sekilas gambaran sejarah, dan makna Vidyāsenā yang telah di 
estafet dari satu generasi ke generasi berikutnya selama dua puluh dua tahun ini. 
Seti ap generasi memiliki ciri khas nya sendiri, memiliki kemajuannya sendiri, dan 
memiliki masalah yang dihadapinya sendiri. Akan tetapi, satu yang pasti , terus 
berusaha melakukan dan memberikan yang terbaik bagi generasi berikutnya. 

Semoga kita semua semakin maju dalam Dhamma. 
Semoga semua makhluk berbahagia. 

Sadhu. Sadhu. Sadhu.

Dirangkum dan ditulis oleh:
Upi. Mett avinita Marlin, Pembina Vidyāsenā periode 2004-2005.

Ditulis ulang dengan pengubahan seperlunya oleh :
Upa. Budhiguno Andy Boedianto, Manajer Produksi Buku Vidyāsenā periode 2008-2009

Daft ar Pustaka
Buku Kenangan 20 tahun Pengabdian Vidyasena “Think Globally, Act Locally”
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Sekilas Vidyasena 

ke-22 tahun
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Sebelum memasuki usia 
ke 22, Vidyāsenā mengadakan 
sidang Samaya I pada tanggal 
24 Februari 2008 di Vihara 
Dharmawijaya Berbah untuk 
pemilihan ketua umum baru. 
Saat itu, terpilihlah Ian Pasani 
sebagai ketua umum yang baru 
dan Prasanthi sebagai seketaris 
umumnya.

Pada tanggal 30 Maret 
2008, dilaksanakan pelanti kan 
kepengurusan yang baru di 
Vihara Vidyāloka oleh Y.M. 
Joti dhammo.

Pada tanggal 1 Mei 2008, 
Vidyāsenā mengadakan rapat 

pengurus lengkap untuk 
membahas program kegiatan 

selama 1 tahun kepengurusan.

2022020220
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Untuk menyambut 
Waisak, seti ap tahunnya 
Vidyāsenā mengadakan Pekan 
Penghayatan Dhamma pada 
tanggal 10-15 Mei 2008, 
berupa Chanti ng Pembukaan, 
Diskusi Dhamma, Bedah 
Film,Lati han Meditasi dan 
Dana Makan serta ditutup 
dengan Chanti ng Penutup.

Peringatan Waisak di 
Vihara Vidyāloka tanggal 
17 Mei 2008 merupakan 

salah satu Waisak yang 
paling spesial. Di samping, 

karena suksesnya acara, juga 
merupakan ajang reuni para 

alumni Vidyāsenā.

Pada 18 Mei 2008, 
adik-adik sekolah minggu 
Vidyakumara yang dibimbing 
oleh kakak-kakak dari 
Vidyāsenā melaksanakan 
kegiatan story telling tentang 
Jataka.
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Pada Waisak Nasional 
2552 di Candi Mendut dan 
Borobudur yang diperingati  
pada tanggal 19-20 Mei 2008, 
Vidyāsenā dipercaya sebagai 
Among Sangha.

Kegiatan Vidyāsenā pada 
bulan Mei ditutup pada 

tanggal 24, yaitu berupa 
Lati han Kepemimpinan 

Pengurus Lengkap dengan 
tujuan untuk memberi bekal 
pengurus tentang organisasi.

Pada 15 Juni 2008 , 
dilaksanakan kegiatan Donor 
Darah yang bekerja sama 
dengan PMI di Yogyakarta
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20 Juni 2008, Vidyāsenā 
dipercaya sebagai pembaca 

Dhammapada pada 
peringatan Waisak 2552 

Yogyakarta di Pakualaman.

Pada 29 Juni 2008 diadakan 
Ulang Tahun Bersama untuk 

pengurus Vidaysena dan umat 
Vihara Vidyāloka yang berulang 

tahun pada bulan Juni.

Vidyāsenā dipercaya untuk 
memberikan Lati han Dasar 
Kepemimpinan kepada 
anak-anak dari Vihara 
Buddhasasanadipa Slawi pada 
tanggal 24-26 Juni 2008 di 
Vihara Mendut
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Pada 3 Juli 2008, Vidyāsenā 
mengadakan Lati han Meditasi 
di Vihara Vidyāloka

Pada 5 Juli 2008, Tim Audit 
melakukan Sosialisasi 

Penerapan Sistem 
pengauditan Vidyāsenā 
yang mengatur tata cara 

pengambilan dana untuk 
kegiatan dari kas Vidyāsenā.

7 Juni 2008, Happy Day, yaitu suatu 
kegiatan refreshing khususnya untuk 
para pengurus Vidyāsenā.
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Piket Kebersihan Bersama 
yang dilaksanakan pada 12 
Juli 2008 di Vihara Vidyāloka 
merupakan kegiatan ruti n 
seti ap bulannya untuk 
menjaga kebersihan fasilitas 
di vihara.

Pada 13 Juni 2008, Vidyāsenā 
melakukan Silahturami 

dengan umat Buddha di 
Kulon Progo dengan Puja 

Bhakti  Pindah di Vihara 
Giridhamma dilanjutkan 

dengan pembagian beasiswa 
Dana Anak Asuh kepada anak-

anak yang berprestasi secara 
akademis dan mengalami 

kesulitan dana untuk 
bersekolah.

 

Pada 20 Juli 2008, Vidyāsenā 
bersama anak-anak sekolah 
minggu Vidyakumara dan 
umat vihara Vidyāloka 
melakukan Pindapatt a di 
Vihara Mendut.
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Pada 7 Agustus 2008, Vihara Vidyāloka 
kedatangan tamu seorang bhikkhu senior 
dari luar, yaitu Ven S. Dhammika dan 
kemudian dilaksanakan Dhamma Talk 
bersama beliau.

Pada 14 Agustus 2008, 
dilaksanakan Happy Day 

dengan tema Table Manner.

Pada 16 Agustus 2008, umat 
Vuhara Vidyāloka merayakan 
ulang tahun Bhante Joti  
dengan mengadakan Dana 
Makan.
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Kemudian pada sore harinya 
dilanjutkan dengan peringatan 
Asadha 2552 di Vihara 
Vidyāloka.

Pada 30 Agustus 2008, 13 
September 2008 dan 4 

Oktober 2008, Vidyāsenā 
mengadakan Dhammaclass 

masa Vasa bersama Y.M. 
Pannavaro Mahathera, Y.M. 

Jotodhammo Mahathera dan 
Y.M. Saccadhammo

Pada 6 September 2008, 
Vidyāsenā melakukan Jogja 
Trip untuk memperkenalkan 
Yogyakarta dengan 
mengunjungi tempat-tempat 
budaya kepada mahasiswa/i 
angkatan 2008.
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Pada 7 September 2008, 
dilaksanakan Anjangsana dan 
Puja Bhakti  Pindah di Candi 
Sari.

20 Sepetember 2008, 
Vidyāsenā mengadakan 
Dhammasanthuta XVII, 

yang merupakan program 
tahunan Vidyāsenā untuk 
memperkenalkan agama 

Buddha dengan diskusi dan 
mengunjungi situs-situs 

Buddhis kepada mahasiswa/i 
baru.

Pada 27 September 2008 
merupakan penerbitan 
Mading Vidyāsenā ke-3, yang 
merupakan sarana informasi 
Vidyāsenā kepada umat 
Vihara Vidyāloka.
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Pada 28 September 2008 
dilaksanakan Khotbah dan 
Presentasi Dhammaduta temu ke-2. 
Dhammaduta yang menjadi salah 
satu program tahunan Vidyāsenā 
untuk menciptakan Dhammaduta-
Dhammaduta terpercaya yang 
mampu mengembangkan dan 
menyebarluaskan Buddhadhamma, 
melalui materi public speaking, 
training dan penerjunan.

Pada 3 Oktober 2008 
dilaksanakan Dana Makan 

kepada para Bhikkhu Sangha 
di Vihara Mendut. 

Untuk mengevaluasi kegiatan 
Vidyāsenā selama 1 semester, 
maka pada 18 Okteber 2008 
dilaksanakan Rapat Pengurus 
Lengkap II.
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Pada 26 Oktober 2008, 
Vidyāsenā diminta untuk 
menjadi petugas pembaca 
Nidikhanda Sutt a untuk 
perayaan Kathina 2552 di 
Vihara Mendut.

Seti ap ada perayaan hari besar 
agama Buddha, seperti  Waisak, 

Asadha dan Magha di Vihara 
Mendut, Bidang Usaha Vidyāsenā 

juga membuka Bursa Buddhis.

Walaupun diwarnai dengan hujan 
deras, perayaan Kathina 2552 di 
Vihara Vidyāloka pada 11 Oktober 
2008 tetap dapat berjalan dengan 
baik.
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Setelah perayaan Kathina 
dilanjutkan dengan Visudhi 

Upasaka-upasika kepada 
umat yang bertekad untuk 

berlindung kepada Buddha, 
Dhamma dan Sangha.

Pada 9 September 2008, 
dilaksanakan Khotbah dan 
Presentasi Dhammaduta 
temu ke-4.

Pada 23 September 2008, 
dilaksanakan Pelati han 

Pembacaan Paritt a 
yang benar. Setelah itu 

dilaksanakan pula ulang tahun 
bersama.
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Pada 29 September 2008, 
dilaksanakan Uposatha 
Pindah di Ceti ya Buddhakirti  
yang dilanjutkan dengan 
Diskusi Dhamma dengan 
Ananda Rudy Limiadi, salah 
satu alumni Vidyāsenā.

Pada tanggal 29-30 
November 2008, Vidyāsenā 

mengadakan Sena Advanture 
Camp, bertujuan untuk 

menghilangkan kejenuhan 
dalam berorganisasi dan 
mengakrabkan anggota 

Vidyāsenā dengan 
mahasiswa/i baru.

Pada 7 Desember 2008, umat 
Vihara Vidyāloka melakukan 
Puja Bhakti  Pindah di Ceti ya 
Buddhakirti 
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Melewati  Tahun Baru pada 
31 Desember 2008 dan 1 

Januari 2009, Vidyāsenā 
mengadakan Happy Day 

dengan kegiatan makan 
malam bersama, melihat 

kembang api di Bukit Indah, 
Gunung Kidul, melihat Sunrise 

di Pantai Parangtriti s dan 
sarapan di Pantai Depok.

Pada 22-24 Januari 2009 akan dilaksanakan Lati han Kepemimpinan Gabungan 
Vidyāsenā-PATRIA di Dusun Kenteng, Kopeng, Salati ga.
Peringatan ulang tahun Vidyāsenā dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2009 
dengan mengadakan talkshow dengan tema “Tua Itu Pasti , Menjadi Dewasa 
Adalah Pilihan“ dan juga re-launching website Vidyāsenā dan re-launching buku 
“Panduan Kursus Dasar Ajaran Buddha”
Kegiatan terakhir kepengurusan ditutup dengan Magha Puja pada bulan 
Maret...
Rapat Pengurus Lengkap III untuk evaluasi kepegurusan selama satu tahun.
Sidang Samaya untuk pemilihan ketua umum yang baru dan pertanggungjawaban 
ketua umum periode 2008-2009.

KEGIATAN-KEGIATAN RUTIN
Selain kegiatan-kegiatan di atas, bidang-bidang di Vidyāsenā juga mengadakan 
kegiatan ruti n seperti 
• Puja Bhakti  seti ap Minggu pukul 09.00, Uposatha Puja seti ap malam bulan 

gelap/terang pukul 18.30
• Perpustakaan Buddhis seti ap Sabtu pukul 14.00-17.00, Minggu pukul 10.00-

12.00
• Bursa Buddhis di Vihara Vidyāloka seti ap Sabtu pukul 14.00-17.00, Minggu 

pukul 10.00-12.00 CP: 0813 2811 0381 email: bursa_vp@yahoo.com
• Dana Anak Asuh Bank BCA a/n Caroline Eva Mursito no. 0600 410 091
• Penerimaan Mahasiswa Baru: membantu dan mengayomi mahasiswa/i 

baru dalam persiapan perkuliahan; berupa pencarian kost, transportasi, 
persiapan inisiasi kampus, dan lain sebagainya.

• Sekolah Minggu Vidyakumara seti ap Minggu, pukul 08.00 – 10.30
• Visudhi upasaka-upasika.
• Penerimaan anggota Vidyāsenā
• Patti  dana
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Namo Buddhaya,

Vidyāsenā merupakan salah satu organisasi mahasiswa dan pelajar Buddhis 
Indonesia yang berada di Vihāra Vidyālokā Yogyakarta dan ti dak terasa pada saat 
ini Vidyāsenā telah berkiprah selama 22 tahun dalam perkembangan Buddha 
Dhamma di Yogyakarta. 

Tema perayaan HUT 22 Tahun Pengabdian Vidyāsenā adalah berkembang, 
berkarya,  dan melayani dimana berkembang memiliki makna mengembangkan 
potensi ti ap anggotanya untuk dapat selalu berusaha memajukan Buddha 
Dhamma dimana pun mereka berada, berkarya memiliki makna melakukan 
kegiatan yang dapat memberikan manfaat kepada anggota, alumni, dan 
masyarakat Indonesia pada umumnya, melayani mempunyai makna memberikan 
pelayanan berlandaskan pengorbanan dan pengabdian.

Dalam rangka memperingati  ulang tahun ke-22 Vidyāsenā Vihāra Vidyālokā 
Yogyakarta, kami mempersembahkan rangkaian acara yang merupakan 
kontribusi kami sebagai bukti  eksistensi generasi muda Buddhis yang berperan 
serta dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkarakter, serta memiliki 
moral yang sehat yaitu:

1. Lati han Kepemimpinan Gabungan
Tujuan : Memberikan pengetahuan organisasi umum, sebagai 

sarana      pengembangan diri peserta, sebagai sarana 
pelati han komunikasi dan pengakraban peserta.

Sasaran :  Anggota PATRIA DIY,  Anggota Vidyāsenā Yogyakarta, 
serta Pemuda dan Mahasiswa Buddhis lainnya di 
Yogyakarta

Tanggal pelaksanaan :  22-24 Januari 2009.

Tempat pelaksanaan :  Dusun Kenteng, Desa Sumogawe, Kec. Getasan, Kab. 
Semarang, Jateng 

Nara sumber :  1. Hastho Bramantyo

   2. Tri Widiyanto

Laporan 
Ketua Panitia

Vidyasena 22 :
“Berkembang, Berkarya & Melayani”
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2. Talkshow Buddhis bertema “Tua Itu Pasti , Menjadi Dewasa 
adalah Pilihan”
Tujuan : Memperingati  22 tahun Vidyāsenā dengan 

melaksanakan talkshow.

Sasaran :  Umat Buddhis Yogyakarta dan sekitarnya. 

Tanggal pelaksanaan :  Sabtu, 7 Februari 2009

Tempat pelaksanaan :  Ruang Seminar STIE YKPN.

Nara sumber :  1. Y.M. Jothidhammo Mahathera

  2. Dra. Lanni Anggawati 

  3. Dharmanandi Chandra 

Moderator :  Arif Kurniawan Hadi Santosa S.E.

3. Puja Bhakti  HUT 22 Tahun Vidyāsenā 
Tujuan : Memperingati  22 tahun Vidyāsenā dengan 

melaksanakan Puja Bhakti .

Sasaran : Anggota dan pengurus Vidyāsenā serta umat Vihāra 
Vidyāloka.

Tanggal pelaksanaan :  Minggu, 1 Februari 2009

Tempat pelaksanaan :  Vihara Vidyāloka, Yogyakarta.

Dhammadesana :  Y.M. Jothidhammo Mahathera

4. Vidyāsenā Family Gathering
Tujuan :  Merayakan ulang tahun Vidyāsenā 

Sasaran :  Anggota Vidyāsenā serta umat Vihāra Vidyāloka.

Tanggal pelaksanaan :  Minggu, 8 Februari 2009

Tempat pelaksanaan :  Vihara Vidyāloka, Yogyakarta.

5. Re-Launching Buku “Panduan Kursus Dasar Agama Buddha”
Tanggal pelaksanaan :  Sabtu, 8 Februari 2009

Tujuan : Menerbitkan kembali buku tentang dasar-dasar 
agama Buddha.

Sasaran :  Masyarakat Buddhis Indonesia.
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6. Re-Launching Website Vidyāsenā 
Tujuan : Meluncurkan kembali website Vidyāsenā sebagai 

sarana untuk menyampaikan informasi yang 
berkaitan dengan Vidyāsenā.

Sasaran :  Masyarakat Buddhis Indonesia.

Tanggal pelaksanaan :  Sabtu, 8 Februari 2009

Kami, paniti a HUT 22 tahun Pengabdian Vidyāsenā, mengucapkan terima 
kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

3 Yang Mulia Bhikkhu Sangha Theravada Indonesia yang telah memberikan 
banyak masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi keseluruhan acara 
ini.

3 Para alumni dan anggota Vidyāsenā atas sumbang saran, tenaga, dan ma-
teri sehingga Acara Peringatan HUT 22 Tahun Pengabdian Vidyāsenā ini da-
pat berjalan dengan baik.

3 Para sponsorship dan donatur yang telah turut serta dalam menyukseskan 
Acara Peringatan HUT 22 Tahun Pengabdian Vidyāsenā yang ti dak dapat 
saya sebutkan satu per satu.

3 Dan kepada seluruh paniti a HUT 22 Tahun Pengabdian Vidyāsenā yang telah 
menyumbangkan waktu, pikiran, dan tenaga bagi kesuksesan acara ini.

Akhir kata, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara HUT 22 Tahun 
Pengabdian Vidyāsenā ini terdapat kekurangan-kekurangan yang ti dak berkenan 
di hati  Anda. Semoga acara yang telah dilaksanakan dapat membuahkan manfaat 
yang berguna bagi kita semua.

Sabbe Satt a Bhavantu Sukhitatt a.

Semoga Semua Makhluk Berbahagia

Mett acitt ena,

Upi. Jayasilani Yenni Christi na

Ketua Paniti a HUT 22 Tahun Pengabdian Vidyāsenā
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Susunan Kepanitiaan 
22 tahun VIDYĀSENĀ

VIDYĀSENĀ ”Berkembang, Berkarya, & Melayani”

Koordinator Umum :
Pelindung  :  Yayasan Mendut Indonesia

Penanggung jawab  :  Upa. Passaddhi Ian Pasani

Ketua I :  Upi. Jayasilani Yenni Christi na

Ketua II  :  Upa. Viriyachandra Verry Chandra

Sekretaris Bendahara  :  Upi. Karunasirini Caroline Eva Mursito

Talkshow :
Sie. Acara  :  Upa. Abhijato Anton

Sie. Publikasi dan 

dokumentasi  :  Upa. Adhijaya Adhimitra Subrahma

Sie. Penerima tamu :  Upi. Vimalasanti  Evina

Sie. Perlengkapan  :  Upa. Santakumaro Edy Susanto

Sie. Dana  :  Upi. Pemasilani Prasanthi

Sie. Konsumsi  :  Upa. Vijjakumaro Widya karti ka

Sie. Dekorasi  :  Upi. Jayavati  Eka Yulniati 

Sie. Tranportasi  :  Upa. Ratanakumaro Ricky Liong

Rangkaian Acara :
Koord. Acara Vidyāsenā 

Gathering Family  :  Upi. Sirisanti  Sari Indah Anatt a

Koord. Lati han 

Kepemimpinan Gabungan  : Upi. Vijayanti  Tani Wijayanti 

Koord. Website  : Upa. Nyanasantoso Nirwan Susanto

Koord. Penerbitan buku  : Upa. Budhiguno Andy Boedianto 
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Susunan Kepanitiaan 
Lati han Kepemimpinan Gabungan 

VIDYĀSENĀ PATRIA 2008/2009

Pelindung  :  PATRIA Vidyāsenā 

Penanggungjawab :  Tri Widiyanto (DPD PATRIA DIY) 

  Iwan Soetrisno (DPC PATRIA DIY) 

  Ian Pasani (Vidyāsenā)

Ketua Paniti a  : Tani Wijayanti  (Vidyāsenā)  

Sekretaris : Intan Gadis Trisnawati  (DPC PATRIA Kota 
Yogyakarta)

Bendahara : Andi Suwito (Vidyāsenā)

Sie. Acara : Agus P. (DPD PATRIA DIY)  

Sie. Dana : Andy Boedianto (Vidyāsenā)  

Sie. Publikasi Dokumentasi : Indra Gautama  (DPC PATRIA Kota Yogyakarta)

Sie. Perlengkapan : Adityawarman (DPC PATRIA Kota Yogyakarta)

Sie. Transportasi : Agus Wartono (DPC PATRIA Kota Yogyakarta)

Sie. Keamanan : Aryasatyani Agastya (DPD PATRIA DIY)

Sie. Konsumsi  :  Caroline Eva Mursito (DPC PATRIA Kota 
Yogyakarta)

Sie. OutBound : Aris Gotama (DPC PATRIA Kulon Progo)

  Tim Outbound LEADERSHIP TRAINING 2008/2009 
VIDYASENA - PATRIA 



Ucapan Terima Kasih
Terima Kasih Kami ucapkan kepada :

Y.M. Joti dhammo Mahathera

Dharmanadi Chandra

Dra. Lanny Anggawati 

Arif Kurniawan Hadi Santosa

STIE YKPN Yogyakarta

PATRIA DIY

POISE Design

PT. NIAGA SEJATI

Para Sponsorship

Para Donatur

Serta semua pihak yang ti dak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga kebajikan yang kita tanam akan membuahkan kebajikan 
dan kebahagiaan bagi kita dan semua makhluk.

Sadhu... Sadhu... Sadhu...



Selayang Pandang
Kumpulan Artikel

1. Bertemunya Timur dan Barat – Andi Suwito
... Di zaman seperti  sekarang ini dapat kita lihat bahwa 
pertukaran kebudayaan sedang berlangsung antara Timur 
dan Barat. Orang-orang Timur ingin mencari hal-hal baru 
dari dunia barat, seperti  agama, kebudayaan, dan teknologi. 
Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang Barat. Mereka 
juga ingin mencari dan mempelajari hal-hal baru dari dunia 
Timur.

2. The Power of Self – Aryavamsa Frengky
... Perhati kanlah betapa perlunya kita untuk memulai 
memperhati kan dan menyatakan diri bahwa kitalah tuan bagi 
kehidupan kita sendiri. Keti ka kesempatan terbuka lebar bagi 
kita untuk mengopti malkan potensi, kita akan mulai untuk 
menghargai keberadaan kita, kemampuan kita, kenyataan 
kita dan berusaha untuk menemukan potensi yang ada pada 
diri kita. Paradigma the power of self mampu memerdekakan 
kita dari masalah yang datang silih berganti .

3. Fulfi lling Your Life – Fei Ling
... Dhamma yang telah dibabarkan Sang Buddha bersifat 
universal. Sangatlah mudah dipahami asalkan kita rajin 
berlati h, mau belajar, dan mempunyai semangat juang 
yang ti nggi. Bagaimana cara kita mengawalinya? Mulai 
tanamkanlah dalam diri kita untuk selalu mengisi diri kita 
dengan hal-hal yang positi f. Pandai-pandailah melihat situasi 
dalam mengambil kesempatan yang baik untuk membekali 
diri kita.

4. Bekal yang berharga... – Liza Halim
... Kesan tentang (Vidyasena) VS yang saya miliki ternyata 
semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan semakin 
terlibatnya saya di dalam organisasi ini. Di sepanjang masa 
bergabung dengan VS ada beberapa pelajaran penti ng yang 
saya dapatkan. Saya berharap VS dapat terus memberikan 
sisi-sisi positi f tersebut pada kehidupan masing-masing 
pengurusnya; dan bagi para pengurus agar selalu bersemangat 
dan berjuang demi mencapai sesuatu yang lebih baik lagi.
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5. Buddhisme dan Perkembangan Zaman 
 – Robby Candra
... Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa 
dampak yang luas pada pola hidup dan nilai-nilai 
kemanusiaan. Akan tetapi, kemudahan dan kemampuan lebih 
yang diberikan teknologi juga memberi dampak negati f.

Di era postmodern, di mana orang haus akan kedamaian, 
banyak orang kembali pada agama sebagai tempat berlindung 

dari kerasnya kehidupan. Selain ti dak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, 
Ajaran Buddha dengan jitu menjawab kebutuhan manusia akan kedamaian 
hati .

6 . Kunci Mengembangkan Potensi Sejati  Anda 
 – Seng Hansen
... Rahasia ini sudah ada sejak jaman dulu kala, sudah 
berulang kali disampaikan oleh orang bijaksana. Rahasia 
ini begitu dekat dengan kita sehingga terkadang kita ti dak 
menyadari keberadaan rahasia ini karena tertutup oleh debu-
debu di sekitar kita. Apakah rahasia yang telah ditemukan 
oleh orang-orang sukses dalam hidupnya ini? Jawabannya 
ada pada kekuatan pikiran kita.

7. Saya Belajar – Seng Hansun
... Suatu hari ada seorang junior saya di Vidyasena yang 
bertanya, “Ko, apa yang dapat kita peroleh dari Vidyasena? 
Apa saya telah berubah menjadi lebih baik?” Tidak ada yang 
salah dengan pertanyaan itu, nyatanya saya sendiri pernah 
bertanya-tanya mengenai hal tersebut.

Pelajaran yang dapat kita temui dalam kehidupan ini ti daklah 
pernah berhenti . Oleh karena itu, jangan pernah berhenti  

untuk belajar dan memaknai hidup sebaiknya. Ciptakanlah kisah anda sendiri, 
dan berbanggalah atas pencapaian yang telah anda miliki.

8.  Jadilah Inspirator Jati  Diri Nusantara 
 – Siky Hendro Wibowo
... Dalam hal ini, sosok semar merupakan sosok yang 
senanti asa mengingatkan manusia akan nilai-nilai Kebenaran, 
hukum perbuatan – Karma, ajaran universal ataupun budi 
pekerti  yang terinspirasi dari Ajaran Buddha sebagai spirit 
dari sebuah bangsa.

Ketelanjangan dalam arti an pelepasan atribut samsara 
merupakan suatu usaha untuk melihat keberadaan diri sesuai kenyataan 
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sebagaimana adanya.

Menjadi inspirator jati  diri Nusantara berarti  menjadi seseorang yang berusaha  
menggunakan gagasan, ucapan dan perilakunya untuk memberikan inspirasi 
tentang kekayaan nilai-nilai luhur nusantara kepada kesadaran-kesadaran yang 
masih terti dur.

9. Apakah Kita Sudah Menjadi Sahabat yang Baik? 
-  Sri Wulan

... Dalam Sigalovada Sutt a dijelaskan tentang bagaimana 
sahabat yang baik dan bagaimana sahabat yang ti dak baik. 
Hal ini dimaksudkan agar kita ti dak terjebak ke dalam 
pergaulan yang salah karena keliru memilih teman untuk 
dijadikan sebagai sahabat. Menjadi sahabat yang baik 
juga sebagai upaya kita untuk membahagiakan orang lain. 

Mulailah membahagiakan orang lain dengan menjadi seseorang yang baik bagi 
mereka!

10. Spiritualitas yang Menembus Batas Tradisi 
 – Victor Alexander Liem
... Saya pernah berbangga diri sebagai penganut agama 
minoritas dengan sekte tertentu di antara mayoritas yang 
ada. Belakangan saya memahami bahwa ada spiritualitas 
universal yang lebih menarik dan berharga untuk dipelajari, 
daripada berhenti  dalam pembenaran sekte atau agama.

Ada dua dasar pemahaman yang membawa saya pada 
pemahaman spiritualitas tanpa batas tradisi. Dua hal itu adalah teori dekonstruksi 
dari Jacques Derrida dan ajaran sunyata dari Nagarjuna. Spiritualitas yang 
menembus batas tradisi membuat kita memahami praktek Dhamma menjadi 
lebih luas.

11. Solusi untuk Hidup Bahagia – Vidya Putra
... Dari penjelasan di atas, telah disebutkan hal-hal yang 
sering terlupakan karena kemajuan jaman. Namun dengan 
mengetahui atau mengenali kedua hal tersebut, ti dak 
menjadi alasan untuk mengurung diri dari segala kemajuan 
jaman yang muncul. Solusi yang diberikan sang Buddha 
adalah Jalan Tengah atau biasanya disebut dengan Jalan 
Ariya Beruas Delapan.
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12. Mengapa Berbuat Baik – Viriyagandho Rizal
... Terlahir sebagai manusia merupakan hasil dari perbuatan 
baik yang telah kita lakukan di kehidupan lalu, sebab untuk 
terlahir menjadi manusia sangatlah sulit. Oleh karena itu, 
apabila saat ini kita terlahir sebagai manusia dan sampai 
saat ini kita memiliki fi sik dan pikiran yang masih normal, ini 
merupakan hasil dari perbuatan baik kita di masa lampau 
yang besar sekali; dan saat ini kita harus berbuat lebih banyak 
kebaikan lagi mulai dari hal terkecil baik melalui pikiran, 
ucapan dan kemudian perbuatan (ti ngkah laku).

13. Evolusi Kesadaran Menuju Pencerahan 
 – Willy Yandi Wijaya
... Mekanisme kerja otak manusia sangat rumit dan sampai 
saat ini masih diselidiki para ilmuwan, terutama mengenai 
kesadaran manusia itu sendiri. Di dalam ajaran Buddha, 
kesadaran memegang peranan yang paling fundamental 
karena berperan penti ng atas pengendalian pikiran sehingga 
kehendak atau niat-niat yang negati f ti dak muncul. Pelati han 

dalam bentuk meditasi buddhis yang khas adalah sebuah jalan yang ditawarkan 
oleh Buddha atas pengendalian pikiran dan kesadaran.



22 Tahun Pengabdian Vidyasena 39

Bertemunya Timur Dan Barat
Andi Suwito

Latar belakang
Pada awal abad ke-17, masyarakat Eropa mulai menjelajahi dunia Timur – Asia 
– untuk mencari sumber rempah-rempah yang harganya cukup mahal di Eropa, 
dan dengan semboyan G3 - Gold, Glory, Gospel  - mereka membangun banyak 
koloni di berbagai tempat yang dianggap strategis. Bangsa Eropa yang datang 
ke Asia, terutama di Asia Tenggara, pada umumnya adalah bangsa Portugis, 
Spanyol, Belanda, dan Inggris. Para penjelajah Eropa ini melihat benua Asia 
adalah tempat yang eksoti s dengan berbagai keragaman budayanya.

Mereka mendapati  bahwa benua Asia sangat kaya akan sumber daya alam yang 
melimpah ruah dan letak geografi snya sangat tepat untuk dijadikan sebagai 
tempat perdagangan. Melihat keuntungan itu, mereka mendirikan kamar-
kamar atau kongsi dagang yang tujuannya ti dak lain adalah untuk memonopoli 
perdagangan. Sistem perdagangan monopoli mendatangkan banyak keuntungan 
bagi para pendatang dari Eropa ini. Mereka mendapatkan rempah-rempah dan 
hasil bumi lainnya dengan harga yang sangat murah di Asia dan menjualnya 
kembali dengan harga yang cukup mahal di Eropa. Inilah tujuan pertama dari 
para penjelajah dan saudagar Eropa, Gold, mencari keuntungan yang sebesar-
besarnya.

Oleh karena para penjelajah dan saudagar lainnya datang dari benua Eropa 
yang jauh ke Asia, mereka kemudian membangun koloni dan benteng-benteng 
kokoh sebagai pusat bernaung dan tempat mencari perlindungan keti ka mereka 
sedang terancam bahaya. Para raja setempat mengizinkan orang-orang Eropa 
mendirikan benteng dan koloni di kerajaan mereka dengan berbagai perjanjian-
perjanjian dagang yang telah disepakati  oleh kedua belah pihak.

Akan tetapi para pendatang ini semakin lama semakin banyak yang datang 
setelah mendengar keelokan dan kekayaan benua Asia. Akan tetapi semakin 
lama, berdagang bukan lagi menjadi prioritas utama mereka. Para penjelajah 
yang semula bertujuan untuk berdagang kemudian berubah haluan menjadi ingin 
menguasai daerah-daerah strategis dengan merebut kekuasaan dari penguasa 
setempat, karena mereka melihat adanya potensi besar yang bisa didapatkan 
apabila mereka dapat menguasai jalur-jalur perdagangan yang strategis. Ini 
merupakan tujuan mereka yang lain, Glory - kemenangan atas sebuah wilayah.

Selain menjalankan kegiatan perdagangan dan penguasaan wilayah, mereka juga 
menjalankan sebuah misi yang merupakan salah satu tujuan mereka datang ke 



22 Tahun Pengabdian Vidyasena40

Asia. Sebuah misi penti ng dengan tujuan untuk mengajarkan para penduduk 
setempat sebuah keyakinan yang mereka imani, dengan harapan mereka juga 
akan mengikuti  jalan yang mereka yakini dan akan mendatangkan keselamatan 
bagi para pemeluknya yang percaya. Mereka menyebarkan sebuah ajaran yang 
baru, yang sama sekali belum pernah didengar oleh masyarakat setempat. 
Nasrani adalah agama tersebut dan agama ini diajarkan kepada para penduduk 
lokal. Agama Nasrani cukup berpengaruh terutama di Indonesia bagian ti mur 
dan beberapa tempat di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

Pada saat kedatangan para misionaris Nasrani Eropa di Indonesia, sebenarnya 
sudah ada agama yang menyebar di masyarakat. Pada saat itu sudah ada 
agama Hindu, Buddha, dan Islam, tetapi agama Hindu dan Buddha sudah 
memudar seiring datangnya agama Islam. Agama Islam yang baru ini menyebar 
dengan pesat di seluruh penjuru Nusantara pada saat itu. Hal ini disebabkan 
semakin lemahnya kerajaan Hindu Majapahit, juga karena semakin banyak dan 
berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.

Seiring dengan semakin lemahnya kerajaan Hindu Majapahit, akhirnya pada 
tahun 1527 M kerajaan ini pun runtuh. Para penganut Hindu banyak yang 
hijrah ke pulau Bali dan menyusul rekan-rekan mereka yang sudah datang jauh 
sebelum merka. Hingga saat ini orang-orang yang menetap di pulau dewata 
tersebut mayoritas masih beragama Hindu.

Kemudian yang mungkin menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana 
nasib agama Buddha di Nusantara pada saat itu? Dan bagaimanakah tanggapan 
dari para penjajah barat yang bertemu dengan agama Buddha? Hal ini akan 
diuraikan di bawah ini hingga akhir dari tulisan ini.

Sebuah Candi Megah
Di daerah yang sekarang disebut dengan Borobudur di Jawa Tengah, pada masa 
kolonial Belanda ditemukan sebuah candi yang telah terkubur lama di bawah 
tanah. Candi tersebut kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda digali dan 
ditata ulang. Ternyata dari penggalian demi penggalian diketahuilah bahwa 
candi tersebut bukanlah candi kecil, melainkan sebuah candi yang besar dan 
megah. Di dalam penggalian candi ini, ditemukan banyak sekali relif-relif pada 
dinding-dinding candi yang menceritakan berbagai kejadian dan banyak pula 
arca-arca yang ditemukan. Arca dan relif tersebut kemudian dikenali sebagai 
arca-arca yang bercerita mengenai ajaran Buddha dan hidup Buddha.

Karena candi ini berada di daerah yang bernama Borobudur, maka candi ini 
diberi nama candi Borobudur. Nama candi Borobudur ini di kemudian hari, 
saat bangkitnya agama Buddha di Indonesia, akan tertanam di lubuk hati  umat 
Buddha sebagai nama sebuah candi yang megah nan agung yang menunjukkan 
bahwa agama Buddha pernah menjadi sandaran hidup dan mengakar sangat 
dalam bagi masyarakat di Indonesia pada saat itu. Candi Borobudur di kemudian 
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hari juga dikenal oleh masyarakat dunia dan negara-negara Buddhis sebagai 
salah satu candi Buddhis Indonesia yang megah dan agung, dan masuk ke dalam 
salah satu bangunan bersejarah yang dilindungi.

Bangkitnya agama Buddha di Indonesia
Dalam masa penjajahan Belanda pada abad ke 20, di Indonesia hanya dikenal 
ti ga agama saja dikarenakan pemeluknya yang merupakan jumlah mayoritas dari 
seluruh penduduk Indonesia pada saat itu, dan juga merupakan salah satu sikap 
atau keputusan dari pemerintah Belanda pada saat itu. Keti ga agama tersebut 
adalah Islam, Kristen Katholik dan Kristen Protestan. Jadi boleh dikatakan bahwa 
pada saat itu agama Buddha sudah sirna dari bumi Nusantara, akan tetapi 
agama Buddha masih tetap tersirat di hati  rakyat dan masih diprakti kkan oleh 
golongan-golongan kecil dalam masyarakat. Ini menjadikan keberadaan agama 
Buddha itu antara ada dan ti ada.

Beberapa mahasiswa Belanda kemudian mendirikan Perhimpunan Theosofi  
yang bertujuan mempelajari inti  dari kebijaksanaan semua agama. Dalam hal 
ini, termasuk di dalamnya adalah agama Buddha. Perhimpunan ini pun sering 
mengadakan berbagai sesi meditasi dan mempelajari agama Buddha di berbagai 
kota besar di Indonesia, antara lain di Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, 
Surabaya, dan masih banyak lagi. Sejak saat itulah agama Buddha semakin 
dikenal, dipelajari, dan dihayati  dan kemudian menyebabkan penganut agama 
Buddha mulai bermunculan dan bertambah.

Pada tahun 1931, di Jakarta telah terbit sebuah majalah yang bernama Musti ka 
Dharma yang dipimpin oleh Kwee Tek Hoay. Majalah Musti ka Dharma ini memuat 
berbagai wacana dan pelajaran-pelajaran yang diajarkan dari Theosofi . Majalah 
ini membahas mengenai ajaran dari Nabi Muhammad, dari Yesus Kristus, ajaran 
Krishnamurti , dan ajaran Buddha Sakyamuni, tetapi juga ti dak keti nggalan 
pembahasan mengenai ajaran Konghucu dan Taoisme. Kwee Tek Hoay juga 
merupakan pendiri dari Sam Kauw, organisasi yang melingkupi agama Buddha, 
Konghucu, dan Taoisme, yang merupakan salah satu pelopor kebangkitan 
agama Buddha di Indonesia selain dari Perhimpunan Theosofi . Seiring dengan 
berkembangnya agama Buddha, pada tahun 1932, di Jakarta telah didirikan 
sebuah badan yang bernama Internati onal Buddist Mission bagian Jawa dengan 
Deputy Director General-nya adalah Yosias Van Dienst.

Pada tanggal 4 Maret 1934, seorang bhikkhu dari Sri Langka menginjakkan 
kakinya di pelabuhan Tanjung Priok untuk pertama kalinya setelah agama Buddha 
terti dur di bumi Nusantara selama 500 tahun lebih. Bhikkhu ini dikenal dengan 
nama bhikkhu Narada Thera. Ini adalah peristi wa yang sangat bersejarah dan 
juga dikenang sebagai momen bangkit kembalinya agama Buddha di Indonesia 
dari ti durnya. Beliau disambut oleh Yosias Van Dienst dan beberapa umat 
Buddha lainnya. Terlihat juga beberapa orang India berkewarganegaraan Inggris 
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yang juga menyambutnya. Mereka kemudian berlutut dan bernamaskara, 
malahan ada beberapa dari mereka terlihat meneteskan air mata karena bahagia 
menyambut kedatangan bhikkhu Narada.

Beliau datang ke Hindia Belanda untuk memberikan ceramah Dhamma di 
perhimpunan Theosofi  dan berbagai kelenteng di Bogor, Jakarta, Yogyakarta, 
Solo, dan Bandung. Beliau juga pernah menanam bibit pohon Bodhi yang 
cangkokannya dibawa dari India oleh Ir. Meertenas, akan tetapi pada tahun 
1980 pohon ini dimati kan karena merusak bangunan candi.

Pada saat datang ke Indonesia, bhikkhu Narada baru berusia 35 tahun namun 
telah menjadi seorang Thera (seorang bhikkhu yang telah menjalani 10 vassa). 
Beliau adalah seorang bhikkhu yang piawai dalam berceramah. Beliau mampu 
berceramah dengan lancar seharian tanpa merasa lelah. Di dalam seti ap 
ceramahnya pula, beliau ti dak membawa sebuah catatan pun bersamanya. Ini 
merupakan sebuah kekaguman tersendiri kepada bhikkhu Narada akan keuletan 
dan kepiawaiannya dalam menjelaskan Dhamma kepada semua orang.

Bangkitnya agama Buddha di Nusantara ditandai juga dengan terbitnya majalah 
Namo Buddhaya dalam bahasa Belanda yang diterbitkan oleh Java Buddhist 
Associati on. Buku ini telah menarik banyak orang Tionghoa yang pada saat itu 
telah banyak menganut agama lain dan telah meninggalkan tradisi leluhurnya 
dan beralih ke tradisi barat.

Salah seorang yang memegang andil yang besar dalam perkembangan agama 
Buddha di Indonesia dan ti dak dapat dipungkiri jasa-jasa besarnya adalah 
bhikkhu Ashin Jinarakkhita. Beliau memiliki nama lahir The Boan An. Pada tahun 
1953 beliau ditahbiskan dengan tradisi Theravada menjadi bhikkhu oleh Ven. 
Mahasi Sayadaw di Birma.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan agama Buddha, di Semarang 
dibentuk sebuah perhimpunan yang dinamakan Perhimpunan Buddhis Indonesia 
(PERBUDI) pada tanggal 3 Mei 1958. Di tahun berikutnya pada tahun 1959, 
untuk pertama kalinya dilaksanakan sebuah acara akbar bagi umat Buddha, 
yaitu Waisak di candi Borobudur secara besar-besaran. Dalam acara ini banyak 
sekali bhikkhu-bhikkhu yang berasal dari luar negeri, antara lain dari Thailand, 
Birma, Kamboja, dan Sri Langka untuk ikut memberikan pelayanan kepada umat 
Buddha di Indonesia di hari yang berbahagia tersebut.

Di saat usia kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia, banyak sekali pihak-
pihak yang membantu menanamkan kembali benih-benih Dhamma yang sedang 
tumbuh ini di bumi Nusantara ini. Mereka yang menanam kebajikan ini banyak 
di antaranya adalah para bhikkhu dari luar negeri. Mereka mendukung tumbuh 
kembangnya agama Buddha di Nusantara ini dengan mengirimkan banyak sekali 
rupam-rupam Buddha dan Tipitaka untuk vihara-vihara di Indonesia.
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Agama Buddha di Asia di masa kini
Di Asia, khususnya Asia Tenggara merupakan zona di mana agama Buddha 
sedang berkembang kembali. Negara-negara yang dulunya pernah menjadikan 
agama Buddha sebagai pedoman hidup resminya, kini sedang memulai kembali 
berbagai kegiatan dalam rangka menanam kembali benih-benih Buddha 
Dhamma di daerah mereka masing-masing. Negara-negara di mana agama 
Buddha sedang berkembang antara lain adalah Indonesia dan semenanjung 
Malaya (Malaysia dan Singapura).

Negara-negara Asia di mana ajaran agama Buddha masih menjadi pedoman 
hidup bagi masyarakatnya antara lain adalah Sri Langka, Kamboja, Thailand, Laos, 
dan Myanmar, di mana mayoritas Buddhisme di negara-negara ini bermazhab 
Theravada; kemudian negara-negara lainnya antara lain Tibet, Nepal, China, 
Korea, Jepang, Taiwan, Vietnam dan Mongolia, yang mayoritas dari Buddhisme 
di negara-negara ini bermazhab Mahayana.

Negara-negara di atas memberikan sumbangsih dan memainkan peran yang 
cukup banyak dan mendunia untuk negara-negara di mana agama Buddha 
sedang berkembang. Misalnya ide tentang Engaged Buddhism yang dicetuskan 
oleh Thich Nhat Hanh yang adalah seorang bhikshu asal Vietnam, Yayasan Tsu 
Chi yang diprakarsai oleh Master Cheng Yen di Taiwan di mana yayasan dan 
program-program bakti  sosialnya telah menjangkau hampir di seluruh dunia, 
penyebaran ide cinta kasih (mett a) ke seluruh dunia oleh YM. Dalai Lama dari 
Tibet yang sedang memperjuangkan kemerdekaan Tibet dari RRC, Mahasi 
Sayadaw dan Sayagyi U Ba Khin yang merupakan dua orang guru meditasi yang 
sangat terkenal yang berasal dari Myanmar karena metode-metode meditasi 
yang mereka pertahankan sejak lama dari mata rantai para guru yang tak 
terputus.

Di Indonesia sendiri berdiri banyak sekali organisasi-organisasi Buddhis 
yang memiliki jangkauan yang mulai dari ti ngkat lokal kedaerahan hingga ke 
organisasi ti ngkat nasional. Organisasi-organisasi di jenjang perkuliahan (KMB 
atau Kamadhis yang arti nya Keluarga Mahasiswa Buddhis) dan organisasi di 
seti ap vihara pun sangat banyak dan sangat sulit disebutkan satu per satu.

Sebagai sedikit gambaran, kita dapat mengambil contoh organisasi yang bersifat 
lokal, salah satunya adalah Vidyāsenā yang merupakan organisasi kepemudaan 
yang berti ndak sebagai Dayakasabha (penanggung jawab atau pengurus) 
Vihara Vidyāloka. Sedangkan organisasi yang jangkauannya bersifat Nasional 
antara lain adalah KASI (Konferensi Agung Sangha Indonesia), STI (Sangha 
Theravada Indonesia), MAGABUDHI (Majelis Agama Buddha Indonesia), WALUBI 
(Perwakilan Umat Buddha Indonesia), Wandani (Wanita Theravada Indonesia), 
PATRIA (Pemuda Theravada Indonesia), SAGIN (Sangha Agung Indonesia), dan 
masih banyak lagi.
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Di Indonesia sendiri, banyak sekali usaha-usaha yang telah dilakukan oleh orang-
orang luar biasa yang mengabdikan hidupnya demi kepenti ngan penyebaran 
Buddha Dhamma. Kita bisa melihat para bhikkhu yang sering harus hilir mudik 
untuk berkeliling ke seluruh penjuru Indonesia demi ber-Dhammadesana sesuai 
dengan permintaan umat di masing-masing daerah.

Penerjemahan kitab suci Tipitaka dari bahasa Inggris ke Indonesia atau dari 
bahasa apapun ke Indonesia juga dilakukan dengan usaha yang sungguh ti dak 
mudah, misalnya seperti  usaha yang dilakukan oleh ITC (Indonesia Tipitaka 
Center) yang berpusat di kota Medan, kemudian juga usaha penerjemahan 
kitab suci yang dilakukan di kota Klaten oleh Wisma Sambodhi. Tentu saja usaha 
penerjemahan ini ti dak dilakukan dengan mudah. Orang-orang yang bekerja 
dalam bidang ini tentu saja harus menguasai bahasa asal dari kitab yang ingin 
diterjemahkan dan juga harus memiliki keuletan yang luar biasa dan keteliti an 
yang sangat cermat.

Percikan cahaya terang di dunia Barat
Agama Buddha yang berkembang dan menyebar dari India Utara pada masa 
lampau, sebenarnya telah terdengar gaungnya sampai ke Afrika Utara dan ke 
Eropa. Hal ini ti dak dapat lepas dari jasa-jasa kebajikan dari Raja India Maurya, 
Ashoka, yang bergelar Devanampriya Priyadarsi (Ia yang dicintai oleh para dewa 
dan yang menghargai semua orang yang saling menghargai). Beliau dahulunya 
adalah seorang yang belum mengenal Dhamma dan ti dak mengindahkan arti  
perdamaian. Raja Ashoka dulunya sangat gemar berperang dan memperluas 
wilayah kekuasaan kerajaan Maurya. Oleh karena ketenaran akan kebengisannya 
maka beliau disebut sebagai Candasoka yang berarti  Ashoka yang jahat. 
Peperangan terakhir yang menyadarkan beliau adalah perang dengan kerajaan 
Kalinga yang disebabkan karena beliau telah melihat sendiri bahwa akibat yang 
diti mbulkan oleh peperangan itu ternyata sangat mengerikan, maka beliau mulai 
melihat sebuah kebijaksanaan dari Buddha Dhamma. Kemudian dengan sangat 
tekun, beliau mempelajari Dhamma dan menerapkannya dalam kehidupan 
sehari-hari.

Dalam kehidupannya, Ashoka kemudian mengeluarkan perintah untuk 
menghenti kan peperangan dan mengambil sikap bertahan apabila diserang oleh 
musuh. Beliau mengeluarkan perintah untuk membangun banyak stupa dan 
batu peringatan yang berisi ti tah yang inti nya mengatakan bahwa perdamaian 
harus tercipta dan saling menghargai antar umat beragama. Salah satu batu 
peringatan yang sangat terkenal adalah Pilar Ashoka. Pilar ini digambarkan 
berbentuk singa berkepala 3 yang menghadap ke 3 arah yang berbeda. Kini 
menjadi lambang negara India. Pada saat itulah, ia dikenal dengan sebutan 
Dhammasoka yang arti nya adalah Ashoka yang hidup sesuai dengan Dhamma. 
Sejak saat itu pula, banyak sekali pembangunan Vihara dan rakyatnya banyak 
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yang mengambil Dhamma sebagai sandaran hidupnya.

Usaha raja Ashoka ternyata ti dak hanya sampai di sana saja. Beliau mengirimkan 
para bhikkhu-bhikkhu Dhammaduta ke berbagai penjuru India dan ke luar India. 
Daerah penyebaran ke luar India antara lain adalah kerajaan Tarim Basin dan 
Bactria di sebelah utara, Burma di ti mur, Sri Langka di selatan, Alexandria di 
Afrika Utara, Anti ochia dan Athena di Yunani.

Dari misi penyebaran Dhamma inilah akhirnya orang-orang di dunia barat 
mengetahui tentang Buddha Dhamma. Salah satu bukti  sejarah penyebaran 
ke barat yang dilakukan oleh Raja Ashoka tercatat dengan baik dalam sebuah 
catatan sejarah yang dimasukkan menjadi golongan kitab Khuddaka Nikaya yang 
bernama Milinda Panha (arti nya : Pertanyaan Milinda). Catatan ini berasal dari 
abad ke 2 Masehi di mana terjadi percakapan panjang antara Raja Menander 
I (Milinda), yang adalah seorang raja Yunani yang berkuasa di Bactria dengan 
seorang bhikkhu yang bernama Nāgasena. Kerajaan Bactria membentang dari 
Hindu Kush hingga Amu Darya, sekarang merupakan negara Tajikistan Modern.

Dari percakapan yang panjang ini, Raja Menander I akhirnya dapat menghayati  
dan memahami Dhamma yang dijelaskan oleh bhikkhu Nāgasena. Beliau 
akhirnya mengambil Tiga Permata Dhamma sebagai sandaran hidupnya dan 
konon katanya beliau juga mencapai tataran ti ngkat kesucian Arahat.

Persentuhan Dengan Dunia Barat
Pada awal abad ke 20, banyak sekali imigran dari Asia yang datang ke Barat 
untuk mencari pekerjaan dan para pengungsi yang akhirnya menetap di sana. 
Mereka juga membawa serta agama-agama yang mereka yakini, seperti  Islam, 
Hindu, Buddhis, Tao, Konghucu, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, agama yang 
berkembang paling pesat di dunia barat ada 2, yaitu agama Buddha dan Islam.

Di Eropa sendiri, agama Buddha dibangun mulai dari komunitas kecil yang 
terdiri dari orang-orang Asia. Sebagian dari komunitas ini didirikan oleh para 
pengungsi dari Asia seperti  Tibet dan Vietnam. Sebagian kecil warga Tibet 
mengungsi ke Eropa dan Amerika pada tahun 1959 setelah RRC mengambil alih 
Tibet dan juga warga Vietnam yang mengungsi akibat perang Vietnam pada 
tahun 1960an. Kebanyakan mazhab Buddhisme yang berkembang dan populer 
di Eropa, Amerika dan Australia adalah mazhab-mazhab besar dari Asia, antara 
lain adalah Mahayana (Pure Land, Zen, Nichiren), Vajrayana, dan Theravada.

Agama Buddha banyak menarik para orang-orang terpelajar di dunia barat yang 
mencari-cari jawaban yang ti dak mereka dapatkan sebelumnya dari agama 
mereka yang dulu. Orang-orang yang mencari jawaban dari agama Buddha ini 
adalah orang-orang yang ti dak ingin hidupnya dipenuhi dengan kepercayaan 
buta yang diturunkan dari generasi ke generasi, salah satu dari ajaran Buddha 
yang telah menarik mereka adalah ajaran tentang Ehipassiko, yang datang, 
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lihat, dan bukti kan sendiri. Hal lain yang menarik mereka adalah sikap sabar, 
ketenangan pikiran, dan kedamaian yang diajarkan dari Buddha Dhamma.

Lantas yang mungkin menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah 
ti dak ada orang-orang barat yang bertemu langsung dengan ajaran Buddha? 
Apabila kita ti lik dari sejarah bagaimana agama Buddha bisa sampai di barat 
juga ti dak lepas dari peran orang-orang Eropa sendiri. Para penjajah yang 
membangun koloni di Asia, antara lain adalah bangsa Belanda, Inggris, dan 
Prancis, menemukan bahwa banyak sekali situs-situs Buddhis dan teks kitab 
suci Tipitaka baru yang mereka dapatkan itu dapat dipelajari lebih dalam lagi. 
Mereka juga menemukan banyak sekali situs-situs kuno Buddhis yang digali dan 
mereka catat. Hal inilah yang membangkitkan rasa keingintahuan lebih jauh lagi 
kepada mereka akan pengetahuan (Dhamma) yang baru bagi mereka. Setelah 
para penjajah itu pulang ke Eropa, mereka membawa banyak sekali kitab-
kitab Tipitaka dan tulisan tentang agama Buddha dari hasil catatan peneliti an 
mereka.

Di masa sekarang, banyak sekali teks-teks Buddhis yang berbahasa China, 
Sansekerta, dan bahasa lainnya telah diterjemahkan ke bahasa-bahasa lokal 
di dunia barat. Sebagian besar telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, 
Prancis, dan Jerman sehingga orang-orang di negara tersebut dapat memahami 
Dhamma dengan mudah dalam bahasa lokal mereka.

Langkah Selanjutnya
Di zaman seperti  sekarang ini dapat kita lihat bahwa pertukaran kebudayaan 
sedang berlangsung antara Timur dan Barat. Orang-orang Timur ingin mencari 
hal-hal baru dari dunia barat, seperti  agama, kebudayaan, dan teknologi. Hal 
yang sama juga terjadi pada orang-orang Barat. Mereka juga ingin mencari dan 
mempelajari hal-hal baru dari dunia Timur.

Langkah selanjutnya yang seharusnya kita pertanyakan adalah apakah kita 
sebagai warga dari dunia Timur ini ingin tetap melestarikan dan menyebarkan 
ajaran mulia dari Sang Buddha ini atau membiarkannya tak terurus begitu saja 
karena bungkusan tradisi yang sangat tebal?

Sang Buddha pernah berkata bahwa terlahir menjadi seorang manusia itu sangat 
sulit, apalagi dapat terlahir sebagai manusia yang bisa mempelajari Dhamma, 
apalagi bisa memprakti kkannya pada waktu dan tempat yang sesuai. Seberapa 
sulitkah menjadi manusia?

Ilustrasi yang cocok ti dak lain adalah ilustrasi yang diberikan oleh Sang Buddha 
sendiri yang mengatakan bahwa kemungkinan makhluk-makhluk yang dapat 
terlahir menjadi manusia sama seperti  kemungkinan adanya seekor kura-kura 
buta di dasar laut sebuah samudra luas yang memiliki sebuah gelang kecil 
yang mengapung di permukaannya, dan seti ap 100 tahun sekali kura-kura ini 
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mengambil nafas dan kemungkinan yang menyebabkan makhluk-makhluk 
yang terlahir sebagai seorang manusia adalah apabila kepala kura-kura yang 
menghirup nafas itu dapat tepat memasuki gelang kecil tersebut.

Dhamma itu sangat indah pada permulaannya, sangat indah di pertengahan, 
dan sangat indah pada akhirnya. Kita dapat menghayati nya dengan Ehipassiko 
yang mengajak kita untuk ti dak percaya begitu saja apa yang telah didengar, 
tetapi dibukti kan sendiri.

Tindakan nyata yang dapat kita ambil untuk melestarikan dan menyebarluaskan 
ajaran cinta kasih dan pembebasan dari Sang Buddha ini adalah dengan banyak 
mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan dapat tetap mengarahkan 
kita pada jalan yang baik, misalnya dengan mengundang para bhikkhu untuk 
memberikan ceramah Dhamma yang ti dak hanya prakti s, tapi juga teoriti s 
(Dhamma teoriti s sangat diperlukan untuk masa sekarang ini dan untuk 
mendukungnya, dapat dimasukkan contoh-contoh prakti s), pelati han bagi para 
Dhammaduta, lati han meditasi, aksi-aksi sosial untuk yati m-piatu, untuk orang 
jompo, bencana alam, bencana kelaparan, dan aksi-aksi nyata lainnya dalam 
kehidupan sehari-hari. Generasi muda sekarang hanya ti nggal menjalankan 
atau meneruskan apa saja yang sudah dirinti s oleh para pendahulu mereka. 
Semoga Dhamma tetap lestari dan berjaya di bumi Indonesia kita yang tercinta 
ini. Semoga semua makhluk berbahagia.
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THE POWER OF SELF
Bangkitkanlah, dan bangunkanlah kekuatan diri kita sekarang juga!

Upa. Aryavamsa Frengky

Att ã hi att ano nãtho

Ko hi nãtho paro siyã

Att an’ãva sudantena

Nãtham labhati  dullabham
Ayat 160 bab XII Att a Vagga

Diri sendiri adalah tempat perlindungan bagi diri sendiri, siapa yang dapat 
dijadikan tempat berlindung? Dengan melati h diri secara sungguh-sungguh, 
maka akan diperoleh perlindungan yang amat sukar dicari.

Ayat Dhammapada ini disarikan oleh Sang Buddha melalui cerita berikut, cerita 
ibunda Kumarãkassapa. Sementara berdiam di Vihara Jetavana, Sang Buddha 
membabarkan ayat ini, berdasarkan dari sebuah kisah ibunda Kumarãkassapa.

Suatu hari, seorang wanita pasangan muda meminta ijin kepada suaminya 
untuk menjadi seorang Bhikkhuni. Dengan kebodohannya, dia mencoba 
bergabung dengan sangha bhikkhuni yang dipimpin oleh Devadatt a. Wanita 
muda ini telah hamil muda sebelum bergabung menjadi bhikkhuni, dan dia 
ti dak mengetahui kehamilannya waktu itu. Tetapi setelah berselang beberapa 
waktu, kehamilannya tampak lebih jelas sehingga beberapa bhikkhuni lain 
membawa wanita ini untuk dilaporkan ke Devadatt a. Kemudian Devadatt a 
pun membatalkan kebhikkhuniannya dan meminta sang wanita untuk kembali 
menjadi seorang perumah tangga. Sang wanita mengatakan kepada bhikkhuni 
yang lain, ”Saya ti dak berkehendak untuk menjadi bhikkhuni di bawah pimpinan 
guru kalian, Devadatt a, saya kemari karena kesalahan saya. Tolong beritahu saya 
di mana Vihara Jetavana, antarkan saya kepada Sang Buddha!”. Akhirnya dia 
bertemu dengan Sang Buddha, dan Sang Buddha mengetahui kalau wanita ini 
hamil sebelum menjadi seorang bhikkhuni sehingga dia ti dak bersalah, tetapi 
Sang Buddha ti dak menangani kasus ini secara langsung. Beliau mengajak raja 
Pasenadi dari kerajaan Kosala, Anãthapiņdika –seorang laki-laki terkaya dan 
terkenal, Visãkhã -donatur terkenal vihara Pubbãrãma serta para tamu lainnya. 
Sang Buddha meminta pada bhante Upãli untuk menyajikan kasus ini kepada 
publik. 
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Visãkhã membawa sang wanita yang tersembunyi di balik ti rai, lalu memeriksanya 
dan melaporkan pada bhante Upãli bahwa wanita tersebut telah hamil keti ka 
dia menjadi bhikkhuni. Kemudian Bhante Upãli menyatakan kepada para hadirin 
bahwa sang wanita ti dak bersalah sehingga dia ti dak melanggar sîla. 

Dalam perjalanan berikutnya, sang wanita melahirkan anak laki-laki. Anak 
tersebut diadopsi oleh raja Pasenadi dan diberi nama Kumarãkassapa. Keti ka 
sang anak laki-laki ini berusia tujuh tahun, dalam pembelajaran bersama ibunya 
yang merupakan seorang bhikkhuni, dia pun menjadi sãmanera dengan walinya 
adalah Sang Buddha sendiri. Keti ka usianya telah matang, Kumarãkassapa 
diterima dalam sangha; sebagai seorang bhikkhu. Dia belajar mengenai 
meditasi dari Sang Buddha dan mempraktekkannya di hutan. Di tempat ini, dia 
mempraktekkan meditasi dengan penuh semangat dan rajin, serta dalam waktu 
yang pendek beliau mencapai ti ngkat Arahat. Walau demikian, beliau tetap 
mempraktekkan meditasinya di hutan hingga lebih dari 12 tahun. Oleh karena 
itu ibunda Kumarãkassapa ti dak bertemu dengan Kumarãkassapa lebih dari 12 
tahun, dan sang ibu sangat ingin bertemu dengan sang anak.

Suatu hari, sang ibu melihat anaknya, sang ibu-bhikkhuni ini mengejar sang anak 
sambil menangis dan memanggil nama anaknya. Melihat ibunya, Kumarãkassapa 
berpikir jika dia berbicara sopan dengan ibunya, maka kehidupan sang ibu akan 
berantakan, penuh derita kemelekatan. Sehingga dengan alasan agar ibunya 
mencapai Nibbãna, Kumarãkassapa langsung berbicara secara tegas dan keras 
kepadanya, ”Bagaimana mungkin, anda sebagai seorang anggota sangha, ti dak 
dapat memotong rasa kepemilikan terhadap anak laki-lakimu?”. Sang ibu 
merasa bahwa anaknya sangat kejam kepadanya, dan dia bertanya apa maksud 
dari pertanyaan tersebut? Kumarãkassapa menjawab dengan mengulang kata-
kata sebelumnya. Setelah mendengar jawaban dari anaknya, dia menyadari, 
”Oh ya, selama 12 tahun saya telah mencucurkan air mata terhadap anak saya 
ini sebagai milikku. Ya dia telah berkata kasar padaku. Apa gunanya rasaku ini 
padanya?”.

Kemudian dengan kesia-siaan dari kemelekatannya tersebut, sang wanita 
berpikir dan kemudian dia memutuskan untuk memotong kemelekatan 
terhadap anaknya. Dengan memotong kemelekatan terhadap anaknya secara 
penuh, ibu Kumarãkassapa mencapai ti ngkat Arahat pada hari itu juga. Kepada 
mereka sang Buddha mengatakan, ”Para bhikkhu, dalam usaha untuk mencapai 
alam dewa, atau dalam usaha mencapai arahat, kamu ti dak dapat tergantung 
pada yang lain, kamu harus kerja keras pada dirimu sendiri.”

Sang Buddha sangat menekankan penti ngnya bagi kita untuk memperkokoh diri 
kita, dengan lati han, kerja keras dan ti dak tergantung pada faktor luar diri kita, 
misalnya orang lain, lingkungan, alat, dan lain-lain. Di balik pemikiran ini, berarti  
Sang Buddha sangat memperhati kan kekuatan manusia, potensi manusia, 
keluarbiasaan manusia, kedahsyatan manusia sebagai pribadi manusia yang 



22 Tahun Pengabdian Vidyasena50

utuh. Penghargaan terhadap manusia inilah merupakan pendorong bagi kita 
untuk percaya diri/ self-confi dent, memahami kemampuan sendiri/ self-effi  cacy, 
memoti vasi diri sendiri/ self-moti vated, dan mengarahkan diri sendiri/ self-
directed. 

Seti ap insan di muka bumi ini mempunyai kesempatan yang sama dalam 
memperoleh kebahagiaan, namun terdapat perbedaan dalam upaya/proses 
menjadi bahagia. Ada sebagian yang tersangkut dalam kemegahan, kekuasaan, 
kekayaan, kecanti kan, kegantengan, dan sebagian lainnya tersangkut dalam 
kemiskinan, kesakitan, kesedihan, keputus-asaan, serta kerugian. Kita yang 
tersangkut dalam dua ekstrim kehidupan ini melupakan kejayaan kita sebagai 
manusia yang merdeka. Kita melekat dengan kekayaan, kenyamanan kita, dan 
kita lupa bukan kekayaan yang membuat kita bahagia. Kita melekat dengan 
kemiskinan, kesusahan kita, dan kita lupa bukan mereka yang membuat kita 
menderita. Kitalah yang membuat pulau kebahagiaan dan penderitaan kita, 
bukan yang lain. Ribuan  kubik air mata telah membanjiri kehidupan kita, karena 
pemahaman kita yang kabur mengenai hidup ini. 

Perhati kanlah betapa perlunya kita untuk memulai memperhati kan dan 
menyatakan diri bahwa kitalah tuan bagi kehidupan kita sendiri. Tancapkanlah 
bendera kemerdekaan kita di atas negara kita sendiri dan jadilah pemimpin bagi 
negeri kita sendiri. Sang Buddha telah menjamin kemerdekaan manusia dalam 
mengapai kebahagiaan terti nggi seperti  yang beliau capai. Beliau menyatakan 
dalam beberapa sutt a bahwa ke-Buddha-an bukanlah monopoli Sang Sakyamuni 
semata, namun ke-Buddha-an adalah milik seti ap insan hidup, bahkan seekor 
anjing pun lahir dengan membawa benih ke-Buddha-an. 

Kekuatan dari ayat ini adalah kemerdekaan individu untuk membangun istana 
perlindungan bagi diri sendiri. Kitalah yang berlindung di bawah lindungan istana 
yang kita buat sendiri, bukan faktor eksternal yang memberi kita perlindungan. 
Dengan pemahaman ini, kita sebagai siswa sang Buddha diberi kesempatan emas 
untuk menjadi hebat di atas pijakan kaki kita sendiri. Sang Buddha ti dak pernah 
memonopoli ke-Buddha-an yang beliau capai, beliau mengatakan bahwa Sang 
Buddha ti dak hanya beliau, namun masih ada Buddha-Buddha lain sebelum dan 
setelah beliau. Kesempatan emas terbuka untuk siapapun yang ingin menjadi 
seorang Buddha. 

Keti ka kesempatan terbuka lebar bagi kita untuk mengopti malkan potensi, kita 
akan mulai untuk menghargai keberadaan kita, kemampuan kita, kenyataan 
kita dan berusaha untuk menemukan potensi yang ada pada diri kita. Alam 
semesta ini sungguh tak terkatakan luasnya, bahkan tak terbatas. Begitu juga 
potensi manusia ti ada batasnya, dan sangat unik. Oleh karena itu, perlu kiranya 
kita mengatur ulang (re-set) paradigma kita mengenai kehidupan kita. Dalam 
Anggutara Nikaya, Sang Buddha juga menjelaskan 4 jenis manusia yang ada di 
dunia ini,
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1. Manusia yang lahir dari tempat yang gelap menuju gelap, yaitu manusia 
yang terlahir dalam keadaan atau kondisi kehidupan yang ti dak bahagia, 
penuh penderitaan duniawi khususnya, namun manusia ini melangkah-
kan kehidupannya ke arah yang ti dak benar sehingga kehidupan duniawi 
serta spiritualnya ti dak bahagia, contoh sederhananya adalah seorang anak 
pengemis yang akhirnya juga mengemis.

2. Manusia yang lahir dari tempat gelap menuju terang, yaitu manusia yang 
terlahir dalam keadaan atau kondisi kehidupan yang ti dak bahagia, penuh 
penderitaan duniawi khususnya, dan kemudian manusia ini melangkahkan 
kehidupannya ke arah yang benar sehingga kehidupan duniawi dan spirit-
ualnya lebih bahagia, contoh sederhananya adalah seorang anak pengemis 
yang akhirnya menjadi pegawai atau karyawan swasta atau pengusaha atau 
menjadi rohaniawan.

3. Manusia yang lahir dari tempat terang menuju gelap, yaitu manusia yang 
terlahir dalam keadaan atau kondisi kehidupan yang bahagia, penuh ke-
bahagiaan secara duniawi khususnya, namun manusia ini melangkahkan 
kehidupannya ke arah yang salah sehingga kehidupan duniawi dan spirit-
ualnya menjadi ti dak bahagia, contoh sederhananya adalah seorang anak 
miliarwan yang akhirnya menjadi pengguna narkoti ka.

4. Manusia yang lahir dari tempat yang terang menuju terang, yaitu manu-
sia yang terlahir dalam keadaan atau kondisi kehidupan yang bahagia, yang 
penuh kebahagiaan secara duniawi khususnya, dan kemudian manusia ini 
melangkahkan kehidupannya ke arah yang benar sehingga kehidupan dun-
iawi dan spiritualnya menjadi lebih bahagia, contoh sederhananya adalah 
seorang anak miliarwan yang akhirnya menjadi bilioner.

Deklarasi kemerdekaan atas diri sendiri yang telah dikumandangkan oleh Sang 
Buddha melalui sutt a-sutt a dan khususnya melalui ayat yang penulis kuti p di 
arti kel ini, mengajak kita untuk memahami the power of human beings, the 
power of self atau kekuatan kehidupan manusia, kekuatan diri sendiri. 

Paradigma kehidupan yang memahami kekuatan ada di tangan diri sendiri akan 
merubah pemikiran kita mengenai kehidupan ini. Kita akan memulai menjadi 
manusia yang berani bebas dari masalah, berani bertanggung jawab terhadap 
masalah dan berani mengatakan ti dak atas masalah. 

Paradigma the power of self meyakinkan kepada kita bahwa masalah hidup ini ada 
bukan hanya karena adanya faktor luar diri kita yang menjadi sumber hadirnya 
masalah, namun kita akan memahami bahwa kita pun turut menyumbang 
melahirkan masalah yang ada pada hidup kita. Paradigma inilah merupakan 
paradigma yang mengarah pada penyelesaian masalah. Keti ka masalah datang 
dan kita hanya mencari kambing hitam, maka masalah ti dak akan pernah dapat 
diselesaikan dengan tuntas. Seperti nya misalnya keti ka kita mendapat teguran 
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dari atasan kita, lalu kita mulai menyalahkan bawahan kita, maka teguran 
berikutnya pasti  akan menyusul menunggu tanggal mainnya saja. Namun dengan  
paradigma the power of self kita akan memahami bahwa masalah hadir karena 
kita juga ikut berparti sipasi di dalamnya, sehingga keti ka teguran datang dari 
atasan, kita dengan pikiran yang waspada, “Oh ada kesalahan yang aku buat”, 
karena itu kita mulai merapatkan barisan dengan bawahan lalu mencari strategi 
bersama untuk menyelesaikan teguran tersebut. Inilah cara yang mengarah pada 
penyelesaian masalah. Paradigma the power of self mampu memerdekakan 
kita dari masalah yang datang silih berganti . 

Saat ini saya yakin, pembaca telah memahami bahwa makna ayat Dhammapada 
yang dikuti p dalam tulisan ini telah dipahami sebagai sebuah seni hidup yang 
penti ng dihayati  secara dalam dan aplikati f. Beberapa hal lain yang juga dapat 
kita pahami dalam merefl eksikan ayat ini adalah adanya satu jaminan lain yang 
mendorong atau menyadarkan kita bahwa kita perlu membangkitkan moti vasi 
intrinsik yaitu moti vasi atau dorongan yang lahir dari dalam diri sendiri atas 
pengerti an sendiri. Moti vasi intrinsik yang dibangun melalui paradigma yang 
termuat dalam ayat di atas berupa pemahaman bahwa kita mampu untuk 
menjadi yang terbaik atas diri kita sendiri, kita mampu mengubah hidup kita 
sendiri, serta kita mampu untuk ti dak tergantung dengan faktor di luar diri kita 
sendiri. 

Pemahaman mengenai paradigma the power of self yang tercurah melalui 
kuti pan ayat di atas terkadang dipahami oleh kita sebagai sebuah pernyataan 
yang egois dari manusia. Kita mungkin akan menilai makna ayat ini sebagai ayat 
yang mendukung individualisme. Tentunya paradigma ini salah besar!. Perlu 
dipahami bahwa ayat ini lahir untuk membangkitkan energi yang tersembunyi 
yang telah lama ti dak dibangkitkan dalam diri manusia untuk mencapai 
satu cita yang terti nggi yaitu membuat pulau perlindungan sendiri. Dengan 
paradigma the power of self maka lahirlah sebuah upaya untuk ti dak egois. Kita 
ti dak lagi menyalahkan orang lain atau faktor lain di luar diri kita keti ka kita 
mengalami kegagalan, kita ti dak lagi menghujat atasan kita setelah mendapat 
teguran, kita ti dak lagi menghakimi teman kita yang telah berbohong kepada 
kita, kita ti dak lagi mencibir seorang rohaniawan yang telah menyimpang, kita 
ti dak lagi mengumpat istri atau suami kita yang selingkuh, kita akan belajar 
memahami masalah di atas penyelesaian masalah, bukan lagi masalah yang 
dipahami di atas masalah baru yang beranak pinak. Paradigma the power of 
self yang tersirat dari ayat di atas sesungguhnya bermakna sangat manusiawi 
bagi manusia dan hewani bagi hewan atau dewani bagi para dewa, dan ti dak 
bermakna egois. 

Satu hal lain yang mungkin dapat kita pahami dari paradigma the power of 
self yang tersirat dalam ayat di atas adalah adanya peluang atau kesempatan 
bagi kita untuk memilih, berti ndak dan bertanggung jawab. Takdir ti dak lagi 
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sebuah garis tegas dalam hidup kita, tapi takdir menjadi sebuah garis kita turut 
menyumbangkan kreasi kita di sana. Kita ti dak lagi dihantui oleh masa lalu 
yang suram dan masa depan yang ti dak jelas arah-melintangnya, tapi kita akan 
menjadi manusia yang siap dengan masa depan, dan ti dak takut dengan masa 
lalu, karena kita akan memahami masa sekarang sebagai sebuah berkah, sebagai 
sebuah rahmat, sebagai sebuah intan permata yang dapat kita karyakan menjadi 
berkah, dan berkah lagi, menjadi rahmat, dan rahmat lagi dan juga menjadi 
intan permata dan intan permata lagi. Paradigma the power of self menuntun 
kita untuk memahami kehidupan yang hadir saat ini sebagai kehidupan yang 
sangat mulia dan penti ng, karena saat inilah kita ada, saat inilah kita bisa, saat 
inilah kita yang menjadi tuan atas kehidupan kita sendiri, saat inilah kita yang 
menentukan masa depan kita. 

Paradigma yang lahir dari pemahaman ayat Dhammapada di atas telah 
mengupayakan kita untuk be one hundred percent (salah satu iklan minuman 
kesehatan). Kita harus akui bahwa kehidupan ini ti dak sepenuhnya dapat kita 
atur, kita kuasai, kita manage, kita ubah di atas tangan kita sendiri. Kehidupan 
ini dipengaruhi oleh banyak faktor di luar diri kita sendiri. Dan faktor-faktor 
di luar diri kita tersebut ti daklah mungkin dapat kita atur sendiri, kita kuasai 
sendiri, kita ubah sendiri. Biarlah faktor-faktor di luar diri kita tersebut bekerja 
dengan hukum mereka sendiri, kita ti dak eti s dan ti dak berdaya mengaturnya, 
namun yang paling terpenti ng adalah kita tetap fokuskan langkah kita untuk 
mengopti malkan usaha kita membangun pulau perlindungan bagi kita sebesar 
100 %, atau mungkin pasti kan 1000%. 

Inilah beberapa hal yang dapat penulis utarakan mengenai pemahaman penulis 
mengenai makna yang tersirat dalam ayat Dhammapada 160 Bab XII Att a Vagga. 
Semoga bermanfaat, jika ada kesalahan, semua karena pemahaman penulis 
yang belum opti mal, mohon segera diralat. Terimakasih. BE HAPPY, Re-set our 
paradigm and opti mize our’s power of self!

Tentang Penulis:
Penulis yang bernama buddhis Aryavamsa Frengky ini lahir di Palembang, 2 
Maret 1980. Saat ini beliau baru saja menyelesaikan studi S2 nya di Magister 
Psikologi Pendidikan UGM Yogyakarta setelah sebelumnya menyelesaikan studi 
S1 Matemati ka FMIPA pada universitas yang sama pula. Bidang keahlian public 
speaking, educati onal researcher, dan educati onal program developer. Saat ini 
penulis akti f di Program Development Manager Goodwill Educati on & Training 
sebagai salah satu trainer.
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Fei Ling

Sabba papassa akaranam

Kusalassa upasampada

Sacitt a pariyo dapanam

Etam Buddhanassa sanam’ti 

(Dhammapada :183)

Happy Birthday Vidyasena…!!! 

Sinar Dhamma-Mu yang selalu memberikan kehangatan

Pancaran kasih-Mu telah Kau tanamkan di hati  kami semua

Sampai kapanpun, ajaran-Mu takkan pernah sirna…

Vidyasena’ tetaplah Berjaya!

Sejauh mana kita memahami Dhamma itu sendiri? 

Sejauh mana kita telah mempersiapkan diri kita untuk belajar? 

Dhamma yang telah dibabarkan Sang Buddha bersifat universal. Sangatlah 
mudah dipahami asalkan kita rajin berlati h, mau belajar, dan mempunyai 
semangat juang yang ti nggi. Apakah kita siap menjadi pemimpin bagi 
diri sendiri? Seberapa banyak tempaan yang sudah kita lalui? Itupun saya 
yakin, tentunya keti ka kita dihadapkan dengan kondisi sulit, pasti  kita mulai 
menggerutu. Hal apapun yang bertentangan dengan keinginan kita tentu kita 
akan menolak. Kebiasaan buruk seperti  itulah yang terkadang tanpa kita sadari. 
Mungkin kita akan menyadarinya setelah kondisi/masa-masa sulit itu sedang 
dialami. Sebenarnya, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita siap untuk 
menjadi pemimpin bagi diri sendiri?

Ada pepatah yang mengatakan, keraslah terhadap diri sendiri dan lembutlah 
terhadap orang lain. Semakin keras kita terhadap diri sendiri, maka semakin siap 
kita menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Kuncinya 
adalah praktek. Sama halnya dengan seorang anak kecil yang ingin belajar 
bersepeda. Ia hanya diberi tahu oleh ibunya bagaimana cara mengendarai 
sepeda, menaiki sepeda, menginjak pedal, dan melaju dengan menjaga 
keseimbangan. Akan tetapi, si anak ti dak mencobanya. Pada suatu hari, keti ka 
ia diajak temannya bersepeda dan si anak mengingat apa yang telah dikatakan 
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ibunya, lalu ia berpikir mudah, kemudian ia langsung menginjak pedal sepeda 
dengan kencang. Tidak terpikirkan oleh ibunya bahwa si anak benar-benar akan 
mengendarai sepeda. Ibunya pun lupa memberitahu si anak bagaimana cara 
mengerem, maka si anak pun tersungkur jatuh ke dalam selokan. 

Begitu juga sama halnya dengan diri kita. Semua akan dirasakan manfaatnya 
jika diimbangi dengan praktek. Semakin sering kita berlati h, maka semakin siap 
kita dihadapkan dengan kondisi apapun. Kita ti dak akan merasakan ketakutan, 
kecemasan, atau berbagai perasaan lainnya. Dimana pun kita berada, kita selalu 
siap beradaptasi dengan lingkungan sekitar.  Bagaimana cara kita mengawalinya? 
Mulai tanamkanlah dalam diri kita untuk selalu mengisi diri kita dengan hal-
hal yang positi f. 

Pertama kali saya memutuskan untuk merantau dari kampung halaman saya 
bertekad untuk terus maju dan berjuang, meskipun saat itu dalam benak saya 
terus bertanya apakah saya sanggup menjalaninya atau ti dak. Niat saya untuk 
melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi Yogyakarta berawal dari cerita salah 
seorang guru SMU saya, Bapak Soetopo. Beliau lahir di Yogyakarta dan beliau 
seringkali menceritakan kondisi di Kota Yogyakarta. Mulai dari penduduknya 
yang ramah, makanan khas Jogja (Gudeg, Bakpia Pathok, Nasi Kucing) sampai 
dengan situasi belajar di Kota Jogja, ditambah lagi dengan sebutan Kota Pelajar. 
Lalu, dari cerita beliaulah terlintas dalam benak saya ingin rasanya menjalani 
kehidupan baru yang tentunya akan menjadi pengalaman baru dan menarik 
buat saya, pikir saya. 

Kebetulan sekali Kepala Sekolah SMU saya juga mempunyai sanak saudara di 
sana. Tidak ada seorangpun dari keluarga saya mengizinkan saya kuliah di luar 
kota. Dasar memang saya termasuk orang yang keras kepala, saya berusaha 
menjelaskan hal-hal positi f yang inti nya saya ingin diizinkan kuliah di Jogja. Dari 
ti ndakan yang saya lakukan, belum memberikan hasil sama sekali bagi keluarga 
saya. Lalu saya terus berusaha untuk membujuk mama saya untuk bertemu dengan 
Guru SMU saya. Saya meminta bantuan kepada Guru saya untuk memberikan 
penjelasan mengenai situasi di Jogja hingga pada akhirnya saya jadi berangkat. 
Saya berangkat dengan seorang sahabat saya, Vivi, yang kebetulan ia juga belum 
masuk kuliah (Bina Nusantara, Jakarta) dan ia memutuskan untuk menemani 
saya selama saya beberapa minggu di Jogja. Di tengah perjalanan kami ke Jogja, 
kami mengalami musibah kecelakaan kereta api yang bertabrakan dengan Truk 
Container. Di tengah-tengah kegaduhan orang yang berteriak minta tolong dan 
pecahan kaca, semua terdengar riuh sekali. Sempat terpikir dalam benak saya, 
apakah saya akan berhenti  sampai di sini? Gerbong 1 bagian lokomoti f kereta 
kami terbakar. Kami berada di Gerbong 2. Saat itu, kami sangat panik. Semua 
penumpang berdesakan turun. Untungnya karma baik berbuah, saat itu ti dak 
ada korban satupun. Kami dipindahkan ke Gerbong 6 dan pindah jalur. Akhirnya 
kami melanjutkan perjalanan kami. Sesampainya di Stasiun Tugu Yogyakarta, 
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kami dijemput oleh saudara dari Kepala Sekolah saya (Ibu Nurhayati  Soebagyo). 
Kami ti nggal di sana beberapa hari sampai kami menemukan kos dekat kampus 
Universitas Atma Jaya, Babarsari. Saya mulai sibuk dengan kegiatan aklimasi 
kampus. Selama saya aklimasi, sahabat saya sibuk mencarikan Vihara untuk 
saya. Hehehe…^,^  Di hari Minggu, kami menyempatkan diri untuk datang ke 
Vihara yang dicari oleh teman saya, Vihara Buddha Prabha. Kami sembahyang di 
sana dan bertanya kepada salah seorang umat di mana letak Vihara Theravada 
di Yogyakarta. Lalu ditunjukkannya Vihara Vidyaloka. Kamipun pergi ke sana dan 
haripun sudah mulai petang. Sesampainya di sana, saya melihat sekumpulan 
pemuda-pemudi (sedang RPL rupanya). Lalu saya pertama kali bertemu dengan 
ce Pao2, ce Helen, dan alm. ko Hendy Sun. Kemudian mereka memberitahukan 
jadwal puja bhakti  Minggu di sana. Lalu kami pulang dan isti rahat. Setelah semua 
urusan saya selesai, teman saya pun kembali ke Jakarta. 

Saya mulai menjalani kehidupan saya di Jogja; dimulai dari perkenalan dengan 
teman kost, teman kampus, dan teman-teman Vidyasena. Saya pun senang untuk 
akti f organisasi dimanapun. Keakti fan inilah yang membuat saya merasakan 
hidup penuh dengan warna. Tapi dari sinilah saya banyak sekali mendapatkan 
pengalaman, tempaan, binaan dari senior, alumni dan adik-adik Vidyasena. 
Saya pernah merasakan kejenuhan keti ka organisasi yang saya geluti  (Vidyasena 
dan kampus, yakni PRESMA FTB UAJY) berada pada saat yang bersamaan. 
Ditambah lagi dengan laporan-laporan prakti kum yang ti ada henti nya. Akan 
tetapi, semangat para sena-lah yang membuat saya bertahan. Beberapa dari 
senior kepengurusan saat itu datang menghampiri saya untuk memoti vasi saya 
tetap akti f. Beberapa kali itu dilakukan hingga membuat saya sendiri jenuh dan 
akhirnya saya kembali akti f lagi di sana. Dari keadaan itulah, yang membuat 
saya tertekan dan memaksa saya untuk belajar memanajemen waktu, sehingga 
dengan kesibukan yang sedang kita hadapi kita tetap mampu bertahan dan 
mencapai target yang diinginkan. Di tengah-tengah kesibukan kuliah kita, keti ka 
kejenuhan mulai muncul, janganlah kita menghindarinya. Kesibukan yang saat 
itu saya alami, yaitu adanya kegiatan Leadership yang diadakan Vidyasena 
(Character Building dibawakan oleh cik Lanny di Klaten) yang bertepatan 
dengan rencana pembuatan laporan prakti kum saya. Awalnya saya berencana 
untuk ti dak pergi karena waktu yang saya miliki sangat sempit dan ingin saya 
gunakan untuk membuat laporan prakti kum. Tapi saat itu juga, saya mencoba 
untuk menentang keinginan hati  saya dan memutuskan untuk mengikuti  Sesi 
Leadership yang diadakan Vidyasena dan sepulangnya baru saya kerjakan. 
Apa yang terjadi? Sepulangnya sampai kost saya merasakan seperti  memiliki 
semangat baru, kekuatan baru. Itulah teman-teman, janganlah kita terlalu 
egois dengan keinginan kita; jika saat itu saya memilih untuk ti dak berangkat 
dan membuat laporan, mungkin saya hanya terus bergelut dengan laporan yang 
saya buat. Isilah terus diri kita dengan segala moti vasi dalam bentuk apapun 
sehingga kita selalu bersemangat dalam menelusuri kehidupan ini. 
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Saya mulai akti f di Vidyasena berawal dari pelobian penerima tamu Waisaka 
Puja, kemudian 2004 saya dilobi untuk menjadi Staf Dhammaduta Bidang 
Pendidikan oleh ce Pao selaku Ketua Bidang Pendidikan saat itu. Tahun 2005 
saya dilobi menjadi Ketua Bidang Puja, tahun 2006–2008 saya dipercaya sebagai 
pembina. Saya banyak mendapat wawasan pengetahuan dan pengalaman 
yang belum tentu bisa saya dapatkan, seandainya saya ti dak bergabung dalam 
Vidyasena. Pengalaman berharga, suka duka bersama, bimbingan dari para 
senior yang mungkin dahulu masih terkenal killer-nya (he..he..). Sebenarnya itu 
merupakan tempaan agar kita kelak mampu dihadapkan dalam situasi apapun. 
Keti ka kita sedang dalam proses menjalaninya, terkadang mungkin ada perasaan 
tersinggung pada saat berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat 
dari kita. Tapi itulah pembelajaran bagi kita dalam pemahaman karakteristi k 
seseorang. 

Pada saat saya menjadi staf, perasaan tertekan, menjengkelkan, atau risau 
selalu ada. Perasaan seperti  itu selalu muncul keti ka kegiatan yang diikuti  oleh 
kita saling bersamaan waktunya. Disitulah saya harus belajar tentang prioritas, 
meskipun kita tahu bahwa prioritas seorang mahasiswa adalah belajar. Dalam 
hal ini, yang saya maksud di sini adalah prioritas antara mengikuti  kegiatan 
yang diadakan organisasi di Fakultas dengan di Vidyasena. Dari semua kegiatan 
tersebut, saya juga harus meluangkan waktu untuk pembuatan laporan 
prakti kum. Mungkin teman-teman Farmasi/Biologi sudah tahu bagaimana 
persyaratan untuk mengikuti  prakti kum selanjutnya yaitu diharuskan untuk 
mengumpulkan laporan prakti kum sebelumnya. Dari sinilah saya belajar 
untuk membagi waktu. Seandainya sehari adalah 26 jam, mungkin ada sedikit 
kelonggaran untuk isti rahat. Sejak saat itulah, saya mulai membagi waktu saya 
agar dapat melakukan seluruhnya tepat waktu. Salah satunya yaitu menginap 
di Vihara Vidyaloka. Dengan menginap, kegiatan Vidyasena (Rapat RPH/ Rapat 
Waisaka/ lainnya) dapat saya lakukan dan setelah itu baru saya membuat 
laporan prakti kum. Saya merasa waktu isti rahat saya sangatlah berkurang. Tapi 
saya senang keti ka semua yang saya lakukan dapat selesai tepat pada waktunya. 
Di sinilah saya belajar untuk disiplin waktu. 

Keti ka saya menjadi Ketua Bidang Puja, saya belajar menyusun perencanaan 
program kegiatan selama 1 tahun; belajar berkoordinasi dengan bidang lainnya 
(baru merasakan penti ngnya kerjasama, disitulah kekuatan ti m berada);  belajar 
mengatur waktu, bersosialisasi, berhadapan dengan orang yang berbeda 
pendapat; belajar menghadapi kesulitan keti ka suatu permasalahan muncul, 
dan masih banyak lagi. 

Kemudian pada saat saya menjadi pembina, disitulah saya benar-benar belajar 
dalam melati h kesabaran. Karena kita sama-sama tahu bahwa pembina berada 
di luar kepengurusan, di mana tugas seorang pembina adalah membina dan 
memberikan saran/arahan kepada kepengurusan, sehingga menjadi lebih baik 
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dengan cara memberikan perti mbangan baik buruknya keti ka suatu ti ndakan 
diambil oleh kepengurusan. Para pembina ti dak berhak untuk memberikan 
keputusan, keputusan tetap berada di tangan kepengurusan. Akan tetapi, keti ka 
yang terjadi adalah saran yang sudah diajukan ditolak, maka para pembina pun 
tetap ti dak berhak dalam penetapan keputusan. Disitulah kesabaran kita dilati h, 
bukan? Kita pun harus paham dengan karakteristi k seseorang. Saya semakin 
menyadari, semakin ti nggi posisi seseorang maka semakin banyak tanggung 
jawab yang dibebaninya. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari keikutsertaan 
kita dalam suatu organisasi. Apalagi keti ka kita menjadi atasan, kita yang harus 
lebih banyak meluangkan waktu untuk memperhati kan bawahannya. 

Pandai-pandailah melihat situasi dalam mengambil kesempatan yang baik 
untuk membekali diri kita. Semakin kita berhadapan dengan hal positi f 
maka kita akan semakin percaya diri. Saya ingat benar keti ka pertama kali 
saya menginjakkan kaki di Jogja, saya sama sekali ti dak memiliki rasa percaya 
diri. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan bertambahnya pengalaman, dan 
tempaan yang dihadapi, maka kita semakin merasa yakin dan mampu. Kita 
belajar untuk berani berbicara di hadapan orang banyak dengan penuh percaya 
diri. Bagi teman-teman/ adik-adik yang pernah/sedang bergabung di Vidyasena, 
itu merupakan karma baik kita semua karena banyak sekali wawasan yang dapat 
kita peroleh dan diterapkan dalam kehidupan kita; kita selalu berjalan di atas 
pengetahuan dhamma yang kita miliki. 

Saya sangat senang sekali mendapat kesempatan untuk mengikuti  meditasi pada 
tahun 2007 yang lalu di Vihara Bodhivamsa, Klaten; meditasi metode GOENKA 
dengan guru pembimbing Bhikkhu Ratanapala. Saat itu, pertama kalinya 
saya mengikuti  Vipassana. Padahal saya paling ti dak suka dengan meditasi. 
Banyak sekali alasan dalam diri saya, entah itu rasa sakit, kesemutan, gatal 
karena nyamuk, mengantuk, dan hal lain yang menimbulkan keti daknyamanan 
dalam diri. Akan tetapi, saat itu kebetulan saya baru saja menyelesaikan ujian 
pendadaran saya, dan begitu mendengar ada Vipassana, entah mengapa saat itu 
rasanya saya harus ikut. Saya merasa itu adalah kesempatan baru bagi saya untuk 
melawan hal yang membuat saya kurang nyaman. Akhirnya, saya memutuskan 
untuk ikut Vipassana. Pelaksanaan kegiatan itu berlangsung selama 10 hari, saya 
ingat betul saat itu (22 Desember 2007–02 Januari 2008)  melewati  tahun baru 
dengan pengalaman yang berbeda dari biasanya (biasanya saya pulang Jakarta 
dan berkumpul bersama keluarga). Tapi, saat inilah saya mencari suasana baru. 

Disinilah saya benar-benar merasakan keindahan Dhamma yang dibabarkan 
oleh Sang Buddha secara luar biasa. Ternyata musuh yang harus ditaklukkan 
adalah diri kita sendiri. Pikiran kita seringkali dipenuhi oleh keinginan yang 
ti ada henti nya. Itulah yang menyebabkan munculnya dukkha dalam diri kita. 
Kita masih belum dapat mengikis dosa, lobha, dan moha dalam diri sendiri. 
Kebahagiaan yang dapat dirasakan dengan penuh kebijaksanaan. Tiga hari 
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pertama, perasaan sakit, bosan, jenuh benar-benar saya rasakan; karena hanya 
mengamati  pernafasan dalam waktu yang cukup lama (menurut saya waktu itu). 
Lalu, hari keempat saya mulai mencoba terus menelusuri dalam diri sendiri inilah 
rasa sakit, kesemutan…Semakin kita mencoba melawannya, maka rasa sakit itu 
semakin menusuk sehingga membuat kita merasa lebih sakit lagi. Akan tetapi, 
keti ka kita mencoba untuk tetap diam dan ti dak bereaksi, maka rasa sakit itu 
perlahan mulai menghilang. Hari kelima, saya masih belajar untuk memusatkan 
konsentrasi pernafasan dan tetap diam terhadap sakit yang terus dirasakan. 
Lama-kelamaan saya merasa waktu yang cukup singkat selama meditasi tanpa 
ada gerakan. Awalnya 60 menit lamanya meditasi, bagi saya itu menyiksa. 
Akan tetapi, keti ka pada hari kelima, waktu 45 menit itu cukup singkat. Saya 
mulai mengerti  bahwa semakin sering kita berlati h, maka hal itu akan menjadi 
terbiasa. 

Pada hari keenam, mulai konsentrasi dengan nafas dan kondisi sekitar saya 
(dingin, panas, gatal, berkeringat) yang menyentuh tubuh ini. Selama meditasi 
diusahakan ti dak bergerak pada waktu meditasi adhitt ana. Lalu pada hari 
ketujuh, saya mulai menelusuri ke dalam diri apakah kita merasakan adanya 
sensasi halus (seperti  aliran darah). Saat itu, pikiran saya semakin terfokus 
dan terus mengamati  di dalam diri. Keti ka sensasi halus dapat dirasakan, saya 
mulai mengamati  satu per satu bagian dari tubuh ini. Dimulai dari ubun-ubun 
kepala, mata, telinga, mulut, leher, bahu kiri, tangan kiri, ujung jari kita satu 
per satu, balik lagi lalu perlahan mengamati  bahu kanan, rasakan pegal pada 
tulang, tangan kanan, dan ke ujung jari kita sebelah kanan, badan kita yang terus 
bertahan untuk tegak, rasakan pegalnya punggung ini, lalu bagian punggung 
yang pegal, ke arah paha kiri, beti s, pergelangan kaki kiri sampai pada ujung jari 
kaki ini, lalu arah paha kanan, beti s, pergelangan kaki kanan sampai ke ujung jari 
kaki ini, kemudian saya lakukan secara berulang dimulai dari bawah ke atas, dan 
seterusnya. 

Pada hari kedelapan, saya mulai merasakan aliran darah yang deras terus mengalir 
dalam pembuluh darah. Jika ya, Beliau mengatakan bahwa “Itulah Sankhara yang 
ada dalam diri kita sudah muncul.” Setelah itu, kebahagiaan mulai saya rasakan. 
Dan saya merasa ringan sekali seperti  ti dak membawa beban. Akan tetapi, keti ka 
pada hari kesembilan, saya mencoba untuk memunculkan kembali, itu masih 
sulit. Beliau mengatakan “Janganlah terlalu melekat, jika kita ingin memunculkan 
sankhara lagi, dan kita memaksa, itu berarti  bahwa keserakahan sudah mulai 
muncul dalam diri kita. Oleh sebab itulah, kita harus bisa mengendalikan pikiran 
kita.” Lalu, dimulai dengan lati han meditasi terus mengamati  pernafasan. Dan 
pada hari kesepuluh, Beliau mengajarkan meditasi dengan pengembangan 
cinta kasih. Pada hari kesebelas, kami tetap melaksanakan lati han meditasi dan 
siangnya kami diputarkan Rekaman GOENKAci sekilas tentang seminar antar 
beragama dan setelahnya kami semua berkemas untuk pulang. 
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Saya sangat bersyukur sekali ti dak melewatkan kesempatan yang sangat baik 
seperti  ini. Tujuan dari pelati han meditasi ini yaitu kita mengikis kilesa sedikit 
demi sedikit dalam diri kita. Ini sangat baik untuk pelati han dalam diri. Bagi 
teman-teman yang belum ikut Vipassana, cobalah luangkan waktu untuk ikut. 
(Hehe…bukan promosi lho.) Kita bukan cuma lati han meditasi saja, akan tetapi 
kita terus mendengarkan pembabaran Dhamma Sang Buddha seti ap malam 
setelah meditasi. Menurut saya, buah karma yang paling baik dalam kehidupan 
ini adalah mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan memahami dhamma 
dalam arti  yang sesungguhnya. Sebenarnya ti daklah rumit, Dhamma sangatlah 
sederhana dan mudah dipahami, dan indah jika diterapkan dalam kehidupan 
kita sehari-hari. 

Lati hlah diri kita agar kita semakin berkembang dalam membentuk kepribadian 
kita yang sesungguhnya. Tanamkanlah dalam diri kita bahwa akulah Vidyasena 
(Vidya=Pengetahuan dan Sena=prajurit). Mengapa saya berkata demikian? 
Keti ka kita menyadari bahwa kita telah mendapatkan pengerti an Dhamma yang 
begitu sederhana dan indah, sangat disayangkan bukan jika itu hanya kita yang 
tahu? Oleh sebab itulah, kita akan selalu berusaha dalam kondisi apapun dan 
dimanapun kita berada, kita mencoba membabarkan Dhamma kepada siapapun. 
Dan saat itulah, kita dapat mengatakan bahwa Dhamma indah pada awalnya, 
pertengahan dan pada akhirnya. Hiduplah sesuai dengan jalan Dhamma, maka 
Engkau akan menemukan kebahagiaan sejati .

Berpikirlah positi f terhadap situasi apapun, maka kita akan menjadi semakin 
berkembang pula. Kondisikanlah diri kita untuk selalu mempunyai keinginan 
belajar. Belajarlah untuk ti dak mengeluh dan menerima semua apapun 
yang dapat kita pelajari. Manfaatkan waktu yang singkat ini. Jangan takut 
berhadapan dengan suatu masalah. Hadapilah dengan bijaksana. Semakin 
sering kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, maka semakin mudah pula 
kita mengatasinya. Bagi teman-teman yang sedang bergabung di Vidyasena, 
berjuanglah demi perkembangan Buddha Dhamma dan diri kita sendiri. Saya 
bisa mengatakan seperti  itu karena setelah masa-masa indah tersebut saya 
lalui, saya menyadari bahwa semua pelati han yang telah saya ikuti  benar-
benar saya terapkan keti ka saya mulai bekerja. Sebelum saya bergabung ke 
Vidyasena, pengetahuan dhamma yang saya miliki sangatlah minim. Disinilah 
saya menemukan pengerti an dhamma yang sesungguhnya. Saya yakin segala 
kegiatan yang kita lakukan jika dilandasi dengan pikiran, perbuatan, dan 
ucapan yang baik, maka akan mendatangkan hasil yang baik untuk kita. Itulah 
yang membuat saya merasa mampu untuk beradaptasi dengan siapa saja 
dan dimanapun saya berada. Sekarang saya bekerja di PT. Riau Sakti  United 
Plantati ons, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau sebagai Staff  Executi ve 
Quality Assurance Produk Nanas. Pertama kali saya ti ba di sini, saya sendiri ti dak 
menyangka bisa sampai di sini. Bagi saya, kehidupan adalah suatu tantangan 
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di mana kita harus terus mencoba hal baru, yang menjadikan kita tumbuh 
dengan kepribadian yang dewasa dan semakin berkembang. Saya benar-benar 
merasakan manfaat bergabung dengan Vidyasena, dimulai dari pengalaman 
saya menjadi staff  sampai pembina, semua memerankan posisi sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Saya baru menyadarinya keti ka semua 
sudah saya jalani. Kepada teman-teman/adik-adik yang sedang bergabung di 
Vidyasena, berjuanglah semampu kalian selagi kalian masih memiliki waktu yang 
singkat ini. Saat melalui masa-masa sulit, cobalah bertahan atau diam sejenak; 
setelah semua kondisi tenang dan pulih, kembalilah dan pulihkan semangat 
yang ada dalam diri kalian untuk berjuang menempuh tantangan hidup yang 
dapat menjadikan diri kita semakin dewasa dan berkembang. 

Happy Birthday Vidyasena 22nd…Tak terasa waktu cepat berlalu, Dhamma-Mu 
yang selalu bergema, membuat semua orang terpesona akan kebenaran-Mu, 
pancarkanlah sinar Dhamma-Mu menerangi kehidupan yang penuh dengan 
tantangan dunia. Getar-getar Dhamma yang Kau percikkan, membuat semua 
makhluk turut merasakan kebahagiaan. Semoga dengan bertambahnya usia 
Vidyasena, Dhamma-Mu akan terus terpelihara dan tetap lestari sepanjang 
masa. Berjuanglah para Sena!!! Jia You!!! 

Anumodana atas diberikannya kesempatan kepada saya untuk berbagi 
pengalaman kepada teman-teman, adik-adik Vidyasena, dan siapapun yang 
membacanya. Semoga ini menjadi semangat bagi kita semua untuk selalu 
hidup dalam Dhamma; karena kita tahu bahwa Dhamma indah pada awal, 
pertengahan, dan pada akhirnya… 

Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia… 

Sadhu…Sadhu…Sadhu…

Mett acitt ena,

Pemasuryani Fei Ling

Tentang Penulis :
Penulis yang bernama upasika Pemasuryani ini asli kelahiran Jakarta. Telah 
menyelesaikan studinya di jurusan Biologi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Selama di Vidyasena penulis pernah menjabat sebagai staf dhammaduta (2004-
2005), ketua bidang Puja (2005-2006), pembina Vidyasena (2006-2008). 
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Bekal Yang Berharga...
Liza Halim

Awal perkenalan saya dengan Vidyasena (VS) dimulai sejak saya masih berstatus 
Maba, mahasiswa baru; saya yakin seperti  sebagian besar teman-teman VS 
lainnya juga. Keti ka itu salah seorang kakak teman saya membantu saya yang baru 
kenal dengan kota Yogyakarta dengan menemani saya mencari kos, menemani 
saya jalan-jalan di daerah sekitar kampus, hingga akhirnya membawa saya ke 
vihara setelah mengetahui bahwa ternyata saya seorang Buddhis. Kakak teman 
saya ini merupakan salah seorang pengurus di vihara tersebut rupanya. Keti ka 
ada acara kumpul-kumpul dengan maba yang lain, saya juga diajak dan pada 
acara tersebut kami ditawarkan bantuan untuk mengurus keperluan Ospek. 
Dalam kegiatan tersebut pula kami diperkenalkan sedikit tentang VS dan Vihara 
Vidyaloka. Inilah awal saya tahu tentang VS.

Tentu bukan suatu hal yang aneh bila ada sebuah organisasi di dalam sebuah 
vihara. Di kota asal saya juga ada, di salah satu vihara ada sebuah perkumpulan 
remaja seumuran murid-murid SMP – SMA yang mengurusi sekolah minggu 
untuk anak-anak yang lebih kecil. Hanya sebatas itu yang saya ketahui tentang 
organisasi kepemudaan di vihara. Ternyata setelah saya lihat-lihat dan pikir-pikir, 
seperti nya VS juga seperti  itu; bahkan ternyata lebih dari sekedar organisasi 
kepemudaan biasa. Saya menjadi semakin yakin, terlebih lagi keti ka untuk 
pertama kalinya saya diajak untuk ikut sebuah rapat besar, yang pada akhirnya 
saya ketahui bahwa rapat besar itu namanya Vidyasena Samaya. Saya cukup 
heran karena saya diminta ikut rapat itu dari awal jam 9 pagi sampai selesai jam 
9 malam, hanya sebagai seorang peninjau saja yang sebenarnya ti dak ada peran 
apa-apa, apalagi waktu itu saya benar-benar ti dak memahami apa pun. Tapi ada 
satu hal yang saya dapatkan, dari kegiatan tersebut saya memiliki kesan bahwa 
VS adalah sebuah organisasi kepemudaan yang berbeda karena rapatnya pun 
serius sekali, bahkan dilengkapi dengan acara ketok palu segala, seperti  rapat-
rapat di DPR yang saya lihat di televisi. Ada sebuah perasaan ketertarikan untuk 
menjadi bagian dari VS.

Kesan tentang VS yang saya miliki ternyata semakin berkembang dan bervariasi 
seiring dengan semakin terlibatnya saya di dalam organisasi ini. Saya, yang 
statusnya masih seorang mahasiswa yang baru saja akan memulai dunia baru 
yang asing, yang belum pernah berkecimpung dalam organisasi apa pun, sebagai 
orang luar, memandang VS sebagai suatu tempat yang sangat menarik sehingga 
terpikir untuk bergabung ke dalamnya. Sebagai pengurus, saya akhirnya cara 
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pandang yang baru terhadap VS. Tahun pertama saya bergabung dengan VS 
sebagai staf saya masih memandang VS sebagai sesuatu yang luar biasa: disiplin, 
serius, dan tegas. Namun lama-kelamaan saya melihat bahwa suasana VS itu 
sangat dipengaruhi oleh suasana kepengurusan pada saat itu. Singkatnya, bila 
pengurus tahun itu memiliki seorang Ketua Umum (Ketum) yang serius, maka 
keseriusan itu menjadi nuansa VS untuk saat itu. Makanya, sesungguhnya VS 
itu sangat variati f sekali, namun tentu saja kami tetap memiliki pedoman dalam 
Piagam dan pedoman dalam masyarakat yang sudah mengenal VS sejak lama.

Jadi, sewaktu saya menjadi staf pada kepengurusan tahun pertama, saya 
memiliki Ketum yang cukup tegas. Pada masa ini, saya merasa sebagai staf 
hanya dianggap sebagai pelaksana kegiatan saja, ibaratnya hanya selalu menjadi 
seksi sibuk saja. Hal-hal lain seperti  perencanaan kegiatan dan teknis lainnya 
seperti nya sudah dipikirkan oleh para senior. Sesungguhnya, hal ini sangat 
bergantung pada Ketua Bidang (Kabid) masing-masing, seti ap Kabid memiliki 
cara dan metode sendiri-sendiri dalam hal membina stafnya, dan perlu diingat 
bahwa ti ap Kabid adalah individu yang berbeda-beda. Kabid saya pada saat 
itu ti dak ingin membebani stafnya dengan segala hal yang bersifat konseptual 
dan teoreti s, tapi dia membebaskan kami untuk mencoba semua pengalaman 
dan untuk berperan akti f dalam seti ap kegiatan yang bisa diikuti , sehingga 
pengetahuan saya sedikit demi sedikit mulai terbentuk, terutama tentang VS 
yang lebih mendetail lagi, yaitu secara bidang per bidang.

Pada masa pertengahan kepengurusan, dikenal juga dengan semester 2, kami 
para staf sudah mulai mengetahui tentang peranan kami masing-masing. 
Pada masa ini memang merupakan masa dimana sudah seharusnya staf 
memahami tentang bidangnya. Mulai semester ini pula masing-masing staf 
mulai diperhati kan dengan seksama tentang prospeknya di masa depan; apakah 
ada potensi untuk “naik kelas”, atau sebaiknya “transfer kelas”. Para staf pun 
sudah mulai melirik-lirik bidang lain untuk melihat-lihat kesempatan baru untuk 
masa akan datang. Saya pribadi mulai merasa tergerak untuk menjadi seorang 
kabid karena dalam seti ap kesempatan Rapat Pengurus yang saya ikuti  saya 
memperhati kan Kabid-kabid bidang lain dan memikirkan seperti  apa rasanya 
menjadi kabid itu. Pada masa saya, banyak kabid-kabid yang saya nilai sangat 
kompeten dalam tugasnya, kreati f dan kriti s. 

Beruntung bagi saya, keinginan saya menjadi kenyataan. Saya dipercaya untuk 
menjadi Kabid Puja yang pada dasarnya mengurusi segala ritual keagamaan. 
Tetapi, apa yang saya jalani sungguh jauh berbeda dengan apa yang dahulu 
saya perhati kan sewaktu menjadi staf. Susah juga berjalan dengan memakai 
sepatu orang lain. Nilai penti ng seorang kabid, menurut saya, adalah sense of 
leadership, rasa kepemimpinan. Seorang kabid harus selalu berpikir jauh ke 
depan karena tantangannya besar sekali. Kabid bukan hanya harus mengenal 
bidangnya, tapi harus menguasai bidang tersebut secara teori, konsep dan 
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teknis pelaksanaan. Dari awal kabid merencanakan bidangnya selama satu 
tahun ke depan seperti  apa, mencari staf yang sesuai, menyusun rencana kerja 
beserta kegiatannya, membuat laporan ti ap bulan dan mengevaluasinya, hingga 
bertugas mempertanggungjawabkan keseluruhan bidangnya, termasuk staf-
stafnya, kepada forum yang lebih ti nggi. Salut lah pokoknya kepada seorang 
kabid. Namun, jangan salah, kabid yang hebat juga karena adanya kontribusi 
yang hebat dari stafnya; kabid harus mengakui ini.

Saya sebagai kabid rasanya ti dak begitu sukses. Poin-poin sukses yang ingin 
saya capai ti dak tercapai secara maksimal. Mungkin kurang komunikasi, kurang 
interpersonal skill, kurang leadership, kurang ini, kurang itu. Semua dirasa kurang, 
padahal sesungguhnya mungkin ti dak seperti  itu. Inilah salah satu kelemahan 
manusia, ya: selalu merasa kurang, dan kalau sudah begitu, selalu melihat ke 
halaman tetangga sebelah. Saya melihat alangkah enaknya menjadi sekretaris 
karena hanya ti nggal menjalankan sistem yang sudah ada, ti nggal mengurus 
administrasi saja, sedangkan sebagai kabid puja saya harus membuat konsep 
kegiatan. Tapi, pepatah mengatakan “be careful with what you wish for”. 

Saya menjadi sekretaris umum di tahun keti ga kepengurusan atas keinginan 
saya sendiri, arti nya saya mengajukan diri pada saat Sidang Samaya I dan 
muncul sebagai calon tunggal. Sayang sekali pada saat itu kepengurusan sedang 
mengalami perlambatan, menurut saya. Pada saat itu susah sekali mencari 
teman-teman yang ingin bergabung dan berjuang di VS, ini muncul karena 
banyak hal: mungkin karena keti dakcocokan dengan salah seorang personil, 
kejenuhan, kurang berhasil mencetak generasi penerus, dan karena tugas kuliah 
yang menjadi prioritas. Tidak ada yang salah. Semua orang bergabung ke VS atas 
keinginan sendiri, sebagai pengurus kami hanya mendukung dan memoti vasi 
saja. Sisanya akan terproses sendiri lewat seleksi alam, begitu kata para alumni, 
dan ternyata itu benar. Saya sangat salut kepada Ketum saya yang benar-benar 
berjuang mempertahankan kepengurusan; ini adalah sebuah kerja keras yang 
ti dak dapat ditandingi oleh orang lain, termasuk saya. Jadi bagaimana rasanya jadi 
sekum? Saya pun menilai saya mengalami lebih banyak kemunduran daripada 
sewaktu saya menjadi kabid. Ternyata sistem administrasi yang saya kagumi 
sewaktu menjadi kabid harus dilengkapi dengan satu hal, yaitu ketekunan. 
Karena kurang tekun dan teliti  ini banyak sekali administrasi yang berantakan. 
Dan sekali lagi saya masih merasa kurang leadership dan komunikasi.

Melihat sulitnya menjadi pengurus, apakah beban dan tekanan berkurang setelah 
ti dak lagi menjabat sebagai pengurus? Tidak juga. Tahun keempat saya menjadi 
salah seorang dari dewan pembina, yang sesungguhnya ti dak terikat dengan 
kepengurusan. Ternyata, ada perasaan tertekan juga karena sebagai orang 
luar saya cuma bisa menyaksikan saja. Mulailah ti mbul pemikiran-pemikiran 
untuk ikut campur membereskan kegiatan-kegiatan yang tertunda atau terjun 
langsung untuk menyelesaikan masalah; padahal ti dak diperkenankan. Mulaikah 
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mengandai-andai mengulangi masa-masa kepengurusan dulu, tapi ini jelas 
ti dak mungkin. Jadi sebenarnya ada tekanan dan beban yang baru, meskipun 
ada kebebasan dan keleluasaan. Susah juga ya, jadi dilema.

Di sepanjang masa bergabung dengan VS ada beberapa pelajaran penti ng 
yang saya dapatkan; yang pasti  saya mendapatkan sebuah persahabatan yang 
memiliki kekeluargaan yang kuat. Saya banyak mendapatkan teman-teman di 
sana. Pelajaran berharga lain adalah untuk ti dak gegabah, memberi penilaian 
terhadap sesuatu atau seseorang secara cepat dan gampang, belajar mengerti  
dan memahami orang lain. Staf harus menghargai rekan-rekan pengurusnya 
yang lain,kabid juga harus memahami staf dan teman-temannya, ketum-
sekum harus mengerti  kabid dan stafnya, karena semua level ada kesulitan dan 
tantangannya masing-masing yang mungkin ti dak terbayangkan sebelumnya. 
Pelajaran untuk berpikir dan berti ndak dengan bijak dan penuh perti mbangan 
karena VS merupakan bagian dari masyarakat luas. Dan tentu saja yang penti ng 
adalah aspek-aspek Dhamma yang kita dapatkan di VS mungkin ti dak akan kita 
temukan di kesempatan lainnya: berkenalan dekat dengan para Bhikkhu Sangha, 
bahkan mengunjungi Vihara Mendut yang megah, mengikuti  berbagai kegiatan 
Dhamma dan perayaan, memiliki akses terhadap Dhamma, dan memiliki teman-
teman untuk berdiskusi Dhamma.

Pada akhirnya, pengalaman-pengalaman saya selama di VS merupakan harta 
yang sangat berharga karena memberikan saya bekal mental dalam memasuki 
dunia kerja. Menurut saya, apa yang saya alami di dunia kerja ti dak sedahsyat 
semasa di VS, namun tanggung jawabnya lebih besar. Juga karena Dhamma 
yang saya dapat selama di VS telah membantu saya melewati  masa-masa sulit 
dalam bekerja. Jadi, seburuk apapun yang saya dapat di VS, pasti  ada sisi positi f 
yang berguna suatu saat nanti . Saya berharap VS dapat terus memberikan sisi-
sisi positi f tersebut pada kehidupan masing-masing pengurusnya; dan bagi para 
pengurus agar selalu bersemangat dan berjuang demi mencapai sesuatu yang 
lebih baik lagi.

<Hemadevi Liza Halim>

Tentang Penulis :
Penulis yang bernama upasika Hemadevi ini berasal dari Padang. Ia telah 
menyelesaikan studinya di jurusan sastra inggris Universitas Sanata Dharma 
Yogyakarta. Selama menjalani perkuliahan, penulis akti f di organisasi Vidyasena 
dan pernah menjabat sebagai staf kesejahtearaan anggota (2002-2003), ketua 
bidang puja (2003-2004), sekretaris umum (2004-2005), pembina (2005-2006), 
dan tentor dhammaduta Vidyasena (2005-2006). Saat ini penulis tengah bekerja 
dan berdomisili di Jambi.
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Robby Candra

Pengantar
Harian Kompas tanggal 1 Desember 2007 memuat tulisan Bapak Gede Prama 
berjudul “Cinta, Kedamaian, Pencerahan”. Pada alenia pertama beliau menulis:

“Dalam banyak hal, Barat menyimpan tanda-tanda ke mana peradaban 
bergerak. Industrialisasi, demokrasi, kapitalisme, dan feminimisme hanya 
sebagian perubahan yang awalnya terjadi di Barat, lalu menerjang ke seluruh 
dunia.”

Bapak Gede Prama menyimpulkan bahwa apa yang berkembang di Barat akan 
mempengaruhi perkembangan dunia. Globalisasi menyebabkan batas antara 
Timur dan Barat lambat laun semakin menghilang. 

Sejarah modernisasi Barat sangat menarik untuk dipelajari karena modernisasi 
yang terjadi di Barat, berhubungan sangat erat dengan perkembangan agama. 
Apalagi Keren Amstrong—penulis buku History of God—menulis, inilah zaman 
keemasan Buddha di Barat. Pepatah mengatakan, pengalaman adalah guru yang 
terbaik. Dari sejarah kita bisa banyak belajar. 

Sejarah modernisasi
Orang sering menganggap bahwa “zaman modern” adalah zaman terkini. 
Namun sebenarnya zaman modern sudah berakhir dan diganti kan oleh zaman 
postmodern. Untuk menyebutkan era yang terkini digunakan isti lah “era 
kontemporer”. Waktu selalu membawa perubahan. Kondisi yang sekarang ada 
dibentuk oleh kondisi zaman sebelumnya dan kondisi zaman sekarang akan 
membentuk kondisi zaman di masa depan. Zaman Modern muncul sesudah 
periode yang disebut Abad Pertengahan.

Abad Pertengahan
Abad Pertengahan adalah periode sejarah di Eropa yang dimulai sejak bersatunya 
kembali daerah bekas kekuasaan kekaisaran Romawi Barat pada abad 5. Abad 
Pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Pada masa ini 
agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, 
termasuk pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, ilmu pengetahuan yang telah 

Buddhisme
Dan Perkembangan Zaman
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berkembang di zaman klasik dipinggirkan dan lebih dianggap sebagai ilmu sihir 
yang mengalihkan perhati an manusia kepada Tuhan.

Pada masa ini, ilmu pengetahuan dan kesenian dimanfaatkan untuk kepenti ngan 
religi. Pada masa ini pula dibangun sistem Perang Salib untuk mempertahankan 
pemerintahan Eropa dari desakan pengaruh pemerintahan Islam dari ti mur 
tengah. Seorang ksatria harus selalu bersedia membela keyakinannya seti ap kali 
terjadi pertempuran dalam perang suci. Karena itulah pemerintahan kemudian 
menjadi di bawah pengaruh keagamaan.

Renaisans
Dipicu oleh gerakan humanisme Italia abad ke-14 M, Renaisans lahir sebagai 
jawaban terhadap kejemuan dan kebekuan pemikiran Abad Pertengahan. Kata 
“renaisans” berasal dari bahasa Perancis renaissance yang arti nya adalah “Lahir 
Kembali” atau “Kelahiran Kembali”. Periode renaissans dipandang sebagai 
penemuan kembali cerahnya peradaban Yunani dan Romawi keti ka keduanya 
mengalami masa keemasan. Namun faktanya, sekalipun pada masa renaissans 
banyak orang membaca kesusasteraan klasik dan mempelajari kembali pemikiran 
klasik, esensi renaissans sebenarnya adalah lahirnya banyak pembaharuan 
maupun penemuan-penemuan baru.

Kekalahan tentara salib dalam perang suci membuat para pemikir dan seniman 
menyingkir dari Romawi Timur menuju Eropa Barat. Mereka menyadari bahwa 
era mesiu peledak telah dimulai. Untuk menguasai teknologi tersebut mereka 
harus melepaskan diri dari pengaruh misti sme Abad Pertengahan dan kembali 
pada ilmu pengetahuan zaman klasik yang sebelumnya dilarang karena dianggap 
melanggar misi Ketuhanan.

Renaissans adalah revolusi budaya yang merupakan reaksi terhadap kakunya 
pemikiran serta tradisi Abad Pertengahan. Renaisans membawa semangat 
pembebasan dari kebekuan dogma agama; keberanian menerima dan 
menghadapi dunia nyata; keyakinan menemukan kebenaran dengan kemampuan 
sendiri; kebangkitan mempelajari kembali sastra dan budaya klasik; serta 
keinginan mengangkat harkat dan martabat manusia. Dalam sejarah fi lsafat 
barat, peran penti ng renaisans adalah tempat persemaian benih Pencerahan 
abad ke-18.

Zaman Modern Awal
Selama zaman modern awal, pertarungan besar antara agama dan ilmu 
pengetahuan terus berlanjut. Pelan tetapi pasti , ilmu pengetahuan mulai 
menggeser kekuasaan agama hingga abad ke-18, yang dikenal sebagai Abad 
Pencerahan.
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Giordano Bruno, seorang fi lsuf Italia menyatakan teorinya bahwa bumi 
mengelilingi matahari dan kondisi alam semesta yang tak terbatas. Teori ini 
dianggap sesat. Bruno didakwa sebagai kafi r dan menentang Tuhan. Pada 
Februari 1593 ia dikirim ke Roma dan dipenjara selama 7 tahun. Pada 17 Februari 
1600, Bruno dihukum mati  dengan dibakar di pusat perbelanjaan Roma. Setelah 
api padam, abunya dibuang di sungai Tiber. 

Pada 19 Januari 1616, Galileo juga menyatakan bahwa Matahari adalah pusat 
galaksi dan Bumi bukanlah pusat tata surya. Pendapat Galileo menyebabkan 
dirinya ditentang habis-habisan karena telah menghina keyakinan yang sudah 
berkembang saat itu, yang mengatakan bahwa bumi datar dan bumi adalah 
pusat tata surya. Tahun 1632 Galileo ditahan di Siena. Setelah dipaksa untuk 
mengakui bahwa teorinya salah, ia akhirnya terkena tahanan rumah di Arcetri. 
Pada tanggal 8 Januari 1642, Galileo wafat di Arcetri saat ditemani oleh salah 
seorang muridnya. Peristi wa Bruno dan Galileo menumbuhkan kesadaran 
masyarakat Eropa. 

Seorang fi lsuf besar yang menjejakkan pengaruhnya pada masa ini adalah Rene 
Descartes (31 Maret 1596 – 11 Februari 1650), Bapak Rasionalisme, sekaligus 
arsitek utama fi lsafat modern. Dengan mengadopsi dan mensintesakan 
pemikiran fi lsuf-fi lsuf sebelumnya, Descartes berambisi membangun metode 
pengetahuan yang berlaku untuk seti ap bentuk pengetahuan. Menurutnya, 
kepasti an kebenaran dapat diperoleh melalui strategi kesangsian metodis. 
Dengan meragukan segala sesuatu, Descartes ingin menemukan adanya hal yang 
tetap yang ti dak dapat diragukan. Rumusan terkenal dari pemikiran Descartes 
ini adalah diktum, Cogito ergo sum, Aku berpikir maka aku ada. Dengan 
diktum ini, rasio sekali lagi diyakini mampu mengatasi kekuatan metafi sis dan 
transendental. 

Pada zaman modern awal terjadi perkembangan yang nyata pada ilmu 
pengetahuan. Terjadi kemajuan dalam transportasi dan komunikasi. Teknologi 
berkembang cepat. Kehidupan masyarakat menjadi lebih sekuler. Kapitalisme 
ekonomi mulai muncul dan berkembang. Teokrasi Kristen, feodalisme, dan 
perbudakan menjadi mengalami kemerosotan dan akhirnya menghilang. 
Kekuatan Eropa mencapai tahap yang membuat mereka mampu melakukan 
kolonisasi secara politi k, ekonomi, dan budaya ke seluruh dunia. 

Zaman Modern Akhir
Abad ke-18 di Eropa disebut sebagai Abad Pencerahan. Isti lah ini digunakan 
karena pada abad ini kekuatan rasional digunakan untuk memecahkan segala 
persoalan dan menguji kebenaran lain termasuk wahyu, tradisi, dan mitos. 
Perkembangan intelektual dan fi lsafat, juga pengaruhnya pada reformasi moral 
dan sosial, memberi pengaruh yang besar pada sistem pemerintahan. Muncul 
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usaha yang kuat untuk mengganti kan otoritas bangsawan dan kekuasaan gereja 
dalam kehidupan sosial politi k. Sebuah kekuatan yang saat itu dipandang sebagai 
reaksioner, tahayul, dan menekan rakyat. Prinsip liberalisme dan demokrasi 
berkembang sehingga memberikan keleluasaan lebih besar pada rakyat. Sejak 
masa ini, para pemikir dan penulis mempunyai kebebasan untuk menyatakan 
kebenaran dalam bentuk apapun, tanpa dibayangi ancaman atau hukuman 
karena menentang ide-ide yang sudah dianut sebelumnya.

Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, revolusi industri memberikan 
dampak yang terbesar pada kebudayaan, teknologi, dan sosial ekonomi. Revolusi 
ini dimulai di Inggris dengan diperkenalkannya mesin uap berbahan bakar 
batu bara. Dilanjutkan dengan perkembangan mesin teksti l. Berkembangnya 
teknologi pengolahan besi memungkinkan pembuatan mesin produksi untuk 
digunakan di industri lainnya. Mesin-mesin industri mulai banyak digunakan 
mengganti kan tenaga kerja buruh. Terjadi kenaikan kapasitas produksi yang 
sangat dramati s. Pada pertengahan abad ke-19, dikembangkan kapal uap dan 
rel kereta api. Ekspansi perdagangan menjadi semakin luas. Pada akhir abad 
ke-19, ditemukan mesin dengan ruang ledak internal (seperti  mesin kendaraan 
bermotor) dan generator pembangkit tenaga listrik.

Sejarah pemikiran dan kebudayaan yang dibangun di atas prinsip-prinsip 
modernitas selanjutnya merasuk ke berbagai bidang kehidupan. Seni modern 
hadir sebagai kekuatan emansipatoris yang menghantar manusia pada realitas 
baru. Sementara itu dalam dunia ilmu pengetahuan dan kebudayaan, modernitas 
ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi, penemuan teori-teori fi sika 
kontemporer, kejayaan kapitalisme lanjut, konsumerisme, merebaknya budaya 
massa, budaya populer, maraknya industri informasi: televisi, koran, iklan, fi lm, 
internet, berkembangnya konsep nati on-state (negara-bangsa), demokrati sasi 
dan pluralisme.

Timbulnya pandangan postmodern
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (selanjutnya disebut iptek) 
membawa dampak yang luas pada pola hidup dan nilai-nilai kemanusiaan. Iptek 
membuat hidup manusia menjadi lebih mudah. Dengan iptek manusia mampu 
melakukan hal-hal yang dulu dianggap mustahil. Akan tetapi, kemudahan dan 
kemampuan lebih yang diberikan teknologi juga memberi dampak negati f. 
Persaingan menjadi sangat ketat. Manusia dituntut agar mempunyai keahlian 
yang lebih. Yang ti dak mampu akan tersisih. Perlombaan menjadi yang terdepan 
ini meninbulkan tekanan. Akhirnya rasa damai dan ketenangan bati n menjadi 
sangat dibutuhkan.

Tidak ada yang sanggup menahan laju informasi. Hingga yang dulu dianggap 
tabu, sekarang ti dak lagi. Sangat sedikit yang tersisa yang masih bisa dianggap 
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tabu untuk dibicarakan. Pada fi lm-fi lm, buku, televisi dan surat kabar, begitu 
banyak batasan yang sudah tersingkir. Bahkan akhir-akhir ini, hampir semua 
sirna. Meskipun masih ada hal-hal yang tabu dibicarakan, hal-hal yang sekarang 
dianggap tabu, sudah ti dak seperti  dulu lagi.

Pembicaraan tentang kehidupan kamar, yang dulu ti dak pernah disinggung, 
sekarang disiarkan di radio dan televisi. Bahkan diulas di tabloit-tabloit keluarga. 
Iklan alat kontrasepsi ditayangkan di sela-sela acara keluarga. Terlebih di 
internet. Apapun tersedia di situ. Kita bisa belajar bagaimana membobol pintu 
terkunci dengan peralatan sederhana, mencuri dengan kartu kredit, bahkan 
membuat bahan peledak. Di samping ilmu pengetahuan yang berguna, tersedia 
juga gambar dan video berisi pornografi  dan kekerasan.

Dalam penampilannya yang mutakhir, modernisme mulai menampakkan sisi 
negati fnya: penuh pertentangan, ideologis dan justru melahirkan berbagai 
penyakit modernisasi. Memang benar, di satu sisi modernisme telah memberikan 
sumbangannya terhadap bangunan kebudayaan manusia, kemajuan teknologi, 
industrialisasi, penyebaran informasi, penegakan HAM serta demokrati sasi. 
Namun di sisi lain, modernisme juga telah menyebabkan lahirnya dehumanisasi, 
diskriminasi, rasisme, pengangguran, jurang perbedaan kaya dan miskin, 
materialisme, konsumerisme, dua kali Perang Dunia, ancaman nuklir dan 
hegemoni budaya serta ekonomi. Modernisme ti dak lagi membangkitkan 
manusia dari keterpurukan seperti  saat awal kelahirannya, tetapi justru 
menyebabkan reduksi dan totalisasi hakekat manusia.

Ada beberapa alasan pokok mengapa terjadi krisis modernisasi. Pertama, 
modernisasi ti dak bisa memberi perbaikan pola hidup manusia menjadi 
lebih baik. Ilmu pengetahuan modern ti dak mampu memecahkan semua 
persoalan manusia. Kedua, iptek banyak digunakan kesewenang-wenangan 
dan disalahgunakan demi kepenti ngan kekuasaan. Terbukti  bahwa iptek ti dak 
selalu membawa perbaikan bagi manusia. Keti ga, ilmu pengetahuan dari 
waktu ke waktu terus menghasilkan teori yang terus berubah dan kadang 
berlawanan dengan teori yang dihasilkan sebelumnya. Teori modern seringkali 
sulit dipahami orang awam. Dalam beberapa hal, orang malah mulai meragukan 
sejauh mana kebenaran teori-teori modern. Keempat, ilmu pengetahuan 
modern kurang memperhati kan nilai-nilai kehidupan yang baik. Kemajuan iptek 
seringkali malah membuat orang menjadi serakah, kejam, sewenang-wenang. 
Meskipun memberi banyak kemudahan, kegelisahan dan kedamaian semakin 
jauh. Kelima, iptek terlalu memperhati kan dimensi materi. Dimensi misti s dan 
metafi sis sekalipun keberadaannya ti dak dapat dipungkiri, tetapi ti dak banyak 
diperhati kan karena keti dakmampuan iptek itu sendiri. 

Krisis modernisasi melahirkan pemikiran postmodern. Postmodern sering juga 
disebut paska modern yang arti nya adalah era setelah modern. Meskipun ada 
banyak pendapat tentang defi nisi postmodern, pada dasarnya postmodernisme 
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adalah kriti k terhadap fi losofi  dan ideologi modern. Kini postmodern merupakan 
fenomena kultural yang ti dak dapat kita hindari. Kita sedang menghadapi sebuah 
kultur yang sangat berbeda dari kultur modern. Jika dalam Abad Pencerahan, 
manusia dengan rasionya dianggap mampu menemukan kebenaran, nilai, atau 
makna terti nggi, maka dalam postmodernisme kebenaran, nilai, atau makna 
terti nggi ti dak hanya diperoleh melalui rasio, tetapi juga melalui emosi atau 
intuisi.

Demikian pula, jika modernisme mengakui adanya kebenaran dan nilai yang 
obyekti f, yang berkorelasi dengan sebuah obyek, maka postmodernisme 
mengakui bahwa kebenaran dan nilai dari sebuah obyek bergantung pada 
kelompok yang menilainya, bukan berkorelasi dengan obyeknya. Karena itu, hal 
yang kita anggap baik, hal ini belum tentu baik bagi orang lain. Demikian pula, 
hal yang orang lain anggap salah, hal itu belum tentu salah bagi kita. 

Ajaran Buddha dan perkembangan zaman
Berbeda dengan agama di Eropa saat itu yang menekankan penti ngnya iman 
atau kepercayaan pada suatu dogma, Agama Buddha lebih menekankan pada 
pengalaman. Dalam Kalama Sutt a, Buddha mengajarkan kita untuk ti dak 
sekedar percaya pada apapun sebelum kita selidiki sendiri, apakah suatu ajaran 
berguna, ti dak tercela, dibenarkan oleh para Bijaksana; apakah jika ajaran itu 
terus dilakukan akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Ini menjadi 
bukti  bahwa sejak awal Ajaran Buddha sudah menganut metode ilmiah. Ajaran 
Buddha ti dak pernah merasa perlu untuk memberikan tafsir baru terhadap 
ajarannya atas adanya penemuan ilmiah.

Dengan meragukan pandangan apapun yang belum terbukti  dan mencari 
pembukti an, Ajaran Buddha dapat disebut rasionalisti k. Prinsip ini sesuai dengan 
yang diuraikan oleh Rene Descartes, Bapak Rasionalisme yang hidup lebih dari 
dua milenium setelah Buddha. Bahkan Albert Einstein—seorang fi sikawan 
besar—mengatakan bahwa agama yang bisa memenuhi kebutuhan intelek 
manusia modern adalah agama Buddha. Ajaran Buddha dihargai sepanjang 
masa, oleh para cendikiawan, ilmuwan, ahli fi lsafat, kaum rasionalis, bahkan 
para pemikir bebas. Asas-asas buddhism dapat dipertahankan dalam keadaan 
apapun tanpa mengubah gagasan dasarnya. Lebih dari itu, Ajaran Buddha 
membahas sampai di luar jangkauan ilmu pengetahuan karena keterbatasan 
peralatan mutakhir. 

Dalam khotbah pertamanya, Buddha menjelaskan mengenai penderitaan. 
Buddha menjelaskan: apa yang disebut penderitaan, bagaimana penderitaan 
itu ti mbul, kondisi di mana ti dak ada penderitaan, dan bagaimana mencapai 
kondisi tanpa penderitaan. Ajaran ini menjadi inti sari seluruh Ajaran Buddha 
selama 45 tahun Beliau mengajar. Singkatnya, Ajaran Buddha berpusat pada 
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pengalaman manusia tentang penderitaan. 

Meskipun Buddha meminta kita untuk membukti kan sendiri ajaranNya, pikiran 
bukanlah materi yang bisa dipelajari dengan teori fi sika atau biologi. Pikiran 
punya hukumnya sendiri. Emosi seseorang bisa dideteksi dari kondisi biologis 
seseorang, tetapi bagaimana proses ti mbulnya kebahagiaan dan penderitaan 
adalah sesuatu yang ti dak bisa diukur dengan teknologi dan peralatan canggih. 
Kemampuan peralatan mutakhir untuk mendeteksi dan mengukur bagaimana 
pikiran berproses ini sangat terbatas.

Manusia mempunyai “persepsi” yang mempengaruhi bagaimana realita akan 
berpengaruh pada dirinya. Kondisi dunia yang ada mungkin bisa diukur dengan 
peralatan modern, namun bagaimana pengaruh kondisi dunia terhadap mental 
seseorang akan bergantung pada persepsinya tentang kondisi itu. Jadi reaksi 
yang ti mbul pada kita ti dak hanya dipengaruhi oleh realita yang kita temui, 
tetapi yang lebih berpengaruh adalah persepsi kita tentang realita yang ada. 
Khayalan atau mimpi, sekalipun ti dak ada wujudnya, menjadi pengalaman yang 
nyata dan memberi efek yang nyata. 

Buddha mengajarkan cara mengolah bati n, supaya manusia bisa lepas dari 
penderitaan dan memperoleh kedamaian bati n. Dalam bidang ini, Ajaran 
Buddha sudah sempurna, karena untuk mengolah bati n ti dak diperlukan 
peralatan canggih. Ajaran Buddha ti dak lagi perlu dibuat menjadi modern. Tidak 
ada Ajaran Buddha yang modern. 

Isti lah ‘Buddhisme Modern’ mengacu pada aplikasi Ajaran Buddha—yang 
tetap kuno—dalam pengaruh modernisasi. Akan tetapi perlu dipahami 
bahwa modernisasi ti dak banyak memberi pengaruh pada perkembangan 
Ajaran Buddha di Barat. Pandangan postmodern-lah yang banyak mendukung 
perkembangan Ajaran Buddha di Barat. 

Barat dan Timur
Aliran buddhis yang ada di Timur, tentu sudah banyak dipengaruhi oleh tradisi 
dan budaya Timur. Keti ka kemudian Ajaran Buddha berkembang di Barat, 
terjadilah banyak penyesuaian. Pengaruh tradisi Timur yang dianggap ti dak 
sesuai dengan pola hidup Barat mulai diti nggalkan. Ajaran Buddha di Barat 
kemudian berkembang sesuai dengan pola hidup di Barat. Seti daknya ada empat 
kecenderungan yang membedakan Buddhisme Tradisional dari Asia dengan 
Buddhisme yang berkembang di Barat.

1.  Sekuler
Pertama adalah kecenderungan untuk menjadi lebih sekuler. Ajaran Buddha 
ti dak dipandang sebagai sesuatu yang keramat dan suci. Kesakralan agama 
dipandang sebagai sebuah tradisi saja. Orang Barat ti dak cenderung 
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melihat Ajaran Buddha sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan, sesuatu 
yang dilindungi oleh para dewa dan bodhisatva. Namun, Ajaran Buddha 
dipandang sebagai salah satu pilihan cara hidup dari banyak cara yang ada. 
Ajaran Buddha adalah salah satu cara pandang bagaimana kita memahami 
kehidupan ini.

2.  Spiritualitas
Kedua adalah Ajaran Buddha ti dak lagi dipandang sebagai sebuah insti tusi 
agama. Ajaran Buddha lebih dipandang sebagai ajaran spiritual untuk 
masing-masing individu. Masyarakat mulai membedakan antara agama 
dan spiritualitas. Agama lebih dipandang sebagai suatu insti tusi yang 
mengacu pada dogma dan ideologi tertentu. Agama membentuk kita agar 
mempunyai pandangan tertentu. Sedang ajaran spiritual lebih menekankan 
pada metode untuk memahami realita kehidupan apa adanya. Sehingga 
ajaran spiritual menjadi lebih kaya dan lebih bervariasi. Karena itu ajaran 
spiritual dipandang lebih otenti k, murni, dan indah.

3.  Kebebasan
Keti ga adalah kebebasan untuk membandingkan dan mencoba. Manusia 
mempunyai kebebasan, ti dak ada ikatan. Tidak ada perintah untuk 
mempercayai suatu ajaran atau dogma tertentu. Mempelajari banyak 
agama ti dak dianggap dosa. Sehingga ti dak salah jika seseorang mencoba 
suatu agama kemudian berpindah ke agama yang lain sampai menemukan 
yang cocok bagi dirinya. Karena itu ada kecenderungan bagi penganut 
buddhisme modern untuk mencampur keyakinan dari berbagai macam 
tradisi dan membentuk suatu pandangan individu yang baru. Tradisi 
asli dianggap sebagai sumber murni yang menjadi bahan pokok untuk 
membentuk pandangan yang bercampur itu.

4.  Persamaan derajat
Keempat adalah persamaan derajat. Meskipun diakui adanya perbedaan 
antara guru dengan murid tetapi tanpa bukti  yang otenti k seorang murid 
ti dak begitu saja menganggap seorang guru mempunyai kelebihan 
dari dirinya kecuali hirarki guru yang lebih ti nggi. Seorang guru harus 
bisa menunjukkan kualitas bati n yang lebih mulia jika ingin mendapat 
kepercayaan dari muridnya. 

Hati  yang damai
Di era postmodern, di mana orang haus akan kedamaian, banyak orang 
kembali pada agama sebagai tempat berlindung dari kerasnya kehidupan. 
Sebagai bentuk protes, ada yang menjadi radikal yang kemudian dengan agama 
melawan penyakit modernisasi dengan kekerasan. Ada yang berusaha mencari 
perlindungan dengan kekuatan misti s dan metafi sik. Ada juga yang mencari 
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makna kehidupan dengan kembali pada perjalanan mencari kedamaian di 
dalam diri.

Di manapun, Timur ataupun Barat, kita bergerak menuju dunia baru. Fenomena 
globalisasi membuat dunia menjadi tanpa jarak. Perkembangan zaman, membuat 
banyak tradisi Buddhis di Timur menjadi ti dak sesuai lagi. Semua aliran harus 
mengkaji ulang tradisi yang ada, jika ti dak ingin menjadi fosil atau relik. Selain 
ritual yang mempunyai makna spiritual seperti  pelimpahan jasa dan digunakan 
sebagai metoda berlati h seperti  pembacaan paritt a, tradisi dan kebiasaan yang 
hanya dilakukan untuk propaganda lambat laun akan diti nggalkan. Kita harus 
menampilkan pesan Dharma yang menjadi esensi ajaran Buddha, yang tak 
lapuk oleh waktu, yang memberi manfaat bagi semua orang. Pesan itu adalah 
kebebasan dari penderitaan, menuju kedamaian di dalam hati .

Kehidupan dibuat bising oleh banyaknya keti dakpuasan, perlombaan mencari 
massa, usaha peningkatan omset penjualan, kenaikan pendapatan, kemajuan 
teknologi, perluasan ideologi dan agama. Akibatnya rasa aman dan keteduhan 
hati  menjadi barang mahal. Karena itu, kalau ingin Ajaran Buddha berkembang 
dan diterima dalam masyarakat luas, para pemuka agama dan umat Buddha 
harus bisa menunjukkan hati  yang damai dan teduh, bawalah kesejukan dan 
cinta kasih sehingga orang di sekitar kita merasa tentram. 

Pribadi yang demikian akan selalu menarik. Ia menjadi sinar terang. Membuat 
orang yang sedang berlari dalam kegelapan, melihat cahaya makna kehidupan 
yang sudah lama terlupakan. Mereka akan tertegun oleh cahaya yang keluar 
dari bati n yang berlimpah dengan kedamaian. Kemudian mereka akan mencari 
darimana cahaya itu berasal. Itulah sebabnya Ajaran Buddha berkembang pesat 
di Barat. Selain ti dak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, Ajaran Buddha 
dengan jitu menjawab kebutuhan manusia akan kedamaian hati .

Meskipun secara teori, Ajaran Buddha punya keunggulan tetapi perdebatan 
akan melukai harga diri orang lain. Perdebatan teori-teori agama ti dak akan 
ti mbul simpati . Hasilnya hanya akan menodai kesejukan dharma dengan hati  
yang panas. Kita ti dak bisa menolong orang lain dengan cara itu. Tidak juga 
bisa mengagungkan Ajaran Buddha, malah akan merendahkan diri kita sendiri. 
Perdebatan sama sekali bukan pilihan yang bisa diambil.

Ajaran Buddha adalah ajaran tentang kebahagiaan sejati . Buddha ti dak berniat 
untuk mendirikan agama. Beliau hanya memberikan ajaran yang membebaskan 
kita dari penderitaan. Karena itu, janganlah kemudian agama menjadi sekat 
antara diri kita dengan pemeluk agama lain. Tidak ada salahnya orang beragama 
selain Agama Buddha. Apakah bisa dijamin kalau beragama Buddha orang akan 
menjadi lebih baik? Sekedar beragama Buddha ti dak akan membawa kebaikan. 
Yang pasti  akan membuat seseorang menjadi lebih baik adalah penerapan 
Ajaran Buddha dalam kehidupan.
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Teori atau pandangan akan selalu berubah sesuai dengan ti ngkat perkembangan 
bati n seseorang. Maka, jangan mengidolakan atau terikat pada suatu doktrin, 
teori, maupun ideologi. Cara pandangan buddhis hanyalah alat penuntun, 
bukan kebenaran yang mutlak. Hindari pemikiran yang sempit dan terikat pada 
pandangan yang sekarang dianut. Belajar dan berlati hlah untuk ti dak melekat 
pada pandangan agar bisa menerima sudut pandang orang lain. Kebenaran 
ditemukan dalam hidup dan bukan pada sekedar konsep. Seiring dengan 
perkembangan bati nnya, seseorang akan semakin dekat dengan kebenaran.

Tunjukkanlah hati  yang damai. Inilah cara jitu untuk mengagungkan Buddha. 
Kedamaian selalu dipuji dan dicari banyak orang. Ia menjadi air sejuk bagi 
bati n yang kering karena panasnya kehidupan. Apapun agamanya, semua akan 
menerima orang yang hati nya damai dan penuh cinta. Secara ti dak disadari, ia 
sudah menjadi guru sejati  bagi banyak orang. Semoga anda berbahagia.

 

Tentang Penulis :
Lahir di Temanggung 23 Nopember 1968, penulis yang bernama lengkap 
Robby Candra ini sekarang menjadi Wakil Ketua Yayasan TITD Cahaya Sakti  
Temanggung, Sekretaris Yayasan Kemati an Dono Praloyo Temanggung, Ketua 
Litbang Walubi Jateng, dan Pengurus Mitra TK Coryesu dan SD Pangudi Utami 
Bidang Penggalian Sumber Daya Sekolah. Berbagai kegiatan pernah diikuti  
selama akti f berorganisasi di Vidyasena. Saat ini penulis menetap di Jalan 
Gunung Prahu No. 8 Temanggung.

Seng Hansen

Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran 
adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran 

jahat, maka penderitaan akan mengikuti nya bagaikan roda pedati  mengikuti  
langkah kaki lembu yang menariknya.
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Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran 
adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran 

murni, maka kebahagiaan akan mengikuti nya bagaikan bayang-bayang yang 
tak pernah meninggalkan bendanya.

Dhammapada I:1-2

Pengungkapan Rahasia Semesta
Ada banyak orang yang saya kagumi secara pribadi, beberapa diantaranya 
adalah Einstein, Mahatma Gandhi, Dalai Lama, Bunda Teresa, Master Sheng Yen, 
SBY, dan baru-baru ini Barack Obama. Mengapa mereka menjadi begitu saya 
kagumi dan mungkin juga Anda kagumi? Salah satu jawabannya adalah mereka 
semua berhasil membawa perubahan – baik dalam hal sosial, politi k, hingga 
perubahan pola pikir manusia. Namun keti ka kita mencoba untuk merenung 
sejenak dan kembali pada percakapan-percakapan yang mereka ungkapkan, 
maka kita akan tahu bahwa mereka selalu mengatakan bahwa mereka hanyalah 
manusia biasa layaknya kita semua di dunia ini. Lantas, mengapa mereka bisa 
menjadi sosok yang begitu berpengaruh sehingga membawa perubahan bagi 
dirinya sendiri, orang lain dan juga bahkan dunia?

Rahasia ini sudah ada sejak jaman dulu kala, sudah berulang kali disampaikan 
oleh orang bijaksana. Rahasia ini begitu dekat dengan kita sehingga terkadang 
kita ti dak menyadari keberadaan rahasia ini karena tertutup oleh debu-debu di 
sekitar kita. Apakah rahasia yang telah ditemukan oleh orang-orang sukses dalam 
hidupnya ini? Jawabannya ada pada kekuatan pikiran kita. Ya! Sebagaimana 
yang dinyatakan oleh Buddha Gotama bahwa segala sesuatu diawali dari pikiran, 
maka pikiran inilah yang menjadi kunci dari keberhasilan seseorang. Apabila 
dengan kebijaksanaan seseorang berhasil mengendalikan pikirannya, maka 
kesuksesan akan diraihnya dalam kehidupan ini dan juga di masa mendatang.

Pikiran Sebagai Att ractor Factor1  
Att ractor factor atau faktor-faktor penarik dapat diarti kan sebagai kemampuan 
pikiran untuk menarik segala kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan 
kekuatan spiritual dari pikiran itu sendiri. Menurut Joe Vitale dalam bukunya 
1 Att ractor Factor: faktor-faktor penarik dalam meraih impian melalui pendekatan spiritual atau 

lebih tepatnya melalui kekuatan pikiran (baca buku ‘Att ractor Factor’ karangan Joe Vitale)

Kunci Mengembangkan
Potensi Sejati Anda
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yang berjudul Att ractor Factor dan beberapa ahli yang menuliskan buku The 
Secret, seseorang yang hanya memikirkan hal-hal buruk akan terjadi, maka hal 
buruk tersebut pasti  akan terjadi. Tetapi sebaliknya, apabila dengan pikiran 
seseorang memikirkan dan memvisualisasi terjadinya hal-hal yang baik, maka 
hal-hal baik akan terjadi sesuai harapannya. Bukankah sebenarnya sudah banyak 
pengalaman seperti  ini yang kita alami sendiri, walaupun mungkin terkadang 
kita ti dak menyadarinya. Hal ini menunjukkan adanya kesalingterkaitan antara 
kekuatan pikiran kita dengan apa yang akan kita alami selanjutnya. Apabila kita 
dengan pikiran enggan, malas, dan jengkel dalam menghadapi seseorang yang 
ti dak kita sukai, maka pada saat bertemu dengan orang tersebut pasti  rasa 
jengkel dan marah sudah bercampur aduk sehingga kita ti dak merasa nyaman 
dan ingin segera pergi dari tempat itu atau malah membuat kericuhan dengan 
orang tersebut. Sebaliknya, apabila kita sudah berhasil mengendalikan pikiran 
kita sendiri sehingga walaupun kita ti dak benar-benar menyukai seseorang, 
namun kita memikirkan hal yang baik-baik maka bisa terjadi perbincangan 
hangat antara kita dengan orang tersebut. Ini bukanlah rahasia besar yang 
ditutupi, tetapi rahasia kecil namun begitu bermanfaat dan selalu bisa kita 
gunakan untuk menghadapi seti ap permasalahan kita.

Kesalingterkaitan antara kekuatan pikiran dengan apa yang akan terjadi pada 
kita selanjutnya ti daklah bertentangan dengan hukum karma sebagaimana 
yang diyakini oleh umat Buddha. Pikiran bisa memberikan sti mulus-sti mulus 
yang pada akhirnya terwujud dalam hasil yang biasa kita namakan buah karma. 
Perlu dicamkan bahwa dalam buddhis, sebuah ti ndakan dapat disebut karma 
karena melalui 3 saluran yakni pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. 
Jadi kesalingterkaitan antara pikiran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya 
adalah sesuai dengan prinsip hukum karma dalam ajaran Buddha. Nah, sekarang 
bagaimana cara kita menggunakan rahasia ini? Cukup sederhana: 1) tentukan 
apa yang kita harapkan untuk terjadi, 2) percaya bahwa hal itu akan terjadi, 
dan selanjutnya 3) kita melakukan visualisasi yang melibatkan pikiran, ucapan 
dan perbuatan kita seolah-olah kita sedang mengalaminya sendiri secara nyata. 
Inilah 3 tahapan singkat dan sederhana dalam mengopti malkan kekuatan 
pikiran untuk mewujudkan segala keinginan-keinginan Anda. Sekarang setelah 
Anda siap untuk mengopti malkan pikiran Anda sendiri, maka Anda juga harus 
bersiap untuk menerima segala perubahan yang mungkin akan terjadi dalam 
hidup Anda mulai dari deti k ini juga!

Perubahan
Segala sesuatu terus berubah, justru yang ti dak berubah adalah perubahan 
itu sendiri. Dalam buddhis dikenal isti lah Anicca yang secara harfi ah diarti kan 
sebagai ti dak kekal atau proses untuk terus berubah. Ya, memang segala 
sesuatu yang berkondisi akan selalu berubah, bahkan pikiran kita seti ap saat 
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juga berubah. Berkenaan dengan ini, pikiran memegang peranan kunci agar 
perubahan yang terjadi dapat dikendalikan. 

Secara umum perubahan hanya akan menjurus pada 2 ekstrim, yakni perubahan 
ke arah yang lebih baik dan perubahan ke arah yang lebih buruk. Tokoh-tokoh 
seperti  Buddha Gotama, Dalai Lama, Bunda Teresa dan lainnya adalah orang-
orang yang berhasil mengendalikan pikirannya sendiri sehingga mereka pun 
berhasil membawa perubahan ke arah positi f dalam hidupnya. Namun yang 
menjadi masalah bagi kita yang masih awam adalah bagaimana cara untuk 
mengelola pikiran yang liar ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan 
pikiran sehingga perubahan dalam hidup kita akan benar-benar terwujud dalam 
perubahan yang positi f? Satu-satunya jawaban yang terbaik adalah bersahabat 
dengan pikiran kita sendiri.

Tidak jarang kita mengelola pikiran kita dengan sedemikian buruknya sehingga 
kita pun terheran-heran mengapa hal ini bisa terjadi setelah kita mengalami 
akibat-akibatnya dalam hidup kita. Contoh pikiran yang ti dak terkelola dengan 
baik adalah pikiran penuh nafsu birahi, seti ap melihat ada lawan jenis menarik 
pasti  berpikiran yang ti dak-ti dak. Contoh lain yang lebih sering muncul adalah 
pikiran emosional. Misalnya keti ka hendak bertemu dengan orang yang kita 
benci langsung saja terlintas pikiran untuk membenci orang tersebut disertai 
dengan alasan-alasannya. Bagaimana ini?! Bagaimana cara kita mengelola 
pikiran semacam ini? Ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan, yaitu menjadikan 
pikiran sebagai musuh, atasan, atau sahabat kita.

Tatkala kita menjadikan pikiran sebagai musuh, maka akan ada kecenderungan kita 
untuk membenci pikiran kita sendiri, ingin melenyapkannya, memusnahkannya, 
menghancurkannya sampai pada tahap di mana pikiran ti dak lagi berekspresi 
dalam ti ndakan-ti ndakan kita. Jelas ini merupakan pendekatan keliru yang 
banyak dilakukan oleh orang bahkan umat Buddha sendiri. Memandang pikiran 
sebagai musuh justru akan menimbulkan perasaan bersalah, ti dak percaya diri, 
bahkan membenci diri sendiri yang berujung pada ti mbulnya stress. Ini bukanlah 
sebuah pendekatan yang diterapkan dalam meditasi buddhis.

Sebaliknya, menjadikan pikiran sebagai atasan juga akan berakibat buruk. Kita 
akan cenderung mengikuti  alur dari pikiran yang begitu liar dan cepat. Mengikuti  
pikiran yang buruk sudah barang tentu akan lebih banyak menghasilkan masalah 
daripada menyelesaikannya. Lantas bagaimana cara terbaik untuk menghadapi 
pikiran kita sendiri?

Jalan yang sangat sederhana dan terbaik adalah dengan menjadikan pikiran 
sebagai sahabat kita. Belajar mengenal pikiran sebagai sahabat kita haruslah 
dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan menerima diri kita apa adanya. 
Ini berarti  pertama-tama kita harus melepas cap buruk bahwa pikiran yang 
membentuk diri kita selama ini adalah hal yang buruk. Pikiran sesungguhnya 
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adalah sesuatu yang murni, dan menjadi positi f atau negati f tergantung pada 
bagaimana kita mengelolanya dengan penuh kesadaran setelahnya. Hal yang 
sama juga terjadi pada emosi. Emosi sesungguhnya adalah hal yang murni dan 
wajar terjadi dalam hidup manusia. Namun terkadang kita mengarti kan secara 
keliru bahwa emosi adalah hal yang negati f, hal yang buruk. Padahal segala 
sesuatu yang terjadi pada situasi dan kondisi saat ini (dan bahkan termasuk 
emosi) adalah hal yang alami terjadi sebagai akibat dari karma kita sebelumnya. 
Sikon (termasuk juga emosi) berubah menjadi hal yang positi f atau negati f 
tergantung pada bagaimana cara kita mengelolanya. Jadi setelah pikiran yang 
dikelola dengan benar menghasilkan sebuah keajaiban dalam hidup Anda, maka 
itulah perubahan yang berlangsung dengan sangat indah dalam hidup Anda.

Namun sekarang bagaimana bila Anda merasa ti dak perlu berubah?! Nah lo!! 
Di sini sebenarnya ti dak berarti  bahwa Anda merasa ti dak perlu berubah karena 
ti dak ada perubahan. Perubahan itu sendiri terus berlangsung, hanya saja 
Anda telah merasa cukup puas dengan kenyataan yang ada saat ini. Ini akan 
melahirkan konsep ABC 2.

ABC = Acceptance Before Change
Terlepas dari konsep bahwa segala sesuatu yang berkondisi akan selalu 
mengalami perubahan, ada satu hal yang mesti  disimak terlebih dahulu. Dari 
berbagai kompleksitas dan problema kehidupan manusia, perubahan yang terus 
menerus terjadi hanya akan melahirkan 2 status dalam diri seseorang, yaitu: 
menerima kenyataan sekarang atau ti dak menerimanya. Dengan kata lain siklus 
hidup yang pasti  dalam kehidupan kita adalah: 1) kondisi menerima kenyataan, 
2) terjadi perubahan, 3) kondisi ti dak menerima kenyataan, 4) terjadi perubahan, 
5) kondisi menerima kenyataan, 6) terjadi perubahan, demikian seterusnya. 
Ini adalah siklus yang terus dan pasti  terjadi walaupun kisah, adegan, maupun 
pemerannya berbeda-beda.

Perubahan adalah hal yang paling alami dalam kehidupan manusia. Ada datang, 
ada pergi, ada sedih, ada gembira, ada lahir, ada mati , dan sebagainya. Kunci 
dari perubahan itu (baca juga sebagai kehidupan) adalah menerima bahwa 
perubahan itu selalu ada dimanapun, kapanpun. Sikap menerima kenyataan 
yang disebabkan oleh perubahan inilah yang dinamakan rasa puas dalam 
konteks buddhis. Puas menerima apapun kenyataan yang terjadi dalam 
hidupnya karena itu adalah bagian dari perubahan yang terus terjadi. Jadi 
satu-satunya status yang bisa dipilih adalah menerima kenyataan dan bukan 
sebaliknya! Semakin cepat kita mengerti  dan memahami hal ini, semakin mudah 
kita melangkah dalam kehidupan yang singkat ini.

2 Konsep ABC ini saya pinjam dari buah pemikiran Saudara Reza Gunawan (seorang ahli terapis 
dan penyembuhan holisti k Indonesia) dari blognya: htt p://rezagunawan.blogspot.com
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Namun hal ini bukan berarti  kita boleh mengendurkan usaha dan semangat 
dalam memperbaiki kehidupan kita, hanya saja tanpa rasa puas dan 
keti dakmelekatan maka hidup akan sangat sulit dihadapi karena terus menerus 
dicecar oleh perubahan. Kita harus mengerti  bahwa perubahan pasti  terjadi, 
dengan atau tanpa usaha. Langkah pertama adalah menerima apa pun 
kenyataan yang terjadi saat ini, bahkan pikiran dan perasaan kita saat ini. Apa 
pun perubahan yang hadir setelah kita sudah bisa menerima, jauh lebih mudah 
untuk menyambutnya dengan pikiran jernih dan hati  yang lapang. Dengan 
demikian perubahan yang terjadi oleh kekuatan penarik dari pikiran akan selalu 
bisa diterima dan dihadapi. 

Kekuatan Pikiran Bergantung Pada Kekuatan Tekad
Satu hal lagi yang perlu dicamkan dalam mengelola pikiran. Bahwasanya 
kekuatan pikiran sendiri bergantung pada seberapa besar tekad yang kita miliki. 
Tekad atau dalam isti lah buddhis dikenal dengan nama adhitt hana merupakan 
sebuah dorongan yang berasal dari dalam diri, dari dalam pikiran itu sendiri. 
Seperti  yang telah dijelaskan sebelumnya, langkah-langkah untuk mewujudkan 
apa yang ada dalam pikiran kita (yaitu penentuan, percaya, dan visualisasi) itu 
sendiri sebenarnya merupakan bentuk dari tekad. Hanya saja yang terpenti ng dari 
penguatan tekad ini adalah seberapa sering kita mengulanginya dengan benar. 
Terkadang apabila kita memiliki tekad untuk melakukan sesuatu atau merubah 
sesuatu, biasanya tekad itu ti dak akan bertahan lama dan mengendur seiring 
berjalannya waktu. Begitu kita menemui sedikit kesulitan dalam permasalahan 
kita, langsung saja ti mbul rasa enggan dan malas untuk melanjutkan keinginan-
keinginan kita. Akibatnya tekad yang ada mengendur dan sampai akhirnya 
padam. Inilah alasan mengapa kita terkadang ti dak bisa mewujudkan apa 
yang kita cita-citakan. Lihat saja bagaimana Thomas Alva Edison (1847-1931) 
yang memiliki tekad sedemikian kuat sehingga pada percobaan kesepuluh ribu 
barulah dia berhasil menciptakan sebuah lampu bohlam. Coba bayangkan apa 
jadinya bila Pak Thomas menyerah pada situasi yang ti dak mendukung saat itu! 
Harapannya untuk memberikan cahaya pada manusia ti dak akan terwujud. 
Dunia pada malam hari mungkin masih akan gelap sampai saat ini. Namun oleh 
karena buah pikirnya dan tekadnya yang kuatlah maka sekarang dunia diterangi 
dengan lampu ciptaannya.

Memang ti dak dapat dipungkiri, kebanyakan dari kita seringkali kehilangan 
tekad dalam mengerjakan sesuatu. Ini adalah hal yang wajar mengingat salah 
satu sifat alami kita adalah rasa malas atau dalam buddhis dikenal dengan isti lah 
thinamiddha. Namun kemalasan ini bukanlah sesuatu yang ti dak bisa diatasi. 
Lawan dari kemalasan adalah viriya (semangat, ketekunan, dan keuletan). 
Dengan mengembangkan semangat dan sekaligus menguatkan tekad kita, maka 
harapan-harapan kita akan terwujud sesuai dengan yang kita citakan.
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Menjadi Fokus Pada Diri Sendiri
Banyak orang mengatakan bahwa menjadi fokus pada diri sendiri adalah hal 
yang egois. Singkatnya, menjadi individualis adalah hal yang buruk, jelek, dan 
seharusnya ti dak dilati h. Padahal dalam ajaran buddhis dan metode-metode 
lati hannya, menjadi fokus pada diri sendiri adalah hal yang alami dan malah 
disitulah terletak solusi dari permasalahan kita. Buddha mengajarkan kita untuk 
melihat ke dalam diri sendiri, mencari apa yang sebenarnya kita inginkan, alami, 
dan kemudian menelaahnya menjadi bagian dari pengalaman hidup kita. Cara 
yang dilakukan salah satunya adalah dengan bermeditasi. Isti lahnya, buddhisme 
mengajarkan kita untuk menyelami diri kita sendiri. 

Dulu banyak yang beranggapan bahwa menjadi fokus pada diri sendiri adalah 
hal yang negati f, tetapi lihatlah kecenderungan masyarakat sekarang yang lebih 
terbuka, lebih pintar – dan ironisnya, penuh dengan permasalahan kehidupan. 
Justru pada saat inilah menjadi fokus pada diri sendiri sangat dibutuhkan dan 
dirasakan manfaatnya. Tanpa mementi ngkan diri sendiri terlebih dahulu, 
ti dak akan ada cukup ruang dalam diri kita untuk menolong dan merasakan 
penderitaan orang lain. Tanpa melihat apa yang kita butuhkan, ti dak mungkin 
kita akan memiliki cukup ruang untuk membantu orang lain yang berada dalam 
kesulitan karena pikiran dan perasaan kita terjebak dalam penderitaan kita 
sendiri yang belum tuntas. Dengan menjadi fokus pada diri sendiri, maka kita 
akan menemukan sumber penderitaan atau keti dakpuasan kita, kemudian 
mengubah pola pikir kita, belajar mengelolanya dengan baik, sehingga akhirnya 
dengan kekuatan dari dalamlah maka segala sesuatunya akan berjalan dengan 
baik. 

Dessert: Dark Chocolate
Hidup adalah sesuatu yang sangat nyata, berbeda dengan permainan dalam 
sebuah games online atau offl  ine. Kehidupan yang dibangun dalam permainan 
bisa sewaktu-waktu diubah, di-reset, dan dimulai lagi dari nol. Tetapi ti dak 
demikian halnya dengan kehidupan nyata yang memang terus berjalan dan 
berubah. Disinilah tantangannya! Kita harus menyadari bahwa segala perbuatan 
kita, bahkan perbuatan melalui pikiran kita, bisa menjadi sebuah kekuatan yang 
akan mengubah seti ap langkah kita dalam kehidupan yang singkat ini.

Bagi sebagian orang, kehidupan yang singkat ini akan terasa begitu membosankan 
dan ti dak berguna. Lihat saja fenomena orang bunuh diri di negara-negara maju 
maupun berkembang. Hal ini salah satunya disebabkan mereka ti dak pernah 
berhasil dalam menjalin persahabatan dengan pikirannya sendiri – sebuah hal 
yang termudah sekaligus tersulit untuk dijadikan sahabat. Pikiran, saya katakan 
sebagai hal yang termudah untuk dijadikan sahabat lantaran letaknya yang begitu 
dekat dengan diri kita sendiri dan kemampuan kita untuk memahaminya lebih 
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dari orang lain. Tetapi saya juga mengatakan pikiran sebagai hal yang tersulit 
untuk dijadikan sahabat karena gerakannya yang begitu lincah dan terkadang 
liar. Jadi mulailah dari sekarang untuk belajar mengenal pikiran dan potensi 
pikiran kita sendiri. Berhenti  menghabiskan waktu hanya dengan menonton 
Tv atau bermain games! Tengoklah dunia luar dan jalinlah komunikasi dengan 
segala yang ada di luar diri kita sendiri. 

Memang pada kenyataannya kehidupan selalu punya resiko untuk ditempuh. 
Apabila kita melakukan hal ini maka akan ada kemungkinan untuk terjadi 
sebaliknya. Namun justru disitulah letak keindahannya. Hidup akan menjadi 
bermakna manakala kita dengan segenap kemampuan kita sendiri berhasil 
mengendalikannya, berhasil mengatasi hal-hal yang terkadang dianggap sulit 
dan mustahil namun ternyata bisa diubah. Hidup ti dak pernah terasa selalu 
manis maupun selalu pahit. Seperti halnya coklat hitam, yang kelihatan hitam 
manis namun ternyata pahit atau sebaliknya. Dalam hidup ini selalu ada suka 
dan duka, kesenangan dan keti daksenangan, pertemuan dan perpisahan. 
Namun itu semua hanyalah sikon yang memang wajar ada dalam hidup ini. Yang 
lebih penti ng adalah bagaimana kita dengan pikiran yang bersahabat dapat 
mengelola dan mengubah sikon yang dianggap ti dak menguntungkan tersebut 
sehingga menjadi sesuatu yang berharga dalam perjalanan hidup kita. Untuk 
itu diperlukan satu lagi kunci untuk membuka harta yang terti mbun, yakni rasa 
syukur. Syukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Syukur yang ditujukan 
pada kehidupan itu sendiri! 

Disinilah peranan ajaran Buddha dengan prinsip keterbukaannya, toleransinya, 
penerimaannya, dan aplikasinya sebagai pedoman hidup manusia dalam 
mengelola potensi diri kita sendiri. 

(Sekarang pikirkan ini!)

Semoga saya berbahagia

Semoga semua makhluk berbahagia

 Referensi
E-book The Secret – Rahasia oleh Rhonda Byrne

htt p://rezagunawan.blogspot.com
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Tentang Penulis :
Penulis bernama lengkap Seng Hansen ini lahir di Jambi, 20 September 1986 
bersamaan dengan lahirnya saudara kembarnya. Seusai menamatkan SMU di 
SMAN 1 Jambi, penulis melanjutkan pendidikan S1 di UGM Yogyakarta mengambil 
jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan. Secara sengaja, penulis “terjebak” di sebuah 
organisasi yang dikenal dengan nama Vidyasena. Walaupun berkuliah di UGM 
dan Universitas Sanata Dharma (mengambil program English Extension Course), 
justru di organisasi inilah penulis menemukan sebuah universitas yang lebih 
baik – sebuah universitas kehidupan. Saat ini penulis bekerja sebagai pegawai 
ti dak tetap sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi 
di Jakarta. Buku yang pernah ditulisnya juga diterbitkan oleh Vidyasena Insight 
Producti on berjudul Ikhti sar Ajaran Buddha. 
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SAYA BELAJAR
Seng Hansun

Tak terasa, sudah 4 tahun berlalu sejak saya pertama kali menginjakkan kaki di 
kota pelajar ini, di tanah Yogyakarta. Dan ti dak terasa sudah selama itu pula, 
saya mengenal Vidyasena, sebuah organisasi pemuda Buddhis yang bernaung 
di Vihara Vidyaloka Yogyakarta.

Banyak kisah dan pelajaran yang telah saya alami selama saya bergabung dalam 
Vidyasena. Mulai sejak pertama kali saya ‘terpikat’ hingga akhirnya ‘terjerat’ 
oleh daya tariknya, Vidyasena telah menjadi rumah dan keluarga saya yang 
ke-2.

Meskipun saya menyadari banyak hal yang telah saya peroleh dari Vidyasena, 
namun saya mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya. Hingga suatu hari 
ada seorang junior saya di Vidyasena yang bertanya, “Ko, apa yang dapat kita 
peroleh dari Vidyasena? Apa saya telah berubah menjadi lebih baik?”

Tidak ada yang salah dengan pertanyaan itu, nyatanya saya sendiri pernah 
bertanya-tanya mengenai hal tersebut. Sudah sewajarnya kita mengharapkan 
suatu ti mbal balik dalam melakukan suatu hal, dalam konteks ini, dengan 
bergabung di Vidyasena. Mungkin kita ti dak mengharapkan hal yang ‘muluk-
muluk’, namun dengan merasakan suatu perubahan diri yang positi f dalam diri 
kita sendiri sudah cukup.

Saat itu saya berusaha menjawab apa adanya, namun saya menyadari bahwa 
jawaban yang saya berikan masih belum memuaskan. Untuk itu, saya terus 
berusaha mencari jawaban yang lebih baik agar dapat saya sampaikan kelak.

Jika saat ini saya ditanya, “Apa yang telah anda peroleh dari Vidyasena?” Maka 
saya akan menjawab:

1.  Saya belajar untuk memoti vasi diri
Satu hal penti ng yang sangat diperlukan agar kita dapat maju dan 
berkembang adalah kita harus dapat memoti vasi diri kita sendiri. Kita harus 
memoti vasi diri kita agar dapat mencapai target yang kita inginkan. Jangan 
pernah menyerah dalam berusaha.

Sejak awal saya bergabung dalam Vidyasena, saya telah belajar untuk 
memoti vasi diri sendiri. Karena tanpa moti vasi diri, saya sadar kalau 
saya ti dak akan dapat bertahan di Vidyasena. Bergabung dalam sebuah 
organisasi, apalagi organisasi sosial keagamaan (dan ‘terlebih’ lagi di 
Vidyasena), mau ti dak mau kita harus membagi waktu dan tenaga kita. Hal 
ini mudah diucapkan, namun ti dak mudah untuk dijalankan. Sering, terjadi 
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benturan kepenti ngan dalam diri saya; dan tak jarang benturan-benturan 
itu menimbulkan tekanan yang membebani hidup saya. Namun dengan 
introspeksi diri, kemauan untuk maju, dan dukungan para sahabat; kita 
akan dapat mengatasinya dan berkembang lebih baik.

Pernahkah Anda melihat sebuah video klip lagu yang berjudul ‘Everyone is 
No.1’ yang dibawakan oleh Andy Lau? Dalam video klip tersebut dikisahkan 
tentang seorang atlet lari yang cacat karena mengalami sebuah kecelakaan. 
Sang atlet terpuruk sedemikian rupa, hingga ti dak menghiraukan perhati an 
orang-orang yang menyayanginya. Hingga suatu saat, keti ka ia melihat 
sebuah Olimpiade bagi orang-orang cacat di sebuah stasiun televisi, sang 
atlet menyadari bahwa ia masih berguna, ia masih dapat berkarya. Akhirnya 
sang atlet kembali berlati h dan mengikuti  perlombaan lari, dan ia berhasil 
memenangkannya. Ia telah menjadi inspirasi bagi orang lain untuk terus 
maju dan memoti vasi diri menjadi lebih baik lagi. Karena sesungguhnya 
‘Seti ap orang adalah No.1’.

2.  Saya belajar untuk mandiri
Kemandirian merupakan salah satu ciri kedewasaan diri. Tidak selamanya 
kita dapat terus bergantung pada orang lain. Kita harus menentukan jalan 
hidup kita sendiri.

Saya belajar dari para senior dan junior saya di Vidyasena. Saya belajar 
untuk ti dak mengeluh dalam bekerja dan memberikan yang terbaik dalam 
melakukan segala hal. Saya sangat menikmati  prosesnya, karena saya dapat 
merasakan perubahan diri yang ‘positi f’ dalam diri dan kepribadian saya. 
Begitu pula yang saya harapkan dapat dirasakan oleh seti ap orang.

3.  Saya belajar untuk menghormati  diri sendiri
Menghargai dan menghormati  diri sendiri sangat diperlukan dalam proses 
perkembangan diri. Tanpa sikap dan rasa menghormati  diri sendiri akan 
sulit bagi kita untuk maju dan berkembang ke arah yang lebih baik.

Beberapa kali saya pernah merasakan krisis kepercayaan dalam diri saya. 
Saya bertanya-tanya, apakah saya cukup mampu untuk mengemban tugas 
yang diberikan pada saya? Apakah saya dapat menjalankannya lebih baik 
daripada para pendahulu dan senior saya? Apakah saya dapat memberikan 
teladan yang cukup baik bagi para junior di Vidyasena? Tak dapat dipungkiri, 
semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas harus dijawab oleh 
diri kita sendiri. Cintai dan hormati lah diri kita sendiri apa adanya. Tidak 
ada salahnya untuk membandingkan diri dengan orang lain sebagai suatu 
‘patokan’, namun jangan jadikan hal itu sebagai alasan yang sebaliknya 
malah akan menjerumuskan diri kita. Hormati lah diri, kenalilah diri, dan 
kembangkanlah potensi yang kita miliki agar dapat menjadi ‘kekuatan’ 
positi f kita.
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Dalam salah satu tayangan iklan televisi oleh sebuah brand susu nasional 
kenamaan, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga darinya. Dalam 
tayangan iklan tersebut, secara sekilas diperlihatkan 3 orang berbeda 
yang dalam kesehariannya ti dak memanfaatkan waktu dan potensi yang 
mereka miliki. Ada anak yang sehari-hari hanya bermain game, ada gadis 
yang menghabiskan waktu untuk membaca novel, dan ada seorang lelaki 
dewasa yang ti dak pernah berolahraga. Akhirnya mereka menyadari dan 
menginginkan perubahan dalam hidup mereka. Sang anak ikut berlati h 
skateboard, sang gadis mulai menekuni buku-buku pelajaran, dan sang 
lelaki mulai berolahraga. Masing-masing dari mereka menyadari betapa 
berharganya hidup ini dan berhasil menggapai apa yang mereka cita-citakan. 
Semuanya bermula dari sikap mencintai dan menghormati  diri sendiri.

4.  Saya belajar untuk memperbaiki diri
Seti ap orang pernah melakukan kesalahan. Oleh karenanya, janganlah takut 
untuk mencoba hal-hal yang baru. Carilah pengalaman dan pengetahuan 
sebanyak mungkin, kemudian asah dan kembangkanlah diri kita.

Bagi mereka yang pernah menjadi pengurus Vidyasena, pasti  pernah 
menerima saran dan kriti kan. Terlalu banyak malah, yang tak jarang 
membuat beberapa orang menjadi ‘kapok’. Sesungguhnya, ti dak ada yang 
salah dengan saran dan kriti kan-kriti kan tersebut. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa masih ada orang yang memperhati kan diri kita. Sebaliknya, kita 
janganlah mau terus berdiam diri. Terima dan saringlah saran dan kriti kan 
yang membangun. Perbaikilah kesalahan dan kekurangan diri kita. 
Berubahlah ke arah yang positi f.

Ada sebuah kisah mengenai salah seorang murid Sang Buddha yang 
cukup dikenal oleh umat awam, yakni kisah Angulimala Thera. Sebelum 
menjadi murid Sang Buddha, Angulimala memiliki pandangan yang salah 
dan menjadi pembunuh yang ditakuti  oleh banyak orang. Sang Buddha 
menemukan dan menunjukkan jalan kebenaran kepada beliau, sehingga 
akhirnya Angulimala menjadi bhikkhu-murid Sang Buddha. Angulimala 
thera terus berusaha untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahan-
kesalahan yang telah dilakukannya. Hal tersebut ti daklah mudah. Banyak 
orang yang masih menaruh dendam padanya. Namun beliau ti dak putus 
asa dan terus berlati h hingga berhasil mencapai ti ngkat kesucian Arahat. 
Demikianlah kegemilangan yang berhasil dicapainya.

5.  Saya belajar untuk bertanggung jawab
Seiring perkembangan diri seseorang, kewajiban dan tanggung jawab yang 
mengikuti  semakin besar. Janganlah ragu dan takut untuk mengembannya. 
Cukup jalani dan laksanakanlah tanggung jawab kita sebaik-baiknya.
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Saya mendapatkan banyak kesempatan untuk belajar bertanggung jawab 
di Vidyasena. Sejak menjadi staf, ketua bidang, hingga anggota dewan 
pembina cukup banyak perubahan positi f dalam diri saya yang saya rasakan. 
Tidak dapat dipungkiri, pada awalnya kita memerlukan ‘adaptasi’ terhadap 
posisi dan tugas yang kita emban. Kita akan menemui banyak kendala dan 
halangan, serta harus menyadari tanggung jawab yang kita emban sebaik-
baiknya. Namun, tanpa keberanian untuk mencoba, kita ti dak akan pernah 
maju.

Ada sebuah kisah pada zaman dinasti  Han. Kaisar Wen pada waktu itu 
memiliki 2 orang perdana menteri, yakni Zhou Po-perdana menteri senior, 
dan Chen Ping-perdana menteri junior. Suatu hari sang kaisar bertanya 
kepada Zhou Po tentang berapa banyak perkara hukum di negara itu dalam 
kurun waktu setahun.

“Saya ti dak tahu,” kata Zhou penuh sesal.

“Berapakah pengeluaran dan penghasilan tahun ini dihitung dalam uang 
dan gandum?”

“Maafk an saya, saya ti dak tahu,” Zhou memohon maaf dengan keringat 
bercucuran.

Kaisar berpaling pada Chen Ping dan bertanya hal yang sama.

“Ada pejabat yang bertanggung jawab atas masalah ini,” jawab Chen.

“Pejabat apa?” tanya sang kaisar.

“Jika Yang Mulia ingin tahu jumlah perkara hukum, Menteri Kehakiman 
dapat menjawabnya. Jika anda ingin tahu jumlah uang dan gandum, kita 
dapat bertanya pada Menteri Keuangan dan Pertanian.”

“Jika semuanya ditangani oleh menteri-menteri tersebut, lantas apa 
tanggung jawabmu?” tanya kaisar.

“Saya merasa terhormat menjadi perdana menteri anda. Seorang perdana 
menteri bertugas untuk membantu kaisar dalam memerintah sebuah 
negara. Secara eksternal saya membina hubungan baik dengan negara lain, 
secara internal saya mencoba untuk membuat semua orang bahagia dengan 
memasti kan bahwa para pejabat dari berbagai kementerian menjalankan 
tugasnya dengan benar.”

Kaisar Wen sangat puas dengan jawaban ini.

Lalu, perdana menteri Zhou bertanya pada Chen Ping, “Kenapa kamu ti dak 
memberitahu saya cara menjawab pertanyaan ini sebelumnya?”

“Sebagai perdana menteri, anda seharusnya tahu apa tanggung jawab 
anda,” jawab Chen sambil tersenyum.
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Zhou menyadari bahwa ia bukan perdana menteri yang berkualitas seperti  
Chen. Tidak lama kemudian Zhou mengundurkan diri karena penyakit 
jantung, dan Chen Ping menjadi perdana menteri satu-satunya di negara 
tersebut.

6.  Saya belajar untuk menghargai orang lain
Penghargaan atas orang lain merupakan salah satu hal yang harus kita 
miliki. Karena tanpa menghargai orang lain, kita ti dak akan dapat maju dan 
berkembang. Kita hanya akan ‘diam’ di tempat kita.

Saya berusaha untuk mengembangkan disiplin diri dalam diri saya, terutama 
dalam memenuhi janji dengan orang lain. Mengapa demikian? Karena saya 
menyadari penti ngnya menghargai orang lain. Saya berusaha untuk ti dak 
mengecewakan orang lain, terutama atas kesepakatan yang dibuat bersama. 
Karena saya percaya, dengan ti dak mengecewakan orang lain, berarti  saya 
telah maju ‘selangkah’ menjadi lebih baik.

Dalam salah satu mailist Vidyasena, saya pernah membaca sebuah kisah 
inspirati f yang ditulis oleh Andy F. Noya (presenter ‘Kick Andy’). Suatu 
keti ka, Andy pernah mengunjungi sebuah restoran cepat saji pada malam 
hari. Kebetulan waktu itu, restoran tersebut sudah hampir tutup. Andy 
belum sempat makan dan saat itu sudah sangat sulit untuk mencari tempat 
lainnya. Mungkin, melihat wajah lesunya, pemilik restoran mengizinkan 
Andy untuk memesan makanan terakhir sebelum tutup. Sambil menyantap 
makanannya, Andy memperhati kan beberapa pegawai restoran yang 
membereskan dapur, menghitung pemasukan, dan membersihkan meja 
dan kursi restoran. Lalu, ia melihat seorang pegawai restoran yang sedang 
membersihkan meja dan kursi yang sangat kotor, dipenuhi oleh tulang-
tulang ayam, bungkus serta ti su yang berserakan. Ia yang melihat saja merasa 
jijik atas kekacauan itu, apalagi sang pegawai yang membersihkannya. Dia 
menyadari bahwa ia harus menghargai profesi dan dedikasi orang lain dalam 
melaksanakan tugas dan kewajibannya. Seti daknya ia dapat membersihkan 
sisa makanannya sendiri. Dan sejak saat itu, ia selalu mengajarkan pada 
keluarganya untuk membersihkan sendiri sisa makanan yang telah mereka 
makan. Beliau telah mengajarkan mulai dari hal-hal kecil yang dapat kita 
lakukan dalam menghargai orang lain.

7.  Saya belajar untuk memahami orang lain
Kemampuan dan kesediaan untuk memahami orang lain sepatutnya kita 
miliki. Dengan memahami orang lain, kita dapat mengopti malkan dan 
mensinergikan kemampuan yang kita miliki bersama guna mencapai tujuan 
yang kita inginkan.

Dengan mengikuti  berbagai kegiatan di Vidyasena, saya belajar memahami 
dan beradaptasi dengan karakter orang lain. Saya menemukan bahwa 
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hal tersebut sangatlah bermanfaat, ti dak hanya bagi kehidupan pribadi, 
namun juga kehidupan sosial saya. Seti ap orang memiliki karakteristi k 
dan keunikannya tersendiri. Oleh karenanya, kita harus berusaha untuk 
memahami dan membina hubungan yang baik dengan orang lain. Terkadang, 
mungkin kita akan menemui halangan dan hambatan yang disebabkan 
oleh perbedaan sifat mendasar antara orang lain dengan diri kita. Namun, 
jangan jadikan hal tersebut sebagai alasan. Jika ti dak dapat menjadikan 
orang lain sebagai ‘sahabat’ kita, janganlah jadikan ia ‘musuh’ kita. Pahami 
dan kendalikanlah diri kita, dan jadilah yang terbaik yang dapat kita capai.

8.  Saya belajar untuk melayani orang lain
Ketulusan dan keikhlasan dalam melayani orang lain merupakan karakteristi k 
positi f yang dapat kita kembangkan dalam diri kita. “Biasakanlah hidup 
dengan memberi sebanyak-banyaknya, bukan dengan meminta,” (salah 
satu kalimat jargon di ‘Laskar Pelangi’).

Terkadang, kita lebih banyak menuntut terhadap orang lain dibandingkan 
memberikan pelayanan. Sebagai contoh, saat bertemu dengan umat yang 
baru pertama kali ke vihara, kita ti dak ingin berkenalan dengannya sebelum 
umat tersebut yang terlebih dahulu ‘menjulurkan’ tangannya. Apakah hal 
tersebut benar? Apakah kita memang lebih ‘superior’, lebih ti nggi derajatnya 
daripada umat baru tersebut? Bukankah ti dak ada salahnya bagi kita untuk 
terlebih dahulu memberikan salam sapa yang hangat kepada para umat yang 
datang ke vihara. Bukankah dengan demikian dapat tercipta keharmonisan 
yang lebih ‘kental’ dalam lingkungan kehidupan kita. Dan ti dakkah Anda 
merasa lebih bahagia dengan memberikan pelayanan kepada orang lain?

Sebuah kisah Dhammapada, syair ke-41, mengisahkan tentang pelayanan 
yang diberikan bahkan oleh Sang Buddha, guru junjungan kita, kepada 
seorang bhikkhu yang bernama Tissa.

Setelah memperoleh pelajaran meditasi dari Sang Buddha, Tissa Thera 
berlati h meditasi dengan tekun. Pada saat itu, beliau juga menderita suatu 
penyakit yang menimbulkan bisul-bisul kecil di sekujur tubuhnya. Bisul-
bisul itu pecah dan menjadi luka yang bernanah serta berbau busuk. Beliau 
mulai dijauhi oleh murid-murid bimbingannya. Menyadari hal ini, Sang 
Buddha datang mengunjungi kediaman sang thera. Beliau mempersiapkan 
air panas dan berdiri di tepi dipan sang thera yang terbaring sakit. Melihat 
hal ini, para murid bimbingan Tissa Thera datang dan turut membantu 
membersihkan tubuh sang thera. Tubuh sang thera dibasuh, dan jubahnya 
dicuci dan dikeringkan. Setelah dimandikan, tubuh dan pikiran sang thera 
menjadi bersih dan jernih, dan segera bati nnya berkembang mencapai satu 
ti ti k konsentrasi. Tissa thera berhasil mencapai ti ngkat kesucian Arahat 
sesaat sebelum beliau meninggal dunia.
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9.  Saya belajar untuk mempraktekkan Dhamma
Vidyasena sebagai organisasi pemuda Buddhis di Yogyakarta merupakan 
sarana yang tepat bagi kita untuk belajar dan mempraktekkan Dhamma. 
Berbagai kegiatan pelati han dan pendidikan dirancang dan dilaksanakan 
sebagai program kerja di Vidyasena yang terus berkembang seti ap 
tahunnya.

Berbagai kegiatan di Vidyasena, seperti  Dana Anak Asuh, Lati han Meditasi, 
Dhammaclass masa Vassa, pelati han Dhammaduta, dan pengalaman 
keorganisasian lainnya memberikan kesempatan dan ladang belajar serta 
berlati h Dhamma yang tak terbatas. Oleh karenanya, manfaatkanlah waktu 
dan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Janganlah ‘terlena’ dan ‘terbuai’ 
dengan arus kehidupan yang terus bergulir. Lati h dan kembangkanlah diri 
sedini mungkin menjadi pribadi yang dapat kita banggakan.

10.  Saya belajar untuk membagi waktu dan prioritas
Berbagai kesibukan, baik dalam hal perkuliahan maupun dalam hal 
keorganisasian, mendorong kita belajar cara untuk membagi waktu dan 
prioritas sebaik-baiknya. Tidak hanya di Vidyasena, dalam segala aspek 
kehidupan yang kita jalani, hal tersebut berlaku. Karenanya, pengalaman ini 
akan menjadi hal yang berharga bagi kita.

Ada sebuah kisah mengenai betapa penti ngnya membagi waktu dan 
menetapkan prioritas ‘terbaik’ dalam hidup kita. Semoga kisah ini dapat 
memberikan gambaran yang baik bagi kita.

Seperti  biasa, Andrew - kepala cabang sebuah perusahaan swasta terkemuka 
di Jakarta, ti ba di rumahnya pada pukul 9 malam. Tidak seperti  biasanya, 
Sarah, putra pertamanya yang baru duduk di kelas 3 SD, membukakan pintu 
untuknya. Kelihatannya, ia telah menunggu cukup lama.

“Kok belum ti dur?” sapa Andrew sambil mencium anaknya.

Biasanya Sarah memang sudah terlelap saat ia pulang ke rumah dan baru 
bangun keti ka ia akan berangkat ke kantor pada pagi hari.

Sarah membuntuti  Papanya ke ruang keluarga, dan menjawab,

“Aku menunggu Papa pulang, sebab aku mau tanya berapa sih gaji Papa?”

“Lho tumben, kok nanya gaji Papa? Mau minta uang lagi ya?”

“Ah enggak. Pengen tahu aja,” ucap Sarah singkat.

“Oke, Sarah bisa hitung sendiri. Seti ap hari Papa bekerja sekitar 10 jam dan 
dibayar Rp 400.000,-. Seti ap bulan, rata-rata dihitung 22 hari kerja, karena 
Sabtu dan Minggu libur. Tapi kadang Sabtu Papa masih lembur. Jadi, gaji 
Papa dalam 1 bulan berapa, hayo?”
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Sarah berlari mengambil pensil dan kertas dari meja belajarnya, sementara 
Papanya melepas sepatu dan menyalakan televisi. Keti ka Andrew beranjak 
ke kamar untuk berganti  pakaian, Sarah berlari mengikuti nya.

“Kalo 1 hari Papa dibayar Rp 400.000,- untuk 10 jam, berarti  1 jam Papa 
digaji Rp 40.000,- dong,” katanya.

“Wah, pinter kamu. Sudah, sekarang Sarah cuci kaki dan ti dur ya,” perintah 
Andrew.

Tetapi Sarah ti dak beranjak. Sambil menyaksikan Papanya berganti  pakaian, 
Sarah kembali bertanya,

“Papa, aku boleh pinjam uang Rp 5.000,- ti dak?”

“Sudah, enggak usah macam-macam lagi. Buat apa minta uang malam-
malam begini? Papa capek dan mau mandi dulu. Tidurlah.”

“Tapi Papa...”

Kesabaran Andrew pun habis.

“PAPA BILANG TIDUR!” hardiknya mengejutkan Sarah.

Anak kecil itupun berbalik menuju kamarnya.

Usai mandi, Andrew tampak menyesali hardiknya. Ia pun menengok Sarah 
di kamar ti durnya. Anak kesayangannya itu belum ti dur. Ia mendapati  
Sarah sedang terisak-isak pelan sambil memegang uang Rp 15.000,- di 
tangannya.

Sambil berbaring dan mengelus kepala bocah kecil itu, Andrew berkata,

“Maafk an Papa, Nak. Papa sayang sama Sarah. Tapi buat apa sih, minta uang 
malam-malam begini? Kalau mau beli mainan, besok kan bisa. Jangankan 
Rp 5.000,-, lebih dari itu pun Papa akan kasih.”

“Papa, aku enggak minta uang. Aku hanya pinjam. Nanti  aku kembalikan 
kalau sudah menabung dari uang jajan selama seminggu ini.”

“Iya, iya. Tapi buat apa?” tanya Andrew lembut.

“Aku menunggu Papa dari jam 8. Aku mau ngajak Papa bermain ular tangga 
denganku. Tiga puluh menit saja. Mama sering bilang kalau waktu Papa itu 
sangat berharga. Jadi, aku mau ganti  waktu Papa. Aku buka celenganku, 
hanya ada Rp 15.000,-. Tapi karena Papa bilang, 1 jam Papa dibayar 
Rp 40.000,-, maka setengah jam aku harus ganti  Rp 20.000,-. Tapi duit 
tabunganku kurang Rp 5.000,-, makanya aku mau pinjam dari Papa,” kata 
Sarah polos.

Andrew pun terdiam. Ia kehilangan kata-kata. Dipeluknya bocah kecil itu 
erat-erat dengan perasaan haru sambil meneteskan air mata. Dia baru 
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menyadari, ternyata limpahan harta yang selama ini ia berikan, ti dak cukup 
untuk ‘membeli’ kebahagiaan anaknya. Ada prioritas yang lebih penti ng 
yang telah ia lupakan. Karenanya, ia harus mengingatnya kembali.

11. Saya belajar untuk mengabdi tanpa henti 
Saya pernah mengikuti  acara bedah fi lm yang diadakan di Vihara Vidyaloka. 
Saat itu, fi lm yang diputar adalah ‘Children of Huangshi’. Ada banyak 
pelajaran yang dapat kita ambil melalui fi lm tersebut. Namun bagi saya 
pribadi, hal yang menonjol adalah pengabdian tanpa henti  yang ditunjukkan 
oleh sang tokoh utama.

Sang tokoh utama yang pada awalnya hanya berniat untuk meliput berita 
mengenai kekacauan perang di RRC, menemukan sekelompok anak yati m 
korban peperangan di Huangshi. Pada mulanya, sulit bagi sang tokoh 
utama untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan anak-anak lainnya. 
Namun akhirnya, ia berhasil berteman dengan mereka. Ia berusaha untuk 
memperbaiki ti ngkat kesejahteraan para anak yati m yang memprihati nkan. 
Berbagai upaya dan pengorbanan pun dilakukannya. Puncaknya, saat 
komunitas kecil mereka ditemukan oleh para tentara, mereka harus 
meninggalkan tempat ti nggal mereka dan mencari tempat baru yang 
lebih aman. Untuk itu mereka harus melakukan perjalanan jauh, melintasi 
pegunungan dan berbagai kota. Perjalanan yang ditempuh ti daklah mudah. 
Sang tokoh utama harus terus menjadi panutan dan mengatasi berbagai 
permasalahan yang muncul. Ia harus menemani anak-anak itu hingga 
mencapai tujuan yang mereka inginkan. Pada akhirnya mereka berhasil 
mencapai lokasi yang mereka tuju, namun bukan tanpa pengorbanan. Pada 
akhir kisah fi lm tersebut, sang tokoh utama meninggal dunia akibat luka 
yang dideritanya saat melakukan perjalanan jauh itu. Namun, sebelum ia 
meninggal, ada sebuah kalimat yang diucapkannya, yang menunjukkan 
betapa berharganya hidup yang ia jalani, betapa besar pengabdian yang 
telah ia berikan. Ia mengucapkan, “I’m so lucky.”

12. Saya belajar bahwa belajar itu ti dak pernah cukup
Pengetahuan, pelajaran, dan pengalaman dalam hidup ini ti daklah 
terbatas. Oleh karenanya, carilah pengetahuan dan pengalaman sebanyak-
banyaknya.

Ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari dengan mengikuti  berbagai 
kegiatan dalam keseharian hidup kita. Dimulai dari hal-hal kecil yang 
terkadang ti dak kita sadari, hingga pelajaran berharga yang dapat langsung 
kita rasakan manfaatnya. Demikian pula di Vidyasena, saya menemukan 
banyak pelajaran berharga yang turut membangun karakter positi f dalam 
diri saya. Saya belajar melalui kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan, 
melalui keberanian untuk mengambil tanggung jawab baru, dan melalui 
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contoh serta panutan yang diberikan oleh para ‘sena’ lainnya. Disadari 
maupun ti dak disadari, para ‘sena’ -baik yang senior maupun junior- telah 
memberikan kontribusi positi f dalam diri saya. Berbagai kisah para ‘sena’ 
yang saya dengar, saya pelajari, dan saya alami di Vidyasena akan terus 
menjadi ‘permata’ dalam diri saya.

Pelajaran yang dapat kita temui dalam kehidupan ini ti daklah pernah berhenti . 
Oleh karena itu, jangan pernah berhenti  untuk belajar dan memaknai 
hidup sebaiknya. Ciptakanlah kisah anda sendiri, dan berbanggalah atas 
pencapaian yang telah anda miliki.
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Upa.Silakumaro Siky Hendro Wibowo

Selama gunung berapi masih menyemburkan asap panasnya,

Selama bumi masih terikat (pohon) Bodhi,

Selama para dewa masih bersemayam di Gunung Maha Meru,

Dan selama sang surya masih bersinar menerangi angkasa,

Semoga candi ini senanti asa memancarkan kebajikan para Buddha.”
(Prasasti  Pendirian Borobudur, Prasasti  Kayumwungan, 824 M)

Pada saat pemugaran Borobudur oleh Van Erp pada tahun 1907 sampai dengan 
tahun 1911, sebuah Arca Buddha yang dikenal sebagai Kyai Belet ditemukan di 
puncak Candi. Adapun jumlah arca Buddha yang diketemukan berjumlah 505 
buah. Namun Arca Buddha bernomor 505 yang berada di Stupa Puncak Candi 
Borobudur, diketemukan seperti  dalam keadaan belum jadi. Rambutnya ti dak 
diukir, wajahnya ti dak sempurna, tangan kanan dan kirinya ti dak sama panjang, 
jubah yang menutupi tangan ti dak diukir berlipat seperti  arca utuh yang lainnya, 
lipatan ketebalannya pun ti dak sama. 

Berkaitan dengan diketemukannya Arca Buddha yang ti dak utuh tersebut, 
Serat Centhini atau Suluk Tembangraras menceritakan tentang pendapat dari 
Mas Cebolang bersama dengan para santri-santrinya saat datang ke Candhi 
Borobudur. Keti ka melihat candi dengan seksama, Mas Cebolang memperhati kan 
salah satu arca yang ti dak utuh tersebut. Dia kemudian mengatakan kepada para 
pengikutnya bahwa: “Apakah maksudnya ini, Arca agung letaknyapun di puncak, 
tetapi ti dak sempurna bentuknya, ti dak mungkin kalau arca ini memang belum 
jadi, mungkin memang disengaja tetapi ti dak tahu apakah maksud dari sang 
pembuatnya, kemarilah kalian coba kupas maknanya di dalam bati n!” 

Menurut Kitab Jawa Kuno Sang Hyang Kamahayanikan yang berisi tentang Ajaran 
Agama Buddha Mahayana, Stutt erheim menjelaskan demikian: “Di antara 
wujud arca Buddha yang telah diwakili dengan 504 buah arca, masih ada arca 
yang menggambarkan manifestasi dari Hyang Maha Wikan, tataran terti nggi, 
yang tak terlihat, yang disebut Batara Buddha, yaitu Arca bernomor 505”. Jadi 

Jadilah Inspirator 
Jati Diri Nusantara
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jelas bahwa keberadaan arca yang serba ti dak utuh tersebut memang disengaja, 
untuk menggambarkan Hyang Maha Sempurna, yaitu Batara Buddha. 

Dalam hal ini, saat kita menyelam ke dalam relung kesadaran kolekti f Nusantara 
(suatu kesadaran yang jauh terpendam di alam bawah sadar, yang tercermin 
sebagai mindset, karakter dan perilaku masyarakat Nusantara), kita menemukan 
suatu sosok dalam terminologi jawa yang kita kenal sebagai “Semar” yang 

dapat dikaitkan dengan makna keberadaan dari Batara 
Buddha itu sendiri. Keduanya merupakan suatu sosok yang 
Maha Sempurna yang digambarkan dengan pendekatan 
keti daksempurnaan. Dalam bentuk wayangnya pun, Semar 
dibuat dalam kerangka dualitas yang tunggal: bagian 
kepalanya adalah laki-laki, tetapi payudara dan pantatnya 
adalah perempuan. Rambutnya dipotong kuncung seperti  
anak-anak, tetapi rambut dan kuncungnya telah memuti h 
seperti  orang tua. Bibirnya tersenyum menggambarkan 
kegembiraan dan kebahagiaan, tetapi matanya selalu 

basah seperti  sedang menangis sedih. Oleh karena serba misteri, tokoh Semar 
sering dianggap dewa yang mengejawantah sebagai manusia. Ya laki-laki, ya 
perempuan, ya orang tua tetapi juga sekaligus kanak-kanak, sedang bersedih 
tetapi dalam waktu yang sama juga sedang bergembira. Maka tokoh ini diberi 
nama Semar yang berasal dari kata samar, yang arti nya Maya (semu). 

Dalam jagad pakeliran (cerita pawayangan), Semar adalah putra dari Sang Hyang 
Wisesa. Secara Kosmologi, diceritakan saat dunia belum terbentuk, masih dalam 
keadaan wang wung (kosong),  Hyang Wisesa berada di tengah-tengah suatu 
keadaan, menciptakan segala dumadi – keberadaan. Saat itu terdapat suara 
yang mendengung memenuhi jagad seperti  suara genta yang menggema. Di 
situ terjadi kilatan cahaya yang memancar bagaikan wujud telur bergelantung 
tanpa gantungan. Cangkangnya menjadi bumi dan langit, Puti h telurnya menjadi 
sinar dan cahaya dan kuning telurnya menjadi manik dan maya. Pada saat jagad 
telah tergelar, pada awalnya belum dapat diketahui mana yang tercipta terlebih 
dahulu dan mana yang kemudian. Kemudian terdengar suara tanpa rupa 
: “Kalian semua : Cahaya, Teja, Manik dan Maya. Cahaya, saya sebut sebagai 
Bathara Nurrada (Narada), Teja saya sebut sebagai Bathara Teja atau Bathara 
Antaga, Manik saya sebut sebagai Bathara Manik atau Bathara Guru, sedangkan 
Maya saya sebut sebagai Bathara Maya atau Bathara Ismaya.

1. Bathara Manik, Saya beri kuasa untuk memerintah Jagad Triloka yaitu alam 
para Dewa, alam para mahluk halus dan alam manusia. 

2. Bathara Nurrada, Saya beri kuasa untuk mendampingi memerintah bersa-
ma Bathara Manik. 

3. Bathara Ismaya, Saya beri kuasa untuk mengasuh para manusia berkualitas 
luhur. 
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4. Sedangkan Bathara Antaga, Saya beri kuasa untuk memberi cobaan terh-
adap kekuatan tekad semua mahluk.”

Oleh  Hyang Wisesa, Semar diberi anugerah berupa musti ka manik astagina, 
yang mempunyai 8 daya, yaitu:

1. ti dak pernah lapar 

2. ti dak pernah mengantuk 

3. ti dak pernah jatuh cinta 

4. ti dak pernah bersedih 

5. ti dak pernah merasa leti h 

6. ti dak pernah menderita sakit 

7. ti dak pernah kepanasan 

8. ti dak pernah kedinginan 

kedelapan daya tersebut diikat pada rambut yang ada di ubun-ubun (pada 
kuncungnya). Semar atau Ismaya, diberi beberapa gelar yaitu: Batara Semar, 
Batara Ismaya, Batara Iswara, Batara Smara, Sanghyang Jagad Wungku, 
Sanghyang Jati wasesa, Sanghyang Suryakanta. Ia diperintahkan untuk menguasai 
alam Sunyaruri, atau alam kekosongan dan ti dak diperkenankan menguasai 
alam manusia di dunia ini. 

Di alam Sunyaruri, Batara Semar memiliki sakti  yang bernama Dewi Sanggani 
yaitu putri dari Sanghyang Wening. Dari hasil perpaduan mereka, lahirlah sepuluh 
putra perwujudan, yaitu: Batara Wungkuam atau Sanghyang Bongkokan, Batara 
Siwa, Batara Wrahaspati , Batara Yamadipati , Batara Surya, Batara Candra, Batara 
Kuwera, Batara Tamburu, Batara Kamajaya dan Dewi Sarmanasiti . Putra sulung 
yang bernama Batara Wungkuam atau Sanghyang Bongkokan menurunkan anak 
cebol, imut-imut dan berkulit hitam. Anak tersebut diberi nama Semarasanta dan 
diperintahkan turun ke dunia, berdiam di padepokan Pujangkara. Semarasanta 
ditugaskan mengabdi kepada Resi Kanumanasa di Pertapaan Saptaarga. 

Dikisahkan munculnya Semarasanta di Pertapaan Saptaarga, diawali keti ka 
Semarasanta dikejar oleh dua harimau, ia lari sampai ke Saptaarga dan ditolong 
oleh Resi Kanumanasa. Kedua Harimau tersebut kemudian diruwat oleh Sang 
Resi dan keduanya berubah menjadi bidadari yang canti k jelita. Yang tua 
bernama Dewi Kanestren dan yang muda bernama Dewi Retnawati . Dewi 
Kanestren diperistri oleh Semarasanta dan Dewi Retnawati  menjadi istri Resi 
Kanumanasa. Mulai saat itulah Semarasanta mengabdi di Saptaarga dan diberi 
sebutan Janggan Semarasanta. 

Sebagai Pangemong atau Pengasuh, Janggan Semarasanta sangat seti a 
kepada Bendara (tuan)nya. Ia selalu menganjurkan untuk menjalani laku 
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prihati n, melakukan pantangan, berdoa, mengurangi ti dur dan bertapa agar 
mencapai kesempurnaan. Banyak saran dan petuah hidup yang mengarah pada 
keutamaan dibisikan oleh tokoh ini. Sehingga hanya para Resi, Pendeta ataupun 
Ksatria yang kuat menjalani laku prihati n dan memiliki semangat pantang 
menyerah, rendah hati  serta berperilaku mulia, yang kuat diasuh oleh Janggan 
Semarasanta. Dapat dikatakan bahwa Janggan Semarasanta merupakan rahmat 
yang tersembunyi. Siapapun orangnya yang diikuti nya, hidupnya akan mencapai 
puncak kesuksesan dan akan membawa kebahagiaan abadi lahir bati n. Dalam 
catatan kisah pewayangan, terdapat tujuh manusia besar yang diasuh oleh 
Janggan Semarasanta, yaitu: Resi Manumanasa sampai keenam keturunannya 
yaitu Sakri, Sekutrem, Palasara, Abiyasa, Pandudewanata dan sampai Arjuna. 
Sedangkan dalam perkembangan sejarah peradaban hingga masa kerajaan 
Majapahit sosok Janggan Semarasanta dikenal sebagai Sabdo Palon yang 
menjadi pengasuh dari Raja-raja Majapahit.

Bocah Bajang nggiring angin

anawu banyu segara

ngon-ingone kebo dhungkul

sa sisih sapi gumarang

Dalam suatu pagelaran wayang, kemunculan tokoh Semar selalu dikaitkan 
dengan terjadinya goro-goro (huru-hara). Kemunculan tokoh Semar biasanya 
diiringi dengan tembang “Bocah Bajang”. Bocah Bajang sendiri adalah seorang 
kurcaci yang digambarkan membawa bathok bolu berisi madu di tangan kanan 
dan memegang sodo lanang (sebatang lidi) di tangan kirinya yang disebut 
sebagai sapu jagad. Bathok Bolu digunakan oleh si bocah bajang tersebut untuk 
menguras Segara Kidul (laut selatan). Sedangkan sebatang lidi digunakan untuk 
mendatangkan angin guna membersihkan Jagad. Dikisahkan pula bahwa Bocah 
Bajang tersebut memiliki dua hewan peliharaan yaitu Kebo Dhungkul (Kerbau 
lambang dari kekuatan hati /perasaan) dan Sapi Gumarang (lambang dari 
kekuatan pikiran/logika). 

Apakah makna dari sosok si bocah bajang tersebut? Bathok Bolu adalah 
bathok kelapa yang memiliki bolu – bolong telu (berlubang ti ga). Dalam 
kerangka pemikiran Buddhisme sebagai peletak dasar gagasan Nusantara, 
hal ini mengandung makna ti ga saluran perbuatan yaitu ucapan, perilaku dan 
gagasan. Bocah Bajang sendiri merupakan manifestasi dari Bodhicitt a (benih 
Kebuddhaan) yang dipahami melalui pendekatan keti daksempurnaan. Bathok 
bolu dikatakan berisi madu yang berkaitan dengan makna penyucian perilaku 
di keti ga saluran perbuatan, sesuai ajaran para Buddha “Sucikanlah Hati  dan 
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Pikiran”. Segara Kidul atau laut selatan merupakan lambang dari samudera hidup 
dan kehidupan. Sedangkan Sodo lanang adalah sebatang lidi yang digunakan 
untuk membersihkan kekotoran jagad yang memiliki makna Dhyana bagi kaum 
Mahayanis ataupun Sati -Sampajañña bagi kaum Theravadin sebagai sarana 
pembersihan kekotoran bati n.

Kalau kita menggali lebih dalam lagi tentang sosok Semar yang menandai 
datangnya goro goro (huru-hara) pada seti ap perubahan jaman – Yuga, kita akan 
menemukan Sosok Semar sebagai Changed of Warning (Pemberi Peringatan 
Perubahan). Dalam hal ini, sosok semar merupakan sosok yang senanti asa 
mengingatkan manusia akan nilai-nilai Kebenaran, hukum perbuatan – Karma, 
ajaran universal ataupun budi pekerti  yang terinspirasi dari Ajaran Buddha 
sebagai spirit dari sebuah bangsa. Demikian sebuah jati  diri Nusantara dapat 
digali dari pemaknaan sosok Semar sebagai duta pemberi peringatan perubahan. 
Hal ini seperti  yang tersirat pada karya seorang Pujangga besar Ranggawarsito :

Sopo wae kang gesangipun

Demen cidro tumrap jagad lan sesami

Mesthi yekti  bakal nemahi

Awit saka ciptane sang pujonggo

Meniko kang sinebat jaman cokro manggilingan

Mubenging cokro tan kendhat kinendhat

Amargo wus dadi kersaning bethoro

Sopo nandhur mesthi bakal ngundhuh patrape.

Siapa saja yang hidupnya

Suka bermasalah terhadap alam dan sesamanya

Pasti lah akan mendapatkan akibatnya

Sebab dari kesadaran bati n sang pujangga

Itulah yang disebut sebagai jaman cakra manggilingan 

(roda yang selalu berputar/siklus kehidupan)

Berputarnya roda ti ada henti 

Karena sudah menjadi kehendak Bathara/Tuhan

Siapa menanam pasti lah akan memeti k

(Peti kan Serat Memayu Hayuningrat)
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Goro-goro sebagai bagian dari perubahan jaman – Yuga, dapat terjadi di mana 
saja, kapan saja ataupun bagi siapa saja dengan skala tertentu. Dalam lingkup 
makrokosmos atau jagad gumelar, perubahan jaman dilukiskan sedemikian 
rupa dalam suluk candrane gara-gara sebagai berikut: Bumi berguncang, langit 
seakan runtuh, hujan salah musim, tanah longsor, angin ribut, peti r menyambar-
nyambar, banjir terjadi di mana-mana, hutan terbakar, gempa tujuh kali 
sehari, gunung meletus, wabah penyakit; singkatnya prahara yang ti ada henti . 
Sedangkan dalam lingkup mikrokosmos perubahan jaman dilukiskan dengan 
menurunnya moralitas manusia, hilangnya budi pekerti , manusia menjadi 
bingung karena kehilangan tuntunan dan tatanan, kehilangan nilai kemanusiaan, 
ti dak menghargai orang yang lebih tua dan leluhurnya, menggunakan agama 
hanya sebagai kedok identi tas sosial.

Setelah kita menerima peringatan perubahan dari Semar sebagai Changed of 
Warning (Pemberi Peringatan Perubahan) sudah saatnya kita memulai untuk 
menggali suatu jati  diri nusantara. Penggalian jati  diri nusantara hendaknya 
dimulai dari penggalian jati  diri masing-masing dalam konteks kemanusiaan. 
Warna Merah dan Puti h untuk bendera bangsa kita sekalipun sesungguhnya 
merupakan penggalian esensi kemanusiaan yang begitu mendalam. Di dalamnya 
terkandung perpaduan unsur feminin dan maskulin yang menjadi kesejati an 
diri manusia. Unsur feminin dapat dikupas lebih lanjut sebagai dimensi ruang 
yang bersifaat melingkupi, rahim yang memelihara, yang menopang ataupun 
memberi dan melindungi kehidupan ataupun Cinta kasih universal (mett a). 
Sedangkan unsur maskulin dapat diuraikan lebih lanjut sebagai dimensi waktu, 
yang bergerak, yang mengalir, penembusan (penetrasi akan Hakekat), hukum 
proses, ataupun Kebijaksanaan (pañña). Siapapun yang melihat ikon merah 
puti h tersebut hendaknya menyadari tentang asal muasal dari eksistensi dirinya 
sebagai manusia dengan segala potensi keberadaannya itu sendiri. Orang yang 
mengetahui dari mana dirinya berasal, dia ti dak akan menjadi manusia yang 
ingkar ataupun durhaka. Orang yang telah menyelami dan menemukan hakekat 
dari eksistensi justru akan menemukan rasa  kemanusiaan sebagai jati  dirinya 
yang sejati . 

Mungkin orang lupa saat bayi manusia lahir, mereka semua dalam keadaan 
telanjang tanpa sehelai pakaian sedikitpun. Berlumuran darah, menangis, yang 
jelas dalam keadaan tersebut kita stress berhadapan dengan dunia baru. Keluar 
dari rahim ibu, kita dipaksa untuk memasuki rahim alam semesta, dan satu 
keadaan yang pasti  adalah kita memasuki pula apa yang disebut sebagai rahim 
Samsara. Di dalam rahim samsara, kita banyak sekali diperkenalkan dengan 
berbagai macam pakaian dan atribut seperti  Suku, Agama, Ras, kekuasaan, 
pangkat, jabatan, kelompok, bias gender, bangsa, kasta, agama, sekte, majelis 
dan masih banyak lagi. 
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Dalam keadaan introspeksi ke dalam bati n kita masing-masing, saat kita 
merenungi tentang barisan para Samana yang tengah berpindapatt a ataupun 
lebih mendalam lagi kepada seorang Guru Besar umat manusia (Sang Buddha). 
Sesungguhnya, di dalam ”ketelanjangan,” mereka memasuki pengabdian tanpa 
henti  kepada semua mahluk. Semua pakaian dalam arti an semua atribut-atribut 
samsara, mereka tanggalkan demi pengabdian kepada dunia ini.

Ketelanjangan dalam arti an pelepasan 
atribut samsara merupakan suatu 
usaha untuk melihat keberadaan 
diri sesuai kenyataan sebagaimana 
adanya. Untuk melepaskan atribut 
samsara diperlukan suatu introspeksi 
ke dalam diri kita masing-masing. Hal 
ini merupakan suatu proses untuk 
jujur dan berani dalam memahami 
ketakutan-ketakutan yang menyertai 
kehidupan keseharian dalam proses 
pemahaman akan jati  diri masing-
masing. Bercermin seperti  ini ti daklah dapat dilakukan tanpa memaksa kepada 
diri sendiri untuk terus-menerus menyadari bahwa kemanusiaan merupakan 
suatu kekuatan terbesar manusia untuk keberlangsungan hidupnya menghadapi 
samsara. 

Dalam hal ini, satu kata yang erat hubungannya dengan jati  diri adalah hati  
nurani. Hati  nurani adalah “alarm” yang paling jujur yang akan memberitahu 
kepada manusia tentang benar dan salah, baik atau buruk dan juga tentang 
standar budi pekerti  secara alamiah. Di dalam hati  nurani terkandung unsur hati  
(rasa pangrasa – jawa) yang akan menuntun manusia di dalam jalan kebenaran 
yang merupakan guru sejati . Akan tetapi, bagi seseorang yang telah sering 
mengabaikan suara dari hati  nuraninya, dia akan kehilangan kendali di dalam 
perilakunya. Hal ini seperti  saat kita bertekad untuk bangun pagi pada pukul 
lima tanpa alarm weker. Pagi harinya saat kita membuka mata, seolah-olah kita 
ti dak percaya melihat jarum jam sesuai tekad kita semalam. Akan tetapi apabila 
kita sering melanggar komitmen kita, alarm alami yang membangunkan kita di 
pagi hari menjadi ti dak akurat lagi.   

Sekarang apakah Nusantara itu sendiri? Pada zaman purba, kepulauan Indonesia 
dinamai dengan beraneka sebutan. Dalam catatan bangsa Tionghoa, kawasan 
kepulauan tanah air dinamai Nan-hai (Kepulauan Laut Selatan). Berbagai 
catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara (Kepulauan 
Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata Sansekerta dwipa (pulau) dan 
antara (luar, seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan 
pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke 
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Suwarnadwipa (Pulau Emas, yaitu Sumatra sekarang) yang terletak di Kepulauan 
Dwipantara.

Bangsa Arab menyebut wilayah yang kemudian menjadi Indonesia, Jaza’ir al-Jawi 
(Kepulauan Jawa). Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan 
bahwa Asia hanya terdiri dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, 
daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah 
“Hindia”. Semenanjung Asia Selatan mereka sebut “Hindia Muka” dan daratan 
Asia Tenggara dinamai “Hindia Belakang”. Sedangkan tanah air memperoleh 
nama “Kepulauan Hindia” (Indische Archipel, Indian Archipelago, l’Archipel 
Indien) atau “Hindia Timur” (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama 
lain yang juga dipakai adalah “Kepulauan Melayu” (Maleische Archipel, Malay 
Archipelago, l’Archipel Malais).

Pada jaman penjajahan Belanda, nama resmi yang digunakan adalah 
Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda), sedangkan pemerintah pendudukan 
Jepang 1942-1945 memakai isti lah To-Indo (Hindia Timur). Eduard Douwes 
Dekker (1820-1887), yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah 
mengusulkan nama yang spesifi k untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, 
yaitu Insulinde, yang arti nya juga “Kepulauan Hindia” (bahasa Lati n insula berarti  
pulau). Nama Insulinde ini kurang populer. 

Pada tahun 1920-an, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (1879-1950), yang 
dikenal sebagai Dr. Seti abudi (cucu dari adik Multatuli), memperkenalkan suatu 
nama untuk Indonesia yang ti dak mengandung unsur kata “Hindia”. Nama itu 
ti ada lain adalah Nusantara, suatu isti lah yang telah tenggelam berabad-abad 
lamanya. Seti abudi mengambil nama itu dari Pararaton, naskah kuno zaman 
Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19 lalu diterjemahkan oleh 
J.L.A. Brandes dan diterbitkan oleh Nicholaas Johannes Krom pada tahun 1920. 
Pengerti an Nusantara yang diusulkan Seti abudi jauh berbeda dengan pengerti an 
nusantara pada zaman Majapahit. Pada masa Majapahit, Nusantara digunakan 
untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa (antara dalam bahasa Sansekerta 
arti nya luar, seberang) sebagai lawan dari Jawadwipa (Pulau Jawa). Sumpah 
Palapa dari Gajah Mada tertulis “Lamun huwus kalah nusantara, isun amukti  
palapa” (Jika telah kalah takhluk pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati  
isti rahat). Sampai hari ini isti lah nusantara tetap dipakai untuk menyebutkan 
Indonesia.

Menjadi inspirator jati  diri Nusantara berarti  menjadi seseorang yang berusaha  
menggunakan gagasan, ucapan dan perilakunya untuk memberikan inspirasi 
tentang kekayaan nilai-nilai luhur nusantara kepada kesadaran-kesadaran 
yang masih terti dur. Begitu banyak inspirasi ajaran Buddha yang merupakan 
sumbangsih bagi peradaban Nusantara, namun begitu banyak spirit-spirit yang 
masih terpendam. Di jaman krisis global yang terjadi dewasa ini, di mana pesan-
pesan akan nilai-nilai Kebenaran, hukum perbuatan – Karma, ajaran universal 
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ataupun budi pekerti  yang terinspirasi dari ajaran Buddha semakin dibutuhkan, 
kita membutuhkan suatu bahasa yang membumi, suatu bahasa yang merupakan 
jati  diri nusantara. Bagaimanakah membuat ajaran Buddha menjadi sebuah 
ajaran yang dekat dengan hati  masyarakat nusantara? Kita harus mampu 
menterjemahkan kembali nilai-nilai yang tersamarkan itu ke dalam konteks 
kekinian dan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip Dhamma.

Hendaknya kita harus menghilangkan prasangka-prasangka. Bukan untuk 
menTuhankan “Kyai Belet” sebuah arca yang ti dak sempurna yang ditemukan 
di puncak stupa Borobudur. Bukan pula untuk menyamakan sosok “Semar” 
dengan kesempurnaan dari “Batara Buddha”. Akan tetapi, bagaimana kita dapat 
menemukan kearifan lokal dalam maknanya yang tersirat, sebagai kearifan yang 
bersumber dari Ajaran Buddha yang telah tersamarkan. Kita memiliki Borobudur, 
tetapi bagaimana membuat Borobudur bukan sekedar sebagai sebuah bangunan 
monumental belaka. Kita memiliki Sutasoma Jataka yang digubah oleh empu 
Tantular menjadi spirit Kesatuan dan Pluralitas dalam Bhineka Tunggal Ika, akan 
tetapi bagaimana membuat Sutasoma ti dak hanya sebagai sebuah Buddha 
Sastra yang telah usang. 

Mungkin jaman boleh saja selalu berubah, peradaban boleh saja senanti asa 
ti mbul dan tenggelam, sejarah boleh saja engkau putar balikkan, Ajaran boleh 
saja engkau samarkan, berbagai macam pakaian dan atribut samsara seperti  
suku, agama, ras, kekuasaan, pangkat, jabatan, kelompok, jenis kelamin, bangsa, 
kasta, agama, sekte, majelis boleh saja engkau kenakan. Akan tetapi, di dalam 
keti ga masa (penguraian Sang Kala yang dibagi menjadi masa lalu, sekarang dan 
yang akan datang), terdapat suatu hal yang ti dak boleh pudar, satu hal itu adalah 
spirit pencapaian pencerahan. Bangunlah, bangkitlah dari ti dur panjangmu 
wahai sang pengasuh, saatnya engkau berkarya kembali, saatnya engkau 
mengasuh putra-putra nusantara. Jadilah Inspirator jati  diri Nusantara!!!
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Sri Wulan

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang selalu bergantung 
kehidupannya satu sama lain. Manusia yang satu ti dak bisa hidup sendiri tanpa 
berinteraksi dengan yang lainnya. Sebagai individu, kita mempunyai keluarga, 
sahabat, rekan kerja dan lainnya sebagai tempat kita berinteraksi. Bahkan orang 
yang dikatakan sebatang kara pun atau orang yang ti dak mempunyai kerabat 
pun mau ti dak mau harus berinteraksi dengan orang lain. Dengan adanya 
interaksi ini diharapkan terjadi simbiosis mutualisme (hubungan yang saling 
menguntungkan bagi kedua belah pihak), walaupun gesekan-gesekan juga 
sering tak bisa dihindari.

Karena kenyataan bahwa kita ti dak bisa hidup sendiri, maka sudah seyogyanya 
kita harus mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dimana pun kita berada. 
Tempat kita berinteraksi menentukan peran kita karena di seti ap tempat yang 
berbeda, maka kita juga akan mempunyai peran yang berbeda. Saat berada di 
rumah mungkin kita akan berperan sebagai anak, tetapi saat berada di lingkungan 
kampus kita akan berperan sebagai mahasiswa atau sebagai sahabat dari teman-
teman kita. Pada kesempatan ini akan diulas bagaimana kriteria sahabat yang 
baik bagi kita sekaligus bagaimana sikap kita agar bisa menjadi sahabat yang 
baik bagi teman-teman kita.

Dalam Sigalovada Sutt a dijelaskan tentang bagaimana sahabat yang baik dan 
bagaimana sahabat yang ti dak baik. Hal ini dimaksudkan agar kita ti dak terjebak 
ke dalam pergaulan yang salah karena keliru memilih teman untuk dijadikan 
sebagai sahabat. Teman dan sahabat mempunyai pengerti an yang berbeda. 
Apa bedanya? Kebanyakan orang juga dapat merasakan bahwa sahabat adalah 
lebih dari sekedar teman. Teman bisa dimiliki sebanyak mungkin tetapi sahabat 
mungkin hanya beberapa orang saja karena orang yang bisa dijadikan sahabat 
biasanya yang cocok dalam banyak hal dengan kita. Oleh karena itulah sahabat 
hanya dimiliki dalam jumlah terbatas saja.

Topik tentang kalyanamitt a atau sahabat dalam Buddhisme memang telah 
sering dibahas. Tetapi ti dak ada salahnya jika topik ini kembali disajikan dengan 
tujuan yang sedikit berbeda. Jika dalam Sigalovada Sutt a dijelaskan bagaimana 
sahabat yang baik dan bagaimana sahabat yang ti dak baik bagi kita agar ti dak 
salah dalam memilih sahabat, maka dalam ulasan berikut akan dibalik tujuannya 

Sahabat Yang Baik?
Apakah Kita Sudah Menjadi
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agar kita bisa melihat ke dalam diri kita, apakah kita sudah menjadi sahabat 
yang baik berdasarkan Sigalovada Sutt a tersebut? Hal ini dimaksudkan agar kita 
bisa bercermin dan melihat diri kita sendiri sebelum menilai keluar.

Dalam Sigalovada Sutt a disebutkan ada 4 macam manusia yang ti dak cocok 
untuk menjadi sahabat bagi orang lain, yaitu:

1. orang yang sangat tamak

2. orang yang banyak bicara tetapi ti dak berbuat apa-apa

3. seorang penjilat

4. seorang pemboros

Pertanyaannya kemudian adalah apakah kita termasuk salah satu atau salah 
banyak dari keempat macam hal di atas? Coba baca ulasan berikut ini karena 
masing-masing poin mempunyai cirinya sendiri.

Orang yang sangat tamak merupakan orang yang memberi sedikit tetapi 
meminta banyak. Orang seperti  ini biasanya enggan memberi kepada orang 
lain dalam bentuk apapun. Dia cenderung hanya mau menerima saja. Dia bisa 
dikatakan kikir karena selalu eman-eman (bhs. Jawa) kalau akan memberi, 
tetapi dia selalu meminta lebih. Dalam persahabatan, idealnya terjadi hubungan 
yang saling memberi dan menerima dengan seimbang. Lebih baik lagi apabila 
dia dapat selalu berpikir, apa yang telah kuberikan kepadanya, tanpa berpikir 
apa yang sudah dia berikan padaku? Tetapi apabila yang satu enggan memberi 
dan malah selalu menginginkan lebih, maka hubungan persahabatan di antara 
keduanya ti dak akan berlangsung dengan baik. Sahabat seperti  ini akan 
merongrong terus menerus tanpa pernah memberi ti mbal balik.   

Selain itu dia juga hanya akan melakukan kewajibannya karena takut. Takut di 
sini bisa berarti  takut karena berbagai hal. Misalnya dia terpaksa melaksanakan 
pekerjaannya karena takut dimarahi atasan, rekan kerja atau pihak lainnya. Jadi 
biasanya dia melakukan tugas-tugasnya bukan karena rasa tanggung jawab 
tetapi lebih karena terpaksa dengan alasan takut menerima komplain dari pihak 
lain. Jika mempunyai sahabat yang seperti  ini, maka akan menimbulkan masalah. 
Dalam melaksanakan kewajibannya, dia ti dak mempunyai moti vasi yang baik. 
Dengan adanya moti vasi yang ti dak baik, maka tugas yang dilaksanakannya pun 
ti dak akan membuahkan hasil yang maksimal.

Sahabat yang tamak juga biasanya hanya ingat kepenti ngan sendiri. Dia 
jarang bahkan ti dak pernah memperhati kan kepenti ngan orang lain. Saat kita 
membutuhkannya, dia akan cuek, tetapi saat dia membutuhkan kita maka dia 
akan merayu-rayu kita agar mau membantunya. Sahabat adalah tempat kita 
berbagi, tetapi kalau dia suka mementi ngkan diri sendiri atau egois, bagaimana 
kita bisa berbagi dengannya? Sahabat seperti  ini ti dak akan membawa pengaruh 
yang positi f bagi kita, bahkan bisa memberi pengaruh yang negati f. Sikap egois 
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tersebut membuat rasa kepedulian kepada orang lain menjadi tumpul. Orang 
ini akan selalu mendahulukan kepenti ngannya sendiri dan akan bersikap acuh 
tak acuh kepada orang lain. Jika orang tersebut bersikap seperti  itu maka hal ini 
ti dak sesuai dengan ajaran Sang Buddha karena Buddhisme mengajarkan agar 
kita selalu peduli dan membantu makhluk lain yang membutuhkan.

Sahabat ti dak baik yang kedua yaitu orang yang banyak bicara dan ti dak 
berbuat apa-apa. Orang semacam ini biasanya suka sekali hanya berbicara 
tapi nol dalam aksi atau ti ndakannya, alias bisanya cuma omong doang. Hal ini 
sesuai dengan peribahasa “tong kosong berbunyi nyaring”. Tong yang kosong 
memang lebih bagus bunyinya, tetapi dalamnya tak berisi apapun. Demikian 
juga orang yang hanya suka berbicara biasanya malas bekerja, tetapi orang yang 
tenang merupakan orang rajin bekerja. Dengan banyak bicara, orang cenderung 
secara ti dak sadar terbiasa mengatakan hal-hal yang ti dak berguna. Jika hal ini 
dilakukan secara terus menerus maka akan menjadi kebiasaan yang merugikan 
orang lain karena dia hanya akan selalu berbicara tanpa pernah mau membantu 
orang lain.

Orang yang terlalu banyak bicara juga biasanya cenderung mengeluarkan 
kata-kata yang indah. Ia mengatakan pernyataan bersahabat tentang hal-hal 
dulu yang telah lewat maupun yang akan datang. Dia akan selalu membahas 
masa lalu dan masa yang akan datang. Dia cenderung ti dak melakukan apa-apa 
pada masa sekarang karena pikirannya terfokus pada “keti ka itu” dan “nanti ”. 
Hal-hal lampau akan selalu diungkit-ungkit dan masa yang akan datang juga 
akan selalu dikatakannya dengan kata-kata indah. Yang diperlukan adalah 
acti on pada masa sekarang. Jika hanya mengumbar kata-kata manis pada masa 
dulu dan akan datang, hal tersebut sama saja dengan hidup dalam angan-angan. 
Masa lalu adalah pelajaran untuk masa sekarang dan masa sekarang merupakan 
langkah untuk menggapai masa depan. Jadi sekali lagi yang terpenti ng adalah 
ti ndakan pada masa sekarang.

Sahabat yang ti dak baik juga akan selalu berusaha menarik perhati an dengan 
omong kosong. Dia menggunakan segala daya upaya membualnya untuk 
menarik simpati . Dia akan berkata yang manis-manis agar orang menjadi tertarik 
dengan apa yang dia katakan. Dia ti dak mengutamakan perbuatan baiknya 
tetapi lebih menggunakan kata-kata indah yang belum terbukti  kebenarannya, 
agar orang tertarik kepadanya. Janji-janji juga akan selalu dikatakan agar orang 
menjadi percaya. Saat janji itu harus dilakukan, maka dia akan mengatakan 
bahwa dia ti dak sanggup untuk menepati nya. Dia ti dak sanggup menepati  janji 
tersebut karena pada saat mengatakannya, dia ti dak menyadari sama sekali apa 
yang dia katakan. Dia hanya mengatakan begitu saja tanpa ada keinginan untuk 
menepati nya.
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Jenis sahabat ti dak baik yang keti ga adalah seorang penjilat. Penjilat dapat 
dikatakan sebagai seorang yang pandai mengatakan satu hal yang sama menjadi 
berbeda pada orang dan keadaan tertentu. Dia bukan seseorang yang jujur 
karena dia akan mengatakan A saat ini dan akan mengatakan B kemudian. 
Orang ini sesuai dengan ungkapan “bagai air di daun talas”. Air di daun talas 
akan mudah pergi kesana kemari sesuka hati nya. Demikian orang yang seperti  
ini akan bersikap ti dak konsisten dan ti dak sesuai dengan kebenaran yang ada. 
Mungkin di depan kita dia akan memuji-muji, tetapi di belakang akan menjelek-
jelekkan kita. Dia akan gampang mengatakan pujian, tetapi juga dengan 
mudahnya mengatakan cacian.

Saat kita berbuat salah, dia cuek saja. Dia ti dak memperdulikan kita dan 
ti dak menganjurkan kita untuk stop berbuat ti dak benar, apalagi membimbing 
kita untuk selalu melakukan kebajikan. Sahabat yang bisa memoti vasi untuk 
mengingatkan agar berhenti  berbuat jahat sangat diperlukan. Sayangnya sahabat 
seperti  ini ti dak akan mengingatkan kita jika kita berbuat kesalahan. Dia bahkan 
ti dak mendorong kita untuk melakukan perbuatan bajik karena dia sendiri ti dak 
memoti vasi dirinya untuk melakukannya, apalagi memoti vasi orang lain.

Sahabat ti dak baik yang keempat yaitu seorang pemboros. Pemboros 
merupakan orang yang suka menghambur-hamburkan harta bendanya untuk 
hal yang dapat merugikan dirinya sendiri dan bahkan orang lain. Misalnya 
sahabat seperti  ini sangat seti a keti ka kita menjadi peminum minuman keras. 
Minum minuman keras merupakan perbuatan yang melanggar sila. Sebagai 
sahabat bukannya mengingatkan untuk ti dak mabuk-mabukan, tetapi malah 
mendukung perbuatan yang dapat merusak diri sendiri tersebut. Jika seorang 
sahabat ti dak mendukung kita untuk menghenti kan hal ini, maka kerugian yang 
begitu besar akan menimpa kita. Badan akan menjadi rusak karena kecanduan 
minuman yang memabukkan. Materi juga akan mudah habis karena orang 
yang kecanduan akan menggunakan seluruh harta bendanya untuk membeli 
minuman tersebut.

Ciri yang lainnya yaitu ia akan menjadi sahabatmu jika anda sering berkeliaran 
di jalanan pada waktu yang ti dak layak. Maksud dari pernyataan ini adalah dia 
sangat seti a kepada kita apabila kita menjadi orang yang memilih berkeliaran 
di jalan daripada melakukan perbuatan yang lebih bermanfaat. Berkeliaran di 
jalan pada waktu yang ti dak layak dianggap mempunyai sisi yang negati f. Hal 
ini disebabkan karena seringnya hal yang dilakukan pada waktu tersebut adalah 
hal yang ti dak bermanfaat. Salah satu contohnya adalah para pemuda yang 
bergerombol menaiki sepeda motor melewati  kampung pada larut malam. 
Otomati s warga yang sedang beristi rahat akan terganggu dengan suara berisik 
kendaraan bermotor mereka. 
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Pada dasarnya waktu yang ti dak layak pada pernyataan di atas adalah waktu yang 
dianggap kurang sesuai. Tentu saja waktu ini akan berbeda antara satu daerah 
dengan daerah lainnya. Pada kehidupan masyarakat Indonesia pedesaan pada 
umumnya, waktu yang ti dak layak tersebut dapat diidenti kkan pada malam hari. 
Hal ini disebabkan anggapan bahwa malam hari adalah waktu untuk berada di 
dalam rumah, bukan untuk berkeliaran di luar rumah.  

Kegiatan yang dilakukan pada waktu yang ti dak tepat seperti  yang telah 
disebutkan di atas juga sering dianggap satu paket dengan kegemaran 
mengunjungi tempat-tempat hiburan dan berjudi. Berkeliaran pada waktu 
yang ti dak sesuai cenderung dekat dengan tempat-tempat hiburan dan tempat 
hiburan dekat dengan kegiatan berjudi. Dengan kegiatan-kegiatan seperti  
itu, maka menimbulkan suatu sikap pemborosan. Contohnya adalah kegiatan 
berjudi. Bila menang, dia akan semakin ingin menang lagi dan lagi. Bila kalah, 
maka dia semakin penasaran ingin menaklukkan kekalahannya, maka dia akan 
berjudi dan berjudi dengan harapan akan memperoleh kemenangan.

Sekarang bertanyalah kepada dirimu sendiri. Apakah kamu termasuk ke dalam 
berbagai macam dan ciri sahabat di atas? Ciri yang manakah? Jika ada salah satu 
atau beberapa ciri sahabat yang ti dak baik tersebut ada dalam diri kamu, berarti  
kamu belum termasuk sahabat yang baik bagi orang lain. Tetapi jangan pesimis 
dulu. Masih selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi sahabat 
yang baik. Sahabat bagaikan cermin dari diri kita sendiri. Jika kita merupakan 
sahabat yang baik bagi orang lain berarti  kita juga akan mendapatkan sahabat 
yang baik bagi diri kita.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kriteria sahabat yang baik itu? Dalam 
Sigalovada Sutt a juga disebutkan mengenai sahabat yang baik seperti  berikut 
ini:

1. sahabat yang suka menolong

2. sahabat di waktu senang dan susah

3. sahabat yang suka memberi nasehat yang baik

4. sahabat yang selalu memperhati kan keadaanmu

Yang pertama adalah sahabat yang suka menolong adalah sahabat yang 
menjaga diri kita saat kita ti dak siaga. Karena rasa perhati an yang begitu besar, 
maka sahabat seperti  ini akan selalu menjaga kita seti ap saat. Dia akan menjaga 
diri kita dari hal-hal negati f yang mungkin bisa terjadi pada kita. Contoh kecilnya 
adalah selalu mengingatkan untuk berhati -hati  saat kita hendak bepergian. 
Meskipun kelihatannya adalah hal yang sepele, tetapi hal-hal kecil tersebut 
mampu menunjukkan betapa besar perhati an seorang sahabat. Dari hal-hal 
kecil seperti  itulah yang nanti  akan membawa ke dalam hal-hal besar. 
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Selain itu dia juga akan menjaga barang-barang kita sewaktu kita lengah. 
Barang yang kita punya seolah-olah juga merupakan barang miliknya, oleh 
karena itu dia juga akan berusaha sebaik mungkin untuk turut serta menjaga 
barang tersebut. Dia ti dak akan membiarkan begitu saja barang sahabatnya, 
tetapi dia juga ikut merawatnya. Dia akan selalu mengingatkan kita agar tetap 
menjaga barang yang kita punyai sebaik-baiknya. Dengan menjaga barang-
barang itulah nanti  yang membuat kekayaan materi akan tetap terjaga.

Dia juga akan melindungi saat kita ketakutan. Ketakutan dalam hal ini adalah 
ketakutan dalam segala hal. Saat kita akan menghadapi sesuatu yang membuat 
kita takut, maka dia akan berusaha agar kita ti dak takut. Sahabat seperti  ini ti dak 
akan malah menakut-nakuti  saat kita takut. Dia akan berupaya agar kita mampu 
menghadapi hal tersebut tanpa rasa takut. Misalnya saat kita akan dioperasi 
karena suatu penyakit, maka dia akan menasehati  dan membuat tenang agar 
kita mampu menghadapi operasi itu. Kata-kata yang menenangkan tersebut 
mampu membuat kita mantap menghadapi segala sesuatu yang menakutkan 
bagi kita.

Ciri terakhir dari sahabat yang suka menolong adalah akan selalu membantu 
saat kita membutuhkan. Sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu siap 
membantu bila kita membutuhkan bantuan. Dia akan membantu kita dengan 
tangan terbuka dan senang hati . Dia ti dak akan merasa enggan untuk melakukan 
pertolongan. Dia juga ti dak merasa terpaksa, tetapi akan melakukannya dengan 
tulus dan iklas. Sahabat yang ti dak baik mungkin akan melakukan pertolongan 
dengan harapan akan mendapatkan imbalan atau pujian, tetapi sahabat yang 
baik akan menolong tanpa pamrih apapun.

Sahabat di waktu senang dan susah juga merupakan sahabat yang baik. Dia 
akan tetap seti a kepada kita bukan di waktu yang menyenangkan saja, tetapi 
juga saat-saat kita sedang berada dalam kesulitan. Misalnya kita sedang 
bersedih, maka dia akan berusaha menghibur kita. Karena perasaan saling 
percaya satu sama lain, maka dia akan menceritakan rahasianya kepada kita. 
Dia juga menjadi tempat curahan hati  kita dan menjadi tempat melepas segala 
uneg-uneg yang biasanya ti dak mungkin kita ceritakan kepada orang lain. Karena 
begitu dekatnya, saat orang lain ti dak tahu tentang apa yang terjadi dengan kita, 
sahabatlah yang mengetahuinya. Orang yang menjalin persahabatan biasanya 
mengetahui tentang seluk beluk dalam diri sahabatnya tersebut.

Dalam kehidupan ini, kita ti dak selalu mendapat hal-hal yang menyenangkan 
saja. Sering juga hal-hal yang ti dak menyenangkan terjadi pada kita. Misalnya 
kesulitan-kesulitan yang kita alami. Dengan adanya sahabat, maka dia akan 
menolong kita untuk menghadapi kesulitan tersebut. Sahabat yang baik ti dak 
akan meninggalkan kita saat kita sedang berada dalam kesusahan. Dia akan 
seti a membantu untuk menyelesaikan masalah yang ti mbul. Dia juga ti dak akan 
dengan sengaja pergi meninggalkan kita saat kita berada dalam masalah. Dia juga 
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bahkan bisa saja mengorbankan nyawanya sendiri demi membela sahabatnya. 
Bila mengetahui bahwa sahabatnya ti dak melakukan kesalahan, pasti  dengan 
upaya apapun dia akan membela kita.

Sahabat yang baik akan selalu memberi nasehat yang baik. Dia ti dak akan 
menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang negati f karena dia akan mencegah 
kita untuk berbuat salah. Dengan adanya sahabat seperti  ini, maka ti ndakan kita 
akan lebih terkontrol. Seti ap kita secara ti dak sadar berbuat kesalahan maka 
dia akan mengingatkan kita. Kita akan menjadi lebih baik tentunya, karena dia 
juga akan selalu menganjurkan kita untuk berbuat baik. Ternyata melakukan 
perbuatan baik sangat dipengaruhi lingkungan sekitar kita. Meskipun yang 
melakukan perbuatan baik adalah diri kita, tetapi orang-orang yang berada di 
sekitar kita-lah yang juga mempunyai pengaruh penti ng. Perbedaan lingkungan di 
mana seseorang berada mempengaruhi segala ti ndakannya. Orang yang berada 
dalam lingkungan orang-orang bijaksana pasti nya akan lebih baik dibanding 
dengan orang-orang yang berada dalam lingkungan preman misalnya.

Sahabat yang baik akan memberitahukan apa yang belum kita dengar dan 
menunjukkan jalan menuju kebahagiaan. Maksudnya adalah seorang sahabat 
selayaknya memberitahu atas apa yang belum diketahui oleh sahabatnya. Dengan 
begitu maka keduanya akan saling bisa menimba ilmu dan sharing tentang apa 
yang telah diketahui dan apa yang belum diketahui. Sahabat juga seharusnya 
menunjukkan jalan menuju kebahagiaan, bukannya menjerumuskannya sehingga 
dia menderita. Dengan berbekal pengerti an tentang membedakan hal baik dan 
hal ti dak baik, sudah selayaknya dia menganjurkan untuk melakukan hal baik 
dan menghindari hal yang ti dak baik tersebut demi tercapainya kebahagiaan 
pada kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang.

Sahabat yang dipandang berhati  tulus yang terakhir adalah sahabat yang selalu 
memperhati kan keadaan kita. Saat kita senang, dia juga akan turut bergembira 
dan saat kita sedih, dia akan bersimpati  kepada kita. Saat kita sedang bergembira, 
dia ti dak akan iri terhadap kegembiraan kita, tetapi ikut berbahagia melihat kita 
bergembira. Saat kita sedang bersedih, maka dia ti dak akan bersenang-senang 
di atas penderitaan kita. Saat sedih, dia juga akan bersimpati  kepada kita dan 
membantu untuk mengatasi kesedihan tersebut.

Sahabat yang baik akan senanti asa menjaga nama baik kita karena dia akan 
mencegah orang lain berbicara jelek tentang diri kita. Dia akan berusaha agar 
kita menjadi orang yang baik di mata orang lain. Dengan sahabat yang baik seperti  
itu maka kita akan menjadi baik dalam kenyataannya serta dalam pandangan 
orang lain. Orang lain menjadi sangat respect  kepada kita berkat sahabat yang 
ti dak pernah mengatakan hal-hal buruk kita kepada masyarakat luas.
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Nah, sekarang kembalilah bertanya pada dirimu sendiri, “apakah sahabat 
tersebut adalah saya? Seperti  itukah sikap saya sebagai seorang sahabat?” Jika 
dengan membaca hal-hal di atas ternyata masih ada yang kurang dalam diri 
kita, maka sudah saatnya kita memperbaiki diri. Menjadi sahabat yang baik juga 
sebagai upaya kita untuk membahagiakan orang lain. Mulailah membahagiakan 
orang lain dengan menjadi seseorang yang baik bagi mereka!  
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Victor Alexander Liem

Suatu saat seorang teman bertanya, “Kusala, kamu pikir, Buddhisme adalah 
agama yang terbaik? “

Dan saya berkata, “Saya pikir Buddhisme adalah agama terbaik bagi Umat 
Buddha.”

(Rev. Kusala Bhiksu)

Pendahuluan
Pernah suatu keti ka saya merenung. Seandainya saya lahir di Arab, maka 
kemungkinan besar saya akan muslim. Seandainya saya lahir di Tibet, maka saya 
akan menjadi penganut buddhisme vajrayana. Seandainya saya lahir di negara 
dengan dominan mahayana, maka saya akan menjadi seorang mahayanis. 
Walaupun kita menentukan apa yang kita inginkan, namun harus diakui pula 
bahwa pada umumnya keadaan dominan ikut menentukan keberadaan kita saat 
ini. Saya pernah berbangga diri sebagai penganut agama minoritas dengan sekte 
tertentu di antara mayoritas yang ada. Belakangan saya memahami bahwa 
ada spiritualitas universal yang lebih menarik dan berharga untuk dipelajari, 
daripada berhenti  dalam pembenaran sekte atau agama. 

Melalui tulisan ini saya membahas spiritualitas yang melampaui batas tradisi 
dari sudut pandang Buddhis dan beberapa pararelisme dengan pemikiran lain. 
Pembenaran diri ti dak lagi menjadi hal utama yang patut dipertontonkan, apalagi 
ditunjukkan semata-mata demi daya tarik bagi orang lain. Alasan utamanya 
merujuk pada sifat spiritualitas yang selalu personal dan menembus batas kulit 
agama yang hanya arti fi sial. Sebagai ganti nya, kita perlu memiliki ti ndakan nyata 
yang lebih baik, lebih terbuka, penuh toleransi, dan tampil dalam kebersatuan 
di tengah kehidupan bermasyarakat. Cara pandang ini relevan dengan keadaan 
masyarakat kita yang begitu majemuk, penuh dengan berbagai macam tradisi 
dan aneka macam pemikiran. Tentu semua ini juga demi perkembangan spiritual 
kita yang mengarah pada perbaikan kualitas diri hingga akhirnya mencapai 
nibbãna.

Dekonstruksi dan Sunyata
Ada dua dasar pemahaman yang membawa saya pada pemahaman spiritualitas 

Yang Menembus Batas Tradisi
Spiritualitas
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tanpa batas tradisi. Dua hal itu adalah teori dekonstruksi dari Jacques Derrida 
dan ajaran sunyata dari Nagarjuna. 

Teori Dekonstruksi pertama kali diungkapkan oleh Jacques Derrida (1930), salah 
seorang fi lsuf Perancis. Isti lah “dekonstruksi” mengacu pada upaya pembubaran, 
menumbangkan pesan-pesan yang dianggap esensial. Derrida menolak adanya 
makna transendental dalam suatu teks. Menurutnya, ti dak ada makna yang hadir 
melebihi teks itu sendiri. Pandangan ini berlawanan dengan fi lsafat sebelumnya 
yang bersikukuh akan adanya esensi di balik teks. 

Akan lebih mudah memahami dekonstruksi melalui penjelasan Vincent 
Carparasano dalam kisah Hermes, salah satu legenda Yunani Kuno. Suatu keti ka 
Hermes diutus oleh Dewa Zeus untuk membawa pesan abadi bagi manusia. 
Hermes menyanggupi tapi dengan satu syarat, bahwa dia ti dak bertanggung 
jawab atas pemahaman manusia mengenai arti  dari pesan itu.  Tokoh Hermes 
diambil dan menjadi kata “hermeneuti ka” yang merupakan salah satu cabang 
ilmu fi lsafat, ilmu tentang menafsirkan sesuatu. Upaya dekonstruksi Derrida 
mengingatkan bahwa sebuah pesan yang tertulis dalam teks itu sudah mati . 
Dalam arti an bahwa pesan itu hanya menjadi saksi bisu dalam bentuk aksara. 
Aksara itu akan selalu diinterpretasikan secara berbeda oleh seti ap pembacanya. 
Jadi untuk memasti kan pesan itu diterima sesuai dengan maksud awal adalah 
ti dak mungkin. Hal itu seperti  menyuruh aksara bertanggungjawab akan sesuatu 
yang ti dak bisa dilakukannya. Karena itu Hermes ti dak mau berjanji. Seti ap 
pesan disampaikan, akan selalu ada sesuatu yang ti dak sesuai. Membebaskan 
diri dari bias dan prasangka adalah ti dak mungkin. Hal ini juga menunjukkan 
bahwa seti ap pemahaman selalu bersifat personal walaupun dihadapkan pada 
teks kitab suci yang sama. Dekonstruksi adalah membongkar teks dan memaknai 
ulang dengan menyusunnya kembali. Keti ka teks itu dibongkar, ti dak ada makna 
yang berdiri sendiri. Makna selalu berkaitan dengan teks yang lain. Dengan kata 
lain, arti  dari teks itu hanya bisa dipahami dalam lingkungan teks itu sendiri. Jika 
demikian, maka proses pemaknaan ti dak akan pernah selesai. 

Kita bisa membandingkan pandangan Derrida dengan Ajaran Sunyata. Ajaran 
Sunyata dikenal sebagai salah satu doktrin buddhisme mahayana yang 
menjelaskan tentang kebijaksanaan terti nggi (prajna paramita). Sunyata yang 
secara harafi ah berarti  kekosongan disebut sebagai kebenaran ulti mit, yang 
merupakan lawan dari kebenaran konvensional. Beberapa ahli menyebutkan 
bahwa sunyata adalah ajaran Buddha yang disistemati sasi ulang oleh Nagarjuna 
yang hidup sekitar abad 1 M dalam bentuk sistem fi lsafat yang meletakkan 
kekosongan (sunyata) sebagai ti ti k tolak utamanya1. 

1 W.S. Karunaratne menyebutkan bahwa sunyata ada dalam kanon Pali. Hanya saja dalam 
madhyamaka –sistem fi lsafat yang disistemati sasi Nagarjuna, sunyata digunakan untuk 
menunjukkan keti dakmampuan logika dan alasan merenggut realita atau untuk mengdiskripsikan 
realita secara akurat. Sementara dalam Theravada lebih banyak menggunakan sunyata dalam 
konteks eti ka dan budaya, bukan pada implikasi fi losofi s. Lihat W.S. Karunaratne,  Buddhism: Its 
Religion and Philosophy (Singapore: The Buddhist Research Society), 1988, hlm 49.
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Ajaran sunyata merupakan ajaran yang mendalam, dan amat sulit menjelaskannya 
secara singkat. Di sini, saya hanya akan ambil sebuah sudut pandang tentang 
sunyata terutama yang berkaitan dengan keti dakmampuan logika dalam 
memahami sesuatu. 

Sunyata hanyalah sebuah kata yang menunjukkan ti dak adanya cara untuk 
menyampaikan kebenaran. Octavio Paz pernah menghubungkan sunyata 
dengan kemembisuan Sang Buddha. Paz menulis, “ada dua keheningan atau 
kemembisuan: satu, kebisuan sebelum kata, ialah keinginan untuk mengucapkan 
dalam kata. Dua, kebisuan setelah kata, adalah pengetahuan bahwa satu-
satunya hal yang bernilai untuk diucapkan ti daklah dapat dikatakan.” Kebenaran 
selalu tak terkatakan dan ti dak bisa dipahami lewat kata-kata, karena itu disebut 
sebagai kosong (sunyata). Hanya ada satu cara untuk memahami sunyata, yaitu 
dengan merasakannya sendiri. Mengupayakannya lewat akal adalah semakin 
jauh dari mengetahui. Ajaran sunyata pada dasarnya menekankan pemahaman 
intuti f daripada rasio. 

Dua fi lsafat ini membuat kita berpikir lebih jauh bahwa agama menjadi ti dak 
ubahnya seperti  simbol saja. Agama mungkin lebih tepat dipahami sebagai 
metafora yang di balik itu, kita ti dak akan pernah mengetahui selain dengan 
merasakannya sendiri. Dan besar kemungkinan bahwa seti ap orang yang telah 
merasakannya itu, akan membuat metafora yang berbeda dalam memberikan 
warisan pemahamannya.

Agama dan Spiritualitas
Mempelajari spiritualitas pada dasarnya justru mengembalikan jati  diri agama 
itu sendiri. Dilihat dari asal katanya “agama”, berasal dari bahasa Jawa “ageman” 
yang berarti  pakaian. Agama adalah kulit terluar dari spiritualitas. Hal ini yang 
kurang dipahami terutama setelah agama terlalu dipahami dalam arti an umum. 
Pandangan William James dan Steven T. Katz akan melengkapi pemahaman kita 
ini.

Pada tahun 1958, William James menulis The Varieti es of Religious Experience, 
yang menjadi referensi utama bagi ilmu studi agama hingga saat ini. Yang menarik 
dari James bahwa dia menghargai keragaman karena dia mencintai pengalaman 
yang diibaratkan sisi kehidupan yang mentah sebelum dibentuk oleh konvensi 
sosial. Dia pernah menyebutkan, “Isti lah ‘agama’ lebih cocok kita gunakan 
untuk sistem perasaan, pikiran dan lembaga,... yang sangat terorganisasi yang 
menjadi ‘rumah’ bagi agama personal.”  Pandangan ini semakin mengukuhkan 
bahwa pemahaman spiritual bersifat personal dan ti dak cukup disampaikan 
dalam bentuk standar pengetahuan tertentu. 
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Dalam kurang lebih ti ga dasawarsa terakhir, perkembangan fi lsafat pada akhirnya 
masuk pada topik seputar misti sisme2 yang mengkaji ulang spiritualitas pada 
seti ap tradisi agama. Steven T. Katz dalam Menembus Jantung Pengalaman 
Misti s menyebutkan ada dua alasan utama mengapa misti sisme menjadi kian 
diminati . Pertama, semangat keragaman untuk menemukan sesuatu yang 
spiritual dengan mengesampingkan perbedaan di antara keragaman tradisi 
manusia. Kedua, adalah adanya harapan ditemukannya sumber spiritual 
universal yang memberikan pemaknaan bagi kehidupan kontemporer. Ini juga 
karena disadari semakin lemahnya pengaruh agama terorganisir (organized 
religion) di kalangan akademis dan intelektual. 

Pada dasarnya, spiritualitas kian disadari sebagai penyelesaian atas krisis dalam 
kehidupan kontemporer ini. Kini manusia lebih membutuhkan pendekatan 
intuiti f3 yang diwujudkan pada ti ndakan yang didasari cinta kasih, daripada 
pembenaran doktrin yang sering justru jauh dari praktek.

Pendekatan Esoteris
Menarik jika kita memahami hubungan antara aspek esoteris dengan pendekatan 
intuiti f yang telah saya bahas tersebut.

Pendapat umum menyebutkan bahwa perkembangan buddhisme mengarah 
pada praktek dengan pendekatan esoteris4. Pengerti an esoteris juga banyak 
memberikan persepsi yang berbeda. Secara populer dianggap sebagai 
ajaran rahasia yang hanya diturunkan satu guru ke murid yang bakal menjadi 
penerusnya. Lebih parah lagi, sebuah sekte Buddhis yang merasa dirinya pewaris 

2 Misti sisme merupakan pengetahuan langsung, atau intuiti f, yang dicapai melalui pengalaman 
religius personal. Kehidupan misti s dicirikan dengan ketenangan dan kebahagiaan dari dalam 
(inner) sebagai wujud penyatuan terhadap Tuhan. Lihat Microsoft  Encarta ® 2006.

3 D.T. Suzuki menyebutkan bahwa sains memandang “secara obyekti f” kepada benda yang diteliti . 
Obyekti fi tas mewarnai cara berpikir Barat yang dicirikan memberi jarak terhadap obyek yang 
akan diteliti nya itu. Sementara Timur, dalam hal ini Buddhisme, berusaha menyatu pada obyek. 
Dalam Zen, pendekatan intuiti f yang dimaksudkan itu bersifat subyekti f. Lihat Erich Fromm, D.T. 
Suzuki, Richard De Marti no, Zen dan Psikoanalisis (Yogyakarta: Suwung), 2004, hlm 48-50. Fritjof 
Capra juga pernah menyebutkan  bahwa pengetahuan intuiti f cenderung bersifat pengalaman 
langsung dan non-intelektual yang muncul di dalam suatu kondisi kesadaran yang luas. Lihat 
Fritjof Capra, Titi k Balik Peradaban (Yogyakarta: Bentang), 1997, Hlm 29. 

4 Nurcholish Madjid pernah menyebutkan Sufi sme sebagai bentuk Islam Esoteris. Menurutnya, 
Islam Esoteris merupakan Islam yang telah dipahami melebihi simbol-simbolnya. Jadi bukan hanya 
dipahami dari segi lahiriah atau syariatnya saja, tetapi segi yang mendalam, segi realitas terti nggi 
yang bersifat bati niah. Lihat Achmad Chodjim, Syekh Siti  Jenar (Jakarta: Serambi), 2002. Abdul 
Hadi W.M menghubungkan aspek esoteris dengan esteti ka. “Seni sebagai sarana transendensi, 
menerobos dunia bentuk melalui bentuk-bentuk formal itu sendiri. Karena itu dalam memandang 
ungkapan esteti k sufi , yang dalam pusii terjelma dalam majaz (bahasa fi gurati f) merangkum 
metafora...”. Lihat Abdul Hadi W.M, Hermeneuti ka, Esteti ka, dan Religiusitas (Jakarta: Mahatari), 
2004, hlm 58.
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ajaran esoteris sering menuduh sekte lain sebagai eksoteris –lawan dari esoteris. 
Namun saya lebih cenderung memahami aspek esoteris ini sebagai pendekatan, 
bukan sekte. Esoteris adalah pendekatan yang mengarahkan prakti si masuk 
pada gerbang kebijaksanaannya sendiri lewat pemahaman yang intuiti f. 

Sekte Zen dan Vajrayana dianggap yang paling mewakili jalan esoteris dalam 
Buddhisme. Namun jika kita menggunakan pengerti an esoteris yang saya 
jelaskan tersebut, maka esoteris ada dalam seti ap tradisi bukan hanya dalam 
Zen dan Vajrayana, dalam Theravada juga bisa ditemukan tendensi seperti  
itu, bahkan juga dalam agama lain. YM. Piyasilo dalam makalah berjudul The 
One Way menyebutkan, “Sekarang telah tumbuh keyakinan dalam diri saya 
bahwa jika seseorang mengerti  satu tradisi sekalipun - apakah itu Theravada, 
Mahayana, atau Vajrayana - ia juga akan memahami semua tradisi yang lain. 
Namun ia harus berusaha dan membuka pikirannya. Mereka yang mengutuk 
tradisi Buddhis manapun ti dak memahami tradisinya sendiri”. Dalam agama 
lain, pendekatan esoteris banyak diungkapkan oleh Sufi sme dan Misti k Kristen. 
Dalam wacana Islam dan Kristen bersumber pada Abraham Faith yang bercorak 
esoteris sebelum agama berkembang dengan caranya masing-masing, yang 
dipengaruhi oleh keadaan politi k dan sosial menjadi bentuk agama yang formal, 
hingga belakangan ada yang mulai membongkar kembali sisi misti s dalam 
tradisinya.

Yang ingin saya tunjukkan di sini bahwa aspek esoteris itu bukan hal yang baru 
atau ditemukan oleh prakti si belakangan. Esoteris adalah sebuah pendekatan 
ke dalam yang sudah ada pada sumber awalnya, yang sempat terabaikan dalam 
proses sejarah –yang diganti kan oleh pendekatan formal yang dogmati s—dan 
akhirnya keti ka dibutuhkan, pendekatan esoteris ini kembali dibahas.

Pemahaman Inter-Religius
Menurut YM. Buddhadasa5, pemahaman inter-religius ti dak bertentangan 
dengan Buddhisme. Kata Pali “sasana” yang sering diterjemahkan dalam 
bahasa Inggris sebagai religion (agama) adalah kurang tepat. Sasana mengacu 
pada akti fi tas yang membawa pembebasan dari penderitaan. Belakangan 
YM. Buddhadasa juga menggunakan isti lah “universal sasana” atau “universal 
religion”. Dari apa yang beliau pelajari dari agama lain, didapatkan bahwa semua 
agama memiliki fungsi dasar yang sama untuk membebaskan diri dari keakuan 
dan penderitaan. Sasana adalah ti ndakan untuk pembebasan ini. Untuk alasan 
ini, maka semua orang adalah orang yang sama; semua agama adalah agama 
tunggal yang sama. 

5 YM. Buddhadasa bukan seorang akti fi s organisasi inter-religius, namun banyak akti fi s yang 
dipengaruhi wawasan beliau. Di Thailand, salah satu umat awam yang banyak dipengaruhi 
YM. Buddhadasa adalah Sulak Sivaraksa, yang mendirikan beberapa NGO (Non Goverment 
Organizati on). Salah satu yang terkenal adalah Thai Inter-Religious Commission on Development, 
yang mempromosikan pemahaman inter-religius di Thailand.
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HH. Dalai Lama XIV juga mengatakan hal yang kurang lebih mirip, “saya percaya 
bahwa jika seseorang sungguh-sungguh ingin bahagia maka sangat penti ng 
untuk mengikuti  baik internal maupun eksternal: dengan kata lain, perkembangan 
materi dan mental. Seseorang dapat mengatakan ‘perkembangan spiritual’, 
tetapi pada saat saya menyebut ‘spiritual’ saya ti dak secara khusus berarti  
beberapa keyakinan religius. Pada saat saya menggunakan kata ‘spiritual’ 
saya mengarti kan kualitas dasar manusia yang baik. Ini seperti  kasih sayang, 
perasaan keterhubungan, kejujuran, disiplin dan kecerdasan manusia dengan 
didasari moti vasi yang baik.”

Bhikkhu Bodhi lebih lanjut mengingatkan, “kita hidup dalam masyarakat yang 
pluralisti k dan apa yang dibutuhkan adalah suatu usaha kooperati f bagi pria 
dan wanita dalam sensiti fi tas spiritual yang diyakininya”. 

Spiritualitas merupakan aspek misti s dalam seti ap tradisi agama. Hal ini 
merupakan kualitas diri yang perlu dikembangkan hingga pada ti ndakan. Seperti  
yang dipahami YM. Buddhadasa, memahami spiritualitas mesti  bersifat ti ndakan. 
Tindakan itu adalah cinta kasih, kebaikan hati , kepedulian, keterbukaan, 
seperti nya ini yang lebih dibutuhkan dunia saat ini.

Praktek Dhamma Inklusif
Spiritualitas yang menembus batas tradisi membuat kita memahami praktek 
Dhamma menjadi lebih luas. Saya menggunakan isti lah “Praktek Dhamma 
Inklusif” untuk menjelaskan hal ini. 

Praktek dhamma inklusif adalah praktek yang diiringi keterbukaan dan empati  
terhadap mereka yang berbeda tradisi dengan kita. Dasar dari praktek ini adalah 
pemahaman bahwa spiritualitas itu bisa dibangun tanpa membatasi pada tradisi, 
sekte, atau agama tertentu. Mungkin kita dipengaruhi dominasi tradisi tertentu, 
namun itu ti dak berarti  kita ti dak memeti k manfaat dalam mempelajari tradisi 
lain. 

Seti daknya ada dua manfaat dari praktek inklusif ini. Pertama, melalui praktek 
inklusif kita bisa melakukan refl eksi diri yang dengan sendirinya kita akan 
memahami cara pandang kita dengan lebih mendalam. Keterbukaan membuat 
kita melepas cara pandang lama dengan mendapat cara pandang yang lebih 
baru. Dalam Buddhisme, keterikatan terhadap pandangan bukan hanya 
diarahkan kepada mereka yang ti dak mengenal Dhamma. Bahkan kita yang 
belajar Dhamma, juga perlu belajar untuk ti dak melekat pada pandangan kita 
sendiri6. Keterbukaan membuat perbaikan diri menjadi mungkin. Hubungan 

6 Ajahn Sumedho pernah menunjukkan bahayanya superioritas yang justru membuat kita semakin 
jauh dari praktek sejati . Termasuk merasa benar dalam mengikuti  ajaran yang benar, hal ini akan 
menjadi rasa pembenaran diri terhadap segala hal termasuk kekotoran bathin kita sendiri. Lihat 
dalam Ajahn Sumedho, Intuiti ve Awareness (Amarawati  Publicati ons, 2004), hal 52.
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dari suasana dialog menjadi hubungan saling belajar, saling memperkaya 
pengalaman spiritual masing-masing. Sementara spiritualitas yang dipahami 
secara sempit hanya merupakan kelanjutan dari keakuan dan kebodohan.

Kedua, praktek inklusif memberikan kontribusi yang berarti  bagi tujuan 
kemanusiaan secara umum. Sekjen Kofi  Annan pada tahun 2002 mengatakan 
bahwa dalam era global yang tak pasti  sekarang ini, visi Buddha tentang potensi 
kedamaian dan kemanusiaan dirasa paling relevan. Karena itu pemahaman 
lintas agama bukan sekedar untuk menjaga tali silaturahmi, tapi juga untuk 
membangun kerjasama dalam menghadapi krisis kemanusiaan di dunia seperti  
kekerasan, keti dakpedulian, materialisme, termasuk keti dakbahagiaan dalam 
hidup. 

Penutup
Spiritualitas yang menembus batas tradisi merupakan bagian dari proses 
pembelajaran kita. Kadang terlalu banyak ide kebenaran dalam diri kita, kita 
justru jauh dari kebenaran itu sendiri. Sang Buddha dalam Majjhima Nikãya I 500 
mengatakan: “Seseorang yang pikirannya telah terbebas ti dak akan berdebat 
dengan siapapun, ia ti dak akan bertengkar dengan siapapun. Ia menggunakan 
isti lah-isti lah duniawi yang lazim dengan tanpa melekat padanya”. Spiritualitas 
membuat kita sadar bahwa hanya ada satu kebutuhan bagi semua orang di 
dunia ini, yaitu kebahagiaan, terlepas apapun bahasa yang digunakan dalam 
seti ap tradisi. Praktek Dhamma Inklusif adalah cara belajar guna memahami 
spiritualitas kita sendiri. 
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Vidya Putra

Ilmu pengetahuan telah mengubah kehidupan manusia dengan sangat cepat. 
Banyak penemu-penemu yang muncul dan mengubah pandangan dunia, 
seperti  James Watt  yang telah menemukan mesin uap, Benyamin Franklin 
yang menemukan lensa kaca mata, Charles Goodyear yang menemukan ban 
karet, kemudian muncul komputer, internet, telpon, handphone, dan terus 
muncul penemuan-penemuan baru. Ilmu pengetahuan terus berkembang dan 
seti ap saat manusia terus ditantang untuk maju sehingga perubahan pun terus 
terjadi.

Jaman dahulu manusia melakukan perhitungan dengan menggunakan 
’batu hitung’ berupa batu kecil yang selalu dibawa di dalam kantong untuk 
menghitung ternak yang dimiliki. Pada jaman tersebut bahkan manusia belum 
mengenal angka. Kemudian didorong oleh kebutuhan, manusia menggunakan 
akal dan pikiran dan menciptakan angka yang menjadi awal dari Matemati ka. 
Perkembangan terus berlanjut, dengan ditemukannya alat bantu hitung, mesin, 
lampu, telpon, mobil, motor, pesawat, komputer, handphone, dan banyak lagi. 
Semua penemuan tersebut diciptakan agar dapat mempermudah manusia 
dalam melakukan sesuatu dengan memperti mbangkan kebutuhan manusia dan 
manfaat yang akan didapat dari penemuan tersebut.

Jika dibandingkan dengan kehidupan jaman dahulu, kehidupan manusia 
sekarang telah jauh berbeda. Orang-orang dapat berkomunikasi dengan siapa 
saja, di mana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan alat kecil dan 
menekan beberapa angka. Bahkan dengan alat yang tepat, maka komunikasi 
dapat dilakukan antar planet. Contoh yang lainnya adalah mesin keti k dan 
komputer, dengan adanya alat tersebut orang-orang dapat menulis dengan 
tulisan yang bagus, cepat, rapi dan jika dibutuhkan maka dapat dicetak ke atas 
kertas. Bahkan kemudahan tersebut terjadi di berbagai bidang, seperti  makanan 
dan minuman salah satunya. Makanan dan minuman banyak yang dikemas 
sehingga dapat dikonsumsi dengan cepat dan rasa yang bermacam-macam 
tanpa butuh diolah atau dimasak dengan cara tradisional.

Untuk Hidup Bahagia
Solusi
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Perubahan-perubahan tersebut telah membuat hidup menjadi sangat mudah. 
Namun, kemudahan tersebut ternyata ti dak hanya membawa dampak positi f 
tetapi juga membawa dampak negati f bagi manusia. Orang-orang kemudian 
menjadi sibuk dengan bermacam-macam hal yang ada, bermacam-macam 
kesenangan, godaan-godaan yang muncul dan melupakan hal-hal sederhana, 
yaitu bahwa manusia adalah makhluk sosial dan juga lupa untuk menikmati  apa 
yang sudah dimiliki.

Manusia adalah makhluk sosial :
Ungkapan ”manusia adalah makhluk sosial” adalah kata yang sudah sering kita 
dengar di sekolah keti ka masih di Sekolah Dasar (SD), SMP dan keti ka SMA. 
Yang dimaksud dengan ”manusia adalah makhluk sosial” yaitu manusia sebagai 
makhluk hidup yang memiliki akal dan budi dalam menjalankan kehidupannya 
membutuhkan manusia-manusia lainnya. Walaupun seseorang mengatakan 
bahwa ia dapat hidup sendiri dan ti dak membutuhkan orang lain, orang tersebut 
tetap membutuhkan petani yang menanam tumbuhan, sayuran, buah-buahan; 
selain itu orang tersebut juga tetap membutuhkan tukang minuman, pengirim 
gas, sopir, guru, tukang sampah, buruh bangunan, tukang listrik, tukang 
ledeng dan masih banyak lagi. Jika dilihat lebih dalam, sebenarnya manusia 
membutuhkan semua makhluk di dunia. Alam memberikan hasil, memberikan 
buah-buahan, memberikan bahan bangunan, bahan bakar, pupuk, perhiasan, 
minuman, serangga-serangga membantu proses penyerbukan pada tanaman, 
belatung membantu menghancurkan sampah-sampah organik, cacing tanah 
tanah membantu mengemburkan tanah, bahkan makhluk atau tumbuhan yang 
paling ti dak bermanfaat pun masih memiliki manfaat keti ka mati  dan membusuk 
akan menjadi makanan bagi makhluk lainnya, menyuburkan tanah atau menjadi 
pupuk. Segala sesuatu berjalan dan berproses dalam kehidupan ini menjadi 
suatu sistem yang saling bergantungan dan saling mempengaruhi.

Di jaman yang serba maju ini banyak alat-alat yang terus memberikan masukan-
masukan ke dalam indria kita seperti  melalui TV, radio, komputer, game console. 
Alat-alat tersebut terus memberikan godaan-godaan sehingga kita menjadi 
terbuai dan melekat, selanjutnya alat-alat tersebut menjadi bagian penti ng dari 
kehidupan. Keti ka alat-alat, teknologi, kemewahan, kesenangan, kemudahan 
menjadi bagian penti ng dari kehidupan seseorang, maka orang tersebut akan 
berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan lebih banyak lagi, orang-orang 
menjadi asyik dengan hal-hal tersebut dan lupa kepada lingkungannya, orang-
orang di sekitarnya serta lupa kepada alam.

Lupa kepada lingkungan dan orang-orang di sekitar akan menyebabkan 
keti dakpedulian terhadap kebahagiaan orang-orang di sekitar, apakah ti ndakan 
yang telah dilakukan merugikan, mencelakakan atau menyusahkan. Jika seseorang 
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telah lupa, maka ia akan mulai melakukan korupsi, menipu, mencuri, merampok, 
membunuh, menyiksa dan melakukan hal-hal buruk demi kepenti ngannya 
sendiri. Demikian juga lupa terhadap alam akan menyebabkan keti dakpedulian 
apakah alam mengalami kerusakan, kehancuran, kehilangan, kebakaran dan 
yang dipenti ngkan hanyalah kepenti ngan pribadi. Hingga akhirnya, keti ka 
mengalami kesulitan, kemelaratan, kemerosotan, kekurangan atau mengalami 
bencana-bencana alam yang disebabkan karena alam mengalami kehancuran, 
barulah mencari-cari bantuan demi kepenti ngan sendiri.

Seperti  menjatuhkan beberapa batu ke dalam sebuah kolam, maka keti ka 
menyentuh permukaan air batu-batu tersebut akan menimbulkan riak-riak air 
yang saling berbenturan kesana kemari, dan akhirnya menyebabkan seluruh 
air di kolam penuh riak. Demikian juga dengan kehidupan ini, seti ap perbuatan 
seseorang akan menyebabkan riak-riak kehidupan yang saling berbenturan 
kesana kemari, dan akhirnya menyebabkan seluruh dunia penuh riak-riak 
kehidupan. Seti ap riak kehidupan yang dihasilkan dari perbuatan seseorang 
akan memberikan pengaruh kepada diri sendiri, orang-orang di sekitar, makhluk-
makhluk di sekitar dan bahkan memberikan pengaruh kepada seluruh dunia ini. 
Tentu saja jika perbuatan yang dilakukan baik maka akan memberikan pengaruh 
yang baik, dan jika perbuatan yang dilakukan buruk maka akan memberikan 
pengaruh yang buruk.

Menikmati  Yang Dimiliki 
Selain melupakan bahwa manusia adalah makhluk sosial banyak juga orang yang 
lupa untuk menikmati  apa yang telah dimiliki, majunya jaman dengan godaan-
godaan yang menggiurkan seringkali ti dak memberikan manfaat melainkan 
memperbesar keserakahan dan menjadi candu. Orang-orang yang merasa asik 
dengan semua alat-alat, teknologi, kemewahan, kesenangan, kemudahan yang 
ada sibuk bekerja untuk mendapatkan lebih banyak lagi alat-alat, teknologi, 
kemewahan, kesenangan dan lebih banyak kemudahan-kemudahan. 

Orang-orang dengan keserakahan yang besar akan bekerja mulai dari pagi, siang 
hingga malam semua dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Sama 
seperti  ember yang bolong ti dak akan pernah penuh dengan air, demikian juga 
keserakahan ti dak akan pernah bisa terpuaskan. Pada awalnya seseorang yang 
sudah mapan bekerja akan berpikir, ”Saya akan membeli sebuah mobil murah 
saja untuk digunakan bersama keluarga”, kemudian setelah memiliki mobil ia 
kembali berpikir, ”Saya sudah cukup mapan, saya akan membeli mobil yang 
lebih bagus”, setelah memiliki mobil yang lebih bagus ia berpikir, ”Wah, jika saya 
sudah kaya saya akan membeli sebuah pesawat mini dengan demikian saya bisa 
pulang kampung lebih cepat”, bahkan setelah memiliki pesawat mini ia akan 
menginginkan pesawat jet, karena pesawat mini kurang cepat, lalu ia akan ingin 
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pesawat luar angkasa untuk ke bulan, ke saturnus, ke uranus, ke galaksi lain, 
dan terus minta dan minta lagi. Jika keserakahan ti dak pernah dapat terpuaskan 
maka sampai kapan seseorang akan bekerja? Bahkan untuk mengejar target 
keinginan berikutnya, ia ti dak sempat menikmati  hasil yang telah diperoleh, 
harta yang dimiliki, keluarga, rumah, dan hal-hal lainnya.

Seperti  kerbau yang dipaksa untuk bekerja oleh sang pemilik, demikianlah 
seseorang yang telah dikendalikan oleh keserakahan. Sang pemilik kerbau akan 
terus memaksa kerbaunya untuk bekerja tanpa mempedulikan apa yang dialami 
oleh kerbau tersebut demi hasil yang akan digunakan untuk kebutuhan sang 
petani. Demikian juga orang yang dikendalikan oleh keserakahan akan terus 
bekerja tanpa henti , namun ti dak pernah menikmati  hasil dari pekerjaannya.

Dari penjelasan di atas telah disebutkan hal-hal yang sering terlupakan karena 
kemajuan jaman. Namun dengan mengetahui atau mengenali kedua hal tersebut 
ti dak menjadi alasan untuk mengurung diri dari segala kemajuan jaman yang 
muncul. Di jaman yang sudah maju ini, akan sulit jika seseorang berjalan keti ka 
orang-orang menggunakan mobil, motor atau pesawat atau keti ka seseorang 
masih menulis tangan keti ka orang-orang telah menggunakan komputer dan 
printer. Solusi yang diberikan sang Buddha adalah Jalan Tengah atau biasanya 
disebut dengan Jalan Ariya Beruas Delapan. Jalan Tengah adalah jalan hidup 
tanpa melakukan hal-hal ekstrem. Jalan ini terdiri dari 3 aspek utama yaitu Sila 
(Moralitas), Samadhi (Lati han Mental) dan Panna (Kebijaksanaan). Jika dibagi 
dengan lebih detail maka aspek Sila terbagi menjadi Ucapan benar, Perbuatan 
benar dan Penghidupan benar. Aspek Samadhi terbagi menjadi Usaha benar, 
Perhati an benar dan Konsentrasi benar, sedangkan aspek Panna terbagi menjadi 
Pandangan benar dan Pikiran benar. Lalu bagaimana ti dak melakukan hal-hal 
ekstrem dapat memberikan kebahagiaan? Bagaimana sila, samadhi dan panna 
dapat menjadi solusi?

Jika terjadi suatu perselisihan antara 2 kelompok, yaitu kelompok A dan B. 
Kelompok A mengatakan bahwa dalam menjalankan hidup ini orang-orang 
seharusnya bersenang-senang menikmati  semua yang ada sebanyak mungkin. 
Mereka berpendapat bahwa hidup ini harus dinikmati  dengan berfoya-foya. 
Sedangkan kelompok B mengatakan sebaliknya, yaitu dalam menjalankan hidup 
ini orang-orang seharusnya ti dak bersenang-senang dan menjauhkan diri dari 
segala kenikmatan, bahkan jika memungkinkan dilakukan dengan menjauhkan 
diri dari segala hal yang menimbulkan godaan atau kesenangan-kesenangan 
indria.

Orang-orang dari kelompok A akan berpesta-pesta, membelanjakan uang 
yang dimiliki untuk hal-hal yang diinginkan, dan bersenang-senang. Mereka 
mengganti  komputernya seti ap kali muncul jenis yang lebih canggih, mereka juga 
mengganti  handphonenya seti ap kali muncul seri yang baru, mereka selalu pergi 
ke restoran-restoran mewah kemudian membeli cincin emas, cincin berlian, dan 
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lain-lainnya. Kemudian setelah selesai bersenang-senang, mereka harus bekerja 
keras untuk mencari uang, dan ti dak lama kemudian penyakit-penyakit muncul 
dalam tubuh karena makanan, minuman dan gaya hidupnya. Demikianlah 
kehidupan yang dialami seperti  robot yang dikendalikan oleh keserakahan yang 
terus semakin tumbuh besar. Sedangkan orang-orang dari kelompok B berbeda 
jauh dengan orang-orang kelompok A. Orang-orang dari kelompok B akan 
senanti asa menjauhkan diri dari segala kecanggihan, godaan-godaan, mereka 
ti dak mengganti  komputer mereka keti ka ada yang lebih canggih, mereka ti dak 
mengganti  handphone keti ka muncul seri yang baru, mereka ti dak makan di 
restoran mewah, mereka ti dak memiliki cincin emas, cincin berlian dan lain-
lainnya. Kemudian pada kehidupan sehari-hari mereka harus bekerja keras 
untuk mengejar keti nggalan, karena mereka ti dak menggunakan komputer, 
karena ti dak memiliki handphone, karena ti dak menggunakan mobil, motor 
dan pesawat. Penyakit-penyakit kemudian muncul karena tubuh yang kelelahan 
setelah bekerja sangat keras dan karena pikiran yang tegang. Bagi orang-orang 
kelompok B, untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada orang-orang 
kelompok A hampir dapat dikatakan mustahil karena orang-orang kelompok A 
dapat bekerja sangat cepat. Demikianlah kehidupan yang dialami orang-orang 
kelompok B akan selalu terti nggal di belakang dan terombang-ambing di dunia 
yang terus semakin maju ini.

Kemudian mereka bertengkar mengenai gaya hidup yang memberikan 
kebahagiaan. Kedua kelompok tersebut akhirnya saling memaki, membenci dan 
menyakiti . Tanpa disadari mereka semua ti dak bahagia. Hingga suatu hari datang 
orang yang menjadi penengah dan mengatakan ”Kalian semua ti dak bahagia”. 
Mendengar kata tersebut, orang-orang kelompok A dan B tersadar bahwa 
mereka semua ti dak ada yang berbahagia dan cara masing-masing kelompok 
ti dak benar, kemudian perselisihan mereka pun berakhir.

Mengapa penengah yang ti dak memihak kelompok A dan B dapat memberikan 
solusi? Pepatah mengatakan ”Gajah di pelupuk mata sendiri ti dak kelihatan, dan 
semut di seberang kelihatan”, yang arti nya adalah orang-orang dapat melihat 
kesalahan orang lain walaupun kesalahan yang kecil, namun ti dak dapat melihat 
kesalahan sendiri walaupun besar. Demikian juga dengan penengah kedua 
kelompok, ia dapat melihat kesalahan kelompok A dan B dengan cara ti dak 
memihak kelompok manapun.

Hal yang sama terjadi dengan ajaran sang Buddha yaitu Jalan Tengah, keti ka 
berada di tengah-tengah seseorang dapat menilai mana ti ndakan, perbuatan atau 
gaya hidup yang akan mendorong menuju penderitaan. Aspek sila yang terdiri 
atas ucapan benar, perbuatan benar dan penghidupan benar akan menjadi pagar 
yang melindungi dengan cara memikirkan sebelum berti ndak, apakah ucapan 
ini benar? Apakah perbuatan ini sudah benar? Apakah penghidupan ini benar? 
Adakah makhluk yang dirugikan atau menderita karena ucapan, perbuatan atau 
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cara saya menghidupi diri saya? Dengan memperti mbangkan hal-hal tersebut 
perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan tersaring dan ti dak merugikan 
makhluk lain. Secara otomati s maka orang-orang atau makhluk-makhluk di 
sekeliling kita akan berbahagia dan akhirnya kita sendiri akan berbahagia. 

Aspek kedua adalah samadhi yang terdiri atas usaha benar, perhati an benar 
dan konsentrasi benar. Aspek samadhi berkaitan dengan usaha-usaha untuk 
melakukan sesuatu yang baik, yang positi f, yang membawa kepada kebahagiaan 
baik dalam bidang pekerjaan, ilmu pengetahuan maupun Dhamma. Seperti  
seseorang yang ingin sehat maka orang tersebut seharusnya berolahraga dan 
mengkonsumsi makanan-makanan sehat; demikian juga dengan pikiran, jika 
seseorang ingin agar pikirannya sehat/bahagia maka orang tersebut seharusnya 
melati h kesadaran/perhati an benar dan konsentrasi benar. Melati h kesadaran/
perhati an benar akan menyebabkan pikiran menjadi tajam dan mampu melihat 
segala sesuatu dengan detail, sedangkan melati h konsentrasi benar akan 
menyebabkan pikiran tenang, ti dak goyah dan mampu melihat segala sesuatu 
apa adanya. Dengan kesadaran yang tajam dan ti dak goyah seseorang akan 
dapat membuat menyadari segala sesuatu yang terjadi dengan tenang dan ti dak 
terpengaruh sehingga dapat membuat keputusan-keputusan yang berdasarkan 
perti mbangan-perti mbangan, bukan berdasarkan perasaan suka maupun ti dak 
suka. Perasaan suka akan dapat menimbulkan keserakahan dan perasaan ti dak 
suka dapat menimbulkan kebencian, sedangkan tanpa keduanya tentu saja akan 
muncul kebahagiaan.

Aspek keti ga adalah pañña yang terdiri atas pandangan benar dan pikiran benar. 
Secara umum yang dimaksud dengan panna adalah kebijaksanaan, yaitu pikiran 
yang dapat melihat segala sesuatu apa adanya tanpa terpengaruh perasaan-
perasaan suka maupun ti dak suka, serta dapat membedakan yang baik dengan 
yang buruk. Pikiran benar penti ng karena pikiranlah yang memurnikan dan 
mengotori seseorang.

Jalan Tengah yang telah diajarkan sang Buddha jika dipraktekkan akan 
menjaga, melati h dan mengarahkan pikiran, ucapan dan perbuatan. Sehingga 
di jaman yang maju dan penuh kemewahan, kemudahan, kesenangan, 
kenikmatan ini, orang yang mempraktekkan Jalan Tengah sebelum berti ndak 
atau berbuat akan melihat kegunaan, manfaat, melihat pengaruhnya terhadap 
lingkungan, pengaruhnya terhadap alam, pengaruhnya terhadap semua 
makhluk dan perti mbangan-perti mbangan lainnya. Namun perti mbangan-
perti mbangan yang dipikirkan ti dak hanya terhadap hal-hal di luar, diri sendiri 
juga menjadi perti mbangan seperti  kemampuan diri, kebahagiaan diri sendiri 
dan perti mbangan-perti mbangan diri lainnya. Orang yang mempraktekkan Jalan 
Tengah akan mengerti  kapan waktu untuk berhenti  sejenak dari kegiatannya 
yang serba cepat untuk menikmati  apa yang telah dimiliki dengan berlibur 
bersama keluarga atau berkumpul bersama teman-teman.
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Seperti  seseorang yang sedang berdiri di atas tebing karang sambil memandang 
ke arah lautan, ia ti dak basah terkena air, ia ti dak terombang-ambing ombak, ia 
ti dak tertarik oleh arus laut, ia ti dak takut oleh gangguan hewan-hewan laut. 
Dengan kokoh orang tersebut dapat melihat segala hal yang terjadi di lautan. 
Seperti  itu juga orang yang mempraktekkan Jalan Tengah ajaran sang Buddha, 
ia ti dak terpengaruh atau tergoda, ia ti dak tertarik arus, ti dak terombang-
ambing oleh kejadian-kejadian yang menimpa, ia ti dak takut oleh gangguan-
gangguan dari luar. Dengan kokoh orang yang mempraktekkan Jalan Tengah 
dapat melihat apa yang baik? Dan apa yang ti dak baik? Apa yang harus dilakukan? 
Apa yang sebaiknya ti dak dilakukan? Apa yang membawa menuju kebahagiaan? 
Dan apa yang ti dak membawa menuju kebahagiaan?

 

Tentang Penulis:
Penulis yang sempat akti f sebagai staf Humas Vidyasena periode 2004-2005 
ini dilahirkan 14 November 1984. Saat ini penulis baru saja menyelesaikan 
studi S1 Teknik Informati ka di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pesan penulis 
bagi kepengurusan mendatang: “Vidyasena teruslah menjadi tempat untuk 
mengenal, mempelajari, memperdalam dan mempraktekkan Dhamma serta 
‘living skill’ bagi seti ap orang. Vidyasena yang lalu sudah baik, jadilah lebih baik 
lagi!”
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Mengapa Berbuat Baik
Upa. Viriyagandho Rizal

Terlahir sebagai manusia merupakan hasil dari perbuatan baik yang telah kita 
lakukan di kehidupan lalu, sebab untuk terlahir menjadi manusia sangatlah 
sulit. Namun setelah kita terlahir menjadi manusia maka ada kondisi lain yang 
mempengaruhi misalnya cacat fi sik atau pula cacat mental. Oleh karena itu, 
apabila saat ini kita terlahir sebagai manusia dan sampai saat ini kita memiliki 
fi sik dan pikiran yang masih normal, ini merupakan hasil dari perbuatan baik kita 
di masa lampau yang besar sekali; dan saat ini kita harus berbuat lebih banyak 
kebaikan lagi mulai dari hal terkecil baik melalui pikiran, ucapan dan kemudian 
perbuatan (ti ngkah laku). 

Saya ambil contoh perbuatan baik melalui pikiran. Pada saat kita dalam keadaan 
senang maupun sedih, kita harus selalu memancarkan cinta kasih dengan cara 
ikut lati han meditasi karena meditasi mampu menjaga pikiran kita ke arah 
hal yang positi f. Kemudian kita juga bisa memikirkan hal-hal yang baik dan 
positi f seperti  “semoga semua makhluk berbahagia dan damai”. Perbuatan 
baik melalui ucapan, misalnya kita ti dak berbicara kejelekan orang lain atau 
bergosip. Apabila kita merasa sulit maka sebisa mungkin kita harus berusaha 
untuk mengurangi perbuatan tersebut. Perbuatan melalui ti ngkah laku 
misalnya, memberi sumbangan kepada fakir miskin, membantu teman yang 
membutuhkan bantuan, melepaskan binatang ke alam bebas seperti  ikan yang 
akan dibunuh. Bisa saja kita membeli dan melepaskannya ke sungai yang aman 
dan sebagainya.

Marilah kita berbuat baik dari hal kecil seperti  di atas, dan sebaiknya kita 
menerapkan Pancasila (5 Sila) dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga 
kehidupan kita akan bahagia dan damai.

Berbuat baik akan memberikan hasil yang baik pula seperti  perumpamaan 
sebagai berikut. Petani menanam benih padi, maka setelah 6 bulan hasil yang 
akan diterima oleh petani tersebut adalah buah padi. Hal tersebut merupakan 
hukum sebab akibat di mana dengan melakukan ini maka akan terjadi itu 
sebagai akibatnya. Contoh sederhana misalnya dengan membantu teman kita 
mendapatkan pekerjaan maka kita akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan, 
dengan melepaskan binatang ke tempat yang aman maka kita akan berumur 
panjang, dengan membagi sebagian makanan kepada teman-teman maka kita 
ti dak akan kekurangan makanan, dan masih banyak lagi manfaat dari berbuat 
baik. Hal tersebut hanya sebagian kecil dari bentuk-bentuk perbuatan baik yang 
bisa kita lakukan.
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Berbuat baik akan membuahkan hasil yang baik pula
Sewaktu kita masih anak-anak, orang tua kita selalu menasehati  kita untuk 
berbuat baik karena hal tersebut akan memberikan manfaat bagi diri sendiri 
maupun orang tua. Berbuat baik adalah hal yang dipuji oleh para bijaksana oleh 
karena berbuat baik lebih sulit daripada berbuat buruk. Sebenarnya dimanapun 
kita berada kita bisa berbuat baik. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya 
“apa benar?” Ya! Benar sekali. Saya berikan beberapa contoh. Apabila kita 
berpergian dengan menggunakan bus umum, kita bisa memberikan tempat 
duduk kita kepada wanita hamil, manula, atau orang cacat. Contoh lain, di saat 
kita di jalan berkendaraan atau jalan kaki sering kali kita melihat pengemis maka 
kita bisa memberikan dana (sumbangan) kepada pengemis tersebut. Contoh 
tersebut adalah hal yang paling sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-
hari, oleh sebab itu ti dak ada alasan untuk ti dak berbuat baik. Mungkin bagi 
teman-teman yang merasa belum menemukan hal tersebut, jangan berkecil 
hati  karena kita belum menyadari hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari 
sekarang kita harus selalu sadar akan kondisi dan lingkungan di sekitar kita.

Manusia adalah makhluk yang memiliki budi pekerti  dan pikiran yang mampu 
membedakan mana yang baik dan yang buruk. Akan tetapi mengapa masih ada 
yang berbuat buruk? Itu dikarenakan mereka belum tahu akibat dari perbuatan 
buruk. Di sini saya berikan beberapa contoh. 1) orang yang kikir maka orang 
seperti  itu selalu melekat pada harta bendanya yang berakibat penderitaan 
apabila hartanya bendanya mengalami perubahan atau hilang. 2) orang yang 
sering membunuh dan menyiksa makhluk hidup maka umurnya ti dak akan 
panjang dan selalu sakit-sakitan. 

Seti ap orang pasti  menginginkan hidup bahagia dan setelah meninggal dunia 
terlahir di alam surga, hal tersebut merupakan keinginan dari seti ap orang tanpa 
melihat status dan agama. Sebagai manusia hendaknya kita melihat sebab apa 
yang membuat kita bahagia dan bisa terlahir di alam surga (sesuai dengan 
Hukum Karma, benih apa yang kita tanam, maka hasil dari benih tersebut yang 
akan kita tuai). Tentu saja perbuatan baik yang kita tanam, maka buah dari 
kebaikan juga yang akan kita peroleh.

Dalam Nidhikandha Sutt a (Penimbunan Harta Sejati ) tertulis sebagai berikut:

Walaupun harta seseorang diti mbun dalam-dalam di dasar sumur, dengan 
tujuan bila suatu saat diperlukan untuk suatu pertolongan, harta yang disimpan 
itu akan dapat digunakannya. 

Atau ia berpikir: “untuk pembebasan dari kemarahan raja, atau untuk uang 
tebusan bila aku ditahan sebagai sandera, atau untuk melunasi hutang-hutang 
bila dalam keadaan sulit atau mengalami musibah.” 

Inilah alasan-alasan seseorang menimbun hartanya. Meskipun hartanya 
diti mbun dalam-dalam di dasar sumur, sama sekali ti dak akan mencukupi semua 
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kebutuhannya untuk selama-lamanya.

Jika harta itu berpindah tempat, atau ia lupa dengan tanda-tandanya, atau 
bila naga-naga mengambilnya, atau Yakkha-Yakkha mencurinya. Mungkin juga 
ti mbunan harta itu dicuri oleh sanak keluarganya, atau ia ti dak menjaganya 
dengan baik, atau bila buah Karma baiknya telah habis, semua hartanya pun 
akan lenyap.

Gemar berdana dan memiliki moral yang baik, dapat menahan nafsu serta 
mempunyai pengendalian diri, adalah ti mbunan “HARTA” yang terbaik, bagi 
seorang wanita maupun pria. “HARTA” tersebut dapat diperoleh dengan berbuat 
kebajikan kepada ceti ya-ceti ya atau Sangha, kepada orang lain atau para tamu, 
kepada ibu dan ayah atau kepada orang yang lebih tua.

Inilah “HARTA” yang disimpan paling sempurna, ti dak mungkin hilang, ti dak 
mungkin diti nggalkan. Walaupun suatu saat akan meninggal, ia tetap akan 
membawanya. Tak ada seorang pun yang dapat mengambil “HARTA” itu, 
perampok-perampok pun ti dak dapat merampasnya. Oleh karena itu, lakukanlah 
perbuatan-perbuatan bajik, karena inilah “HARTA” yang paling baik.

Inilah “HARTA” yang sangat memuaskan, yang diinginkan para dewa dan 
manusia, dengan buah jasa kebajikan yang diti mbunnya, apa yang diinginkan 
akan tercapai. Wajah canti k dan suara merdu, kemolekan dan kejelitaan, 
kekuasaan dan pengikut, semuanya diperoleh berkat buah kebajikannya itu.

Kedaulatatan dan kekuasaan kerajaan besar, kebahagiaan seorang raja 
Cakkhavati , atau kekuasaan dewa di alam surga, semuanya diperoleh berkat 
buah kebajikannya itu. Seti ap kejayaan manusia, kebahagiaan surga, bahkan 
kesempurnaan NIBBANA, semuanya diperoleh berkat buah kebajikannya itu.

Memiliki sahabat-sahabat sejati , memiliki kebijaksanaan dan mencapai 
pembebasan, semuanya diperoleh berkat buah kebajikannya itu. Memiliki 
pengetahuan untuk mencapai pembebasan, mencapai kesempurnaan sebagai 
seorang siswa, menjadi Pacceka Buddha atau Samma Sambuddha, semuanya 
diperoleh berkat buah kebajikannya itu.

Demikian besar hasil yang diperoleh dari buah kebajikannya itu, oleh karenanya 
orang bijaksana selalu bertekad untuk menimbun “HARTA” kebajikannya itu.

Perbuatan yang menentukan kelahiran kita di antara 31 alam 
kehidupan 
Ada empat alam tak menyenangkan (Dugati ), yaitu :

1.  Niraya (Ni+Aya: tanpa kebahagiaan) yaitu alam menyedihkan tempat 
makhluk makhluk menerima dan mengalami hasil dari perbuatan karma 
buruk. Niraya dikenal juga sebagai neraka, tetapi bukan merupakan neraka 
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yang kekal bagi makhluk. Setelah kekuatan karma buruknya melemah, maka 
makhluk itu dapat terlahir kembali di alam yang lebih baik atau menyenang-
kan sebagai akibat dari karma baik mereka yang lampau.

2.  Tiracchana yoni, yaitu alam binatang. Makhluk yang terlahir menjadi bina-
tang karena adanya karma buruk. Binatang dapat terlahir kembali di alam 
manusia sebagai manusia karena hasil dari karma baiknya yang lampau 
maupun sekarang. Walaupun hidup sebagai binatang, namun ada binatang-
binatang tertentu (anjing, kucing dan lain lain) yang hidup lebih baik dari-
pada manusia. Kehidupan yang baik dari binatang binatang tersebut karena 
hasil dari karma baiknya yang lampau.

3.  Peta, yaitu alam para makhluk yang tak merasakan kesenangan. Makhluk-
makhluk di alam peta ini adalah setan atau hantu. Peta merupakan makhluk-
makhluk yang berbentuk tak sempurna. Dalam Angutt ara Nikaya disebut-
kan bahwa ada tukang jagal yang terlahir menjadi peta.

 Ada empat macam peta, yaitu: 

1.  Vantasika, yaitu peta yang hidup dari muntah

2.  Khuppipasika, yaitu peta yang selalu lapar dan haus

3.  Nijjhamatanhika, yaitu peta yang selalu haus

4.  Paradatt upajivika, yaitu peta yang hidup berdasarkan dana dari orang 
lain. Paradatt upajivika Peta yang disebutkan dalam Tirokudda Sutt a 
adalah peta yang bila mendapat pembagian atau pelimpahan jasa dari 
keluarganya, maka ia akan dapat terlahir kembali di alam yang lebih 
baik atau menyenangkan.

4.  Asura yaitu alam tempat setan asura. Asura secara harfi ah berarti  makhluk 
yang tak bersinar, Asura merupakan makhluk yang tak bahagia seperti  
Peta.

Ada Tujuh alam menyenangkan (Sugati ), yaitu :

5.  Manussa yaitu alam manusia, alam manusia merupakan alam campuran 
antara menyenangkan dan menyedihkan. Para Bodhisatt a memilih alam 
manusia sebagai alam yang tepat untuk melayani dunia dan untuk menca-
pai kesempurnaan menjadi Buddha, Para Buddha selalu lahir sebagai manu-
sia.

6.  Catummaharajika merupakan alam terindah dari alam surga. Alam ini mer-
upakan alam kehidupan dari para dewa pelindung di empat penjuru ber-
sama para pengikut mereka. Dewa pohon, Dewa bumi, Dewa angkasa dan 
lain lain termasuk dalam alam dewa ini.

7.  Tavati msa yaitu alam surga dari ti ga puluh ti ga dewa yang merupakan alam 
dari raja dewa Sakka. Dalam alam surga ini, Sang Buddha mengajarkan Ab-
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hidhamma kepada Para Dewa selama ti ga bulan.

8.  Yama yaitu, alam surga para Dewa Yama.

9.  Tursita yaitu alam surga menyenangkan. Biasanya Para Bodhisatt va yang 
hampir sempurna paramita mereka hidup di alam surga ini. Alam surga ini 
merupakan alam terakhir bagi Bodhisatt va sebelum terlahir di alam manusia 
sebagai manusia dan menjadi Samma Sambuddha. Ratu Maya Devi, setelah 
tujuh hari melahirkan Pangeran Siddharta, meninggal dunia dan terlahir di 
alam ini. Dari alam ini, beliau ke alam surga Tavati msa untuk mendengar 
Abhidhamma yang diajarkan Sang Buddha.

10.  Nimmanarati , yaitu alam surga dari Para Dewa yang menikmati  kesenangan 
istana-istana yang diciptakan.

11.  Paranimmitavasavatti  , yaitu alam surga dari Para Dewa yang menikmati  
ciptaan-ciptaan Para Dewa lain. Kehidupan Para Dewa di alam ini bagaikan 
orang yang selalu diundang ke pesta yang besar, meriah dan mewah.

Enam alam yaitu Alam Catummaharajika, Tavati msa, Yama, Tursita, Nimmanarati  
dan Paranimmitavasavatti   merupakan alam surga dari Para Dewa yang tubuh 
fi sik mereka adalah lebih halus dan lebih bersih dari tubuh manusia. Tubuh Para 
Dewa tak dapat dilihat oleh mata fi sik manusia biasa. Makhluk di alam-alam 
surga ini pada suatu saat akan meninggal atau lenyap dari alamnya masing-
masing. Walaupun kehidupan Para Dewa di alam surga lebih menyenangkan 
atau melebihi kehidupan manusia, namun kesucian dan kebijaksanaannya 
belum tentu melampaui kesucian dan kebijaksanaan manusia.

Makhluk-makhluk yang terlahir di alam ini berdasarkan karma baik mereka 
seperti  melaksanakan dana, sila dan perbuatan karma baik lain. Tapi bila karma 
baik mereka telah habis dan tak sempat mengembangkan bati n dengan belajar 
dan melaksanakan dhamma, maka Para Dewa akan menemui ajal dan terlahir 
kembali di alam Dewa yang lebih rendah atau di alam manusia.

Empat alam tak menyenangkan (dugati ) dan tujuh alam menyenangkan (sugati ) 
di klasifi kasikan sebagai alam nafsu (kamaloka) karena dalam sebelas alam ini, 
nafsu keinginan sangat kuat. Lebih ti nggi dari alam nafsu (kamaloka) adalah alam 
Brahma atau rupa loka (alam bentuk), di mana makhluk-makhluk menikmati  
kesenangan jhana yang dihasilkan oleh meditasi. Makhluk-makhluk di alam ini 
tak memiliki nafsu indriya dan mereka pun tak memiliki kelamin.

Rupaloka terdiri dari 16 alam dibagi sesuai dengan ti ngkat jhana yang dicapai, 
yaitu :

Alam jhana pertama, yaitu: 

12. Brahma Parisajja - Alam Pengikut Brahma

13. Brahma Purohita - Alam Para Menteri Brahma
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14. Maha Brahma - Alam Maha Brahma

Alam-alam ini dicapai oleh seseorang apabila ia meninggal pada saat berada 
dalam meditasi dan mencapai jhana I. Jika jhana I kuat sekali, maka ia terlahir di 
alam Maha Brahma; apabila sedang, akan terlahir di alam Brahma Purohita; dan 
seterusnya. Dari keti ga alam jhana I ini, Maha Brahma melebihi kedua alam lain 
dalam hal kebahagiaan, keindahan dan batas manusia.

Alam jhana kedua yaitu:

15. Paritt abha - Alam Brahma Cahaya Kecil

16. Appamanbha - Alam Brahma Cahaya Tanpa Batas

17. Abhassara - Alam Brahma Gemerlapan

Alam jhana keti ga yaitu:

18. Paritt asubha - Alam Brahma Aura Kecil

19. Appamanasubha - Alam Brahma Aura Tanpa batas

20. Subhakinha - Alam Brahma Aura Tetap

Alam jhana keempat yaitu:

21. Vehapphala - Alam Brahma Pahala Besar

22. Asannasatt a - Alam Brahma Tanpa Pikiran. Dikatakan bahwa bila pada 
makhluk Asannasatt a muncul pikiran, maka ia lenyap dari alam ini dan terlahir 
di alam lain.

Lima alam berikut disebut alam Suddhavasa atau alam kediaman suci, yaitu:

23. Aviha

24. Atappa

25. Sudassa

26. Sudassi

27. Akanitt ha

Makhluk yang dapat terlahir di lima alam suddhavassa ini hanya para Anagami, 
yaitu Para Anagami yang tak melaksanakan meditasi atau yang tak meninggal 
pada saat berada dalam jhana I, II, III atau IV. Jika Anagami berada dalam jhana, 
maka ia akan terlahir di alam sesuai dengan jhana yang dicapainya. Orang biasa, 
sotapanna maupun sakadagami yang telah mencapai jhana keempat ti dak dapat 
terlahir kembali di salah satu alam Suddhavassa ini, kecuali di alam Vehapphala 
atau Asannasatt a. Anagami yang mencapai jhana IV dan meninggal pada saat 
berada dalam jhana ke IV, akan terlahir kembali di alam Vehapphala atau alam 
Asannasatt a.
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Di samping alam bentuk (Rupaloka), ada alam tanpa bentuk (Arupaloka). Alam 
Arupa adalah alam tanpa jasmani, dalam Arupaloka ti dak ada kelamin. Alam ini 
dicapai setelah seseorang sukses dengan Rupa jhana. 

Arupaloka terdiri dari empat alam, yaitu:

28. Akasanancayatana - Alam Ruang Tanpa Batas

29. Vinnanancayatana - Alam Kesadaran Tanpa Batas

30. Akincanacayatana - Alam Kekosongan

31. N’eva Sanna na sanayatana - Alam Bukan Ide maupun Bukan Tidak Ide

Perbuatan bermula dari pikiran, apabila pikiran memikirkan hal yang baik maka 
yang dilakukan juga baik. Seperti  yang terurai berikut ini, “pikiran adalah pelopor 
dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila 
seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni/baik, maka kebahagiaan 
akan mengikuti nya bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan 
bendanya.” (Dhammapada bab 1 ayat 2).  

Pikiran yang positi f akan membawa kita ke arah yang baik pula. Hal tersebut 
seperti  yang terurai di atas. Perbuatan baik tentu hasilnya juga baik, akan tetapi 
dari 27 alam kebahagiaan. Alam mana yang kita pilih? Jawabannya ada pada diri 
Anda sendiri.
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Willy Yandi Wijaya

Pengerti an Kesadaran
Apa itu kesadaran? Pertanyaan ini perlu dijawab sebelum kita membahas lebih 
lanjut karena tanpa pengerti an yang sama atau sesuai, bisa jadi penafsiran 
terhadap tulisan ini menjadi terlalu jauh dari yang dimaksud. Kesadaran adalah 
keadaan seseorang di mana ia tahu/mengerti  dengan jelas apa yang ada dalam 
pikirannya. Sedangkan pikiran bisa diarti kan dalam banyak makna, seperti  
ingatan, hasil berpikir, akal, gagasan ataupun maksud/niat (KBBI). Sebagai 
gambaran untuk memperjelas, misalnya ada seorang anak melihat balon. 
Keadaan melihat tersebut yang ia sadari sendiri itu dinamakan kesadaran. 
Sedangkan balon yang ia lihat yang menimbulkan anggapan besar atau berwarna 
hijau disebut pikiran (persepsi). Reaksi bagus dan indah sehingga anak tersebut 
suka adalah bentuk dari perasaan. Kemudian reaksi pikiran yang menginginkan 
balon tersebut itu yang dimaksud dengan niat/kehendak/maksud. Kata pikiran 
bermakna sangat luas sehingga ada yang menggunakannya dalam konteks 
sebagai niat atau kehendak (biasanya dalam Buddhis).

Kesadaran adalah kunci pengontrol seti ap pikiran negati f

Studi Kesadaran Secara Sains
Mekanisme kerja otak manusia sangat rumit dan sampai saat ini masih diselidiki 
para ilmuwan, terutama mengenai kesadaran manusia itu sendiri. Otak manusia 
seti ap saat bekerja dan para ilmuwan menggunakan EEG (electroenchepalogram) 
untuk mengukurnya dan disebut sebagai gelombang otak. Para ahli tersebut 
mengategorikan gelombang otak yang terukur melalui EEG menjadi 4 jenis, 
yaitu 

1. Gelombang delta (lebih kecil 4 Hz) 

2. Gelombang theta (4-7 Hz) 

3. Gelombang alfa (8-13 Hz)

4. Gelombang beta (lebih besar dari 14 Hz)

Menuju Pencerahan
Evolusi Kesadaran
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Gelombang alfa adalah gelombang yang terukur keti ka seseorang dalam keadaan 
biasa, santai dan ti dak berpikir hal-hal yang rumit. Sedangkan gelombang beta 
adalah gelombang yang muncul keti ka seseorang memecahkan hal-hal kompleks 
seperti  menyelesaikan soal matemati ka. Gelombang alfa sangat teratur yang 
muncul keti ka seseorang sedang tenang atau dalam keadaan santai. Gelombang 
alfa ti dak ditemukan pada seseorang yang sedang cemas atau gelisah. Gelombang 
theta biasanya terdeteksi keti ka awal-awal seseorang ti dur sebelum ia terlelap 
lebih dalam menuju ke gelombang delta. Jadi gelombang delta terjadi dalam 
keadaan ti dur lelap.

Gunakan kesadaran untuk menyadari seti ap ti ndakan kita

Kesadaran dalam konsep Buddhisme
Dalam agama Buddha manusia tersusun atas jasmani (rupa) dan bati n (nama). 
Jasmani adalah wujud tubuh kita yang tampak, seperti  tangan, kepala, otak 
dan organ tubuh lainnya hingga susunan sel yang ‘hidup’. Bati n terdiri dari 
kesadaran, pikiran, perasaan dan persepsi. Di dalam ajaran Buddha kesadaran 
dikenal sebagai winyana (vinnana). Teks-teks Komentar Tripitaka yang 
belakangan dibuat oleh para ahli buddhis tentang kesadaran malah membagi 
kesadaran (pikiran) ke dalam berbagai bentuk yang lebih sistemati s. Di dalam 
ajaran Buddha, kesadaran memegang peranan yang paling fundamental karena 
berperan penti ng atas pengendalian pikiran sehingga kehendak atau niat-niat 
yang negati f ti dak muncul. Dengan pelati han mental yang ditawarkan dalam 
bentuk perenungan dan meditasi, kesadaran seseorang akan semakin besar 
sehingga seti ap ti ndakan yang dilakukan pikiran ataupun tubuh, akan menjadi 
kebiasaan yang berulang-ulang tertanam dalam memori otak yang merupakan 
pandangan hidup seseorang.

Seti ap saat merenungi akibat dari ti ndakan yang akan dilakukan 
guna mencegah perilaku buruk

Meditasi Sebagai Pengendali Kesadaran
Sidhartha Gautama, Sang Buddha adalah orang (ilmuwan) pertama yang 
menjadikan studi serta pengendalian atas kesadaran dan pikiran. Pelati han 
dalam bentuk meditasi buddhis yang khas adalah sebuah jalan yang ditawarkan 
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oleh Buddha atas pengendalian pikiran dan kesadaran. Sampai saat ini meditasi 
masih menduduki posisi penti ng dalam agama Buddha, dan selama sekitar 2500 
tahun sejak Sang Buddha wafat berbagai metode meditasi pun lahir. 

Jika dikelompokkan, meditasi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu meditasi 
konsentrasi dan meditasi kesadaran. Meditasi konsentrasi adalah suatu cara 
mengarahkan pikiran agar berkonsentrasi hanya pada suatu objek tunggal. 
Sedangkan meditasi kesadaran adalah meditasi yang selalu sadar untuk 
menyadari apa yang sedang dilakukan pikiran, namun ti dak berkonsentrasi pada 
suatu objek yang sedang dipikirkan. Meditasi Samatha dan Samadhi dalam 
Buddhisme Tibet termasuk kategori meditasi konsentrasi. Sedangkan meditasi 
vipassana dan meditasi kekosongan dalam Zen bisa dikategorikan sebagai 
meditasi kesadaran.

Peneliti an ilmuwan menunjukkan bahwa seseorang yang sedang meditasi 
berada dalam gelombang alfa. Arti nya bahwa seseorang yang sering melati h 
meditasinya, akan mudah menenangkan dirinya keti ka ada respon yang akan 
membuatnya cemas atau gelisah. Pada beberapa meditator juga ditemukan 
gelombang theta yang biasanya terukur hanya pada saat awal-awal ti dur 
sebelum otak menuju gelombang delta yang sangat tenang yang muncul keti ka 
ti dur nyenyak. Jadi bisa dikatakan bahwa semakin dalam seseorang bermeditasi, 
gelombang yang terukur di otaknya akan semakin rendah atau menuju keadaan 
isti rahat (seperti  dalam ti dur), walau sadar sepenuhnya.

Meditasi seti ap hari menghindarkan diri dari pikiran negati f
Perenungan seti ap saat menghindarkan diri dari ti ndakan buruk

Hakikat Pencerahan
Yang dimaksud dengan pencerahan adalah keadaan sadar sepenuhnya terhadap 
kenyataan hidup, bahwa hidup selalu berubah dan bisa menerima perubahan 
tersebut. Sebagai contoh seseorang yang sedang dalam penderitaan karena 
kehilangan orang yang ia cintai. Ia menyadari bahwa penderitaan kehilangan 
tersebut akan berubah juga. Ia menyadari bahwa memang pada akhirnya 
kemati an akan membawa orang-orang yang ia cintai. Ia menyadari bahwa 
perasaan sedihnya juga akan lenyap. Ia menyadari bahwa perasaan sedih tersebut 
hanyalah bentuk-bentuk akti vitas dari otak. Ia menyadari bahwa kebencian, 
keti daktahuan atau kebodohan, keserakahan hanyalah akti vitas mental yang 
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terjadi di otak. Ia menyadari bahwa apapun yang ada di dunia akan berubah. Ia 
menyadari bahwa seti ap orang pasti  mengalami perubahan juga. Pencerahan 
adalah kebebasan. Kebebasan dari penderitaan yang dialami. Pencerahan adalah 
keadaan menyadari sepenuhnya tentang perubahan sehingga menjadi bebas. Ia 
yang mencapai pencerahan adalah seorang Buddha. Jadi kesadaran yang ti nggi 
mengiring pikiran menjadi lebih terbuka untuk menerima berbagai hal baru 
dalam kehidupan sehingga membuka pandangan seseorang. Pandangan yang 
sempurna mengiring ke kebijaksanaan sejati  atau pencerahan. 

Pencerahan dapat dicapai pada kehidupan ini juga tanpa perlu berlama-lama 
mengarungi kehidupan yang penuh dengan keti dakbahagiaan. Pencerahan 
hanyalah sebuah pencapaian bati n. Pikiran yang selalu ti dak melekat, tanpa 
kebencian, tanpa kekejaman, tanpa keserakahan, tanpa kesombongan adalah 
bentuk bati n yang tercerahkan. Pikiran yang terisi penuh dengan welas asih, 
cinta kasih universal, simpati , ketenangseimbangan, semangat hidup, rendah 
hati  itulah bati n yang tercerahkan. 

“Pencerahan dapat kita capai saat ini juga, 
mengapa ti dak kita kejar?”

Nirwana, Keadaan Pencerahan
Nirwana dapat dijelaskan dalam 4 makna:

1. Keadaan pencerahan terti nggi (kebebasan)
Keti ka seseorang mencapai pencerahan, hal itu berarti  ia telah mendapatkan 
dan menembus pandangan yang benar. Keadaan tersebut secara otomati s 
akan membuat pikiran, perasaan, emosi, dan ti ndakan seseorang selalu 
tanpa kemelekatan karena ia telah sadar sepenuhnya. Karena ia menyadari 
bahwa segala hal di alam semesta ini berubah, maka dengan kata lain ia 
telah merealisasikan nirwana/kebebasan.

2. Kedamaian dan kebahagiaan sejati 
Seorang yang telah mencapai nirwana akan merasakan kebahagiaan seti ap 
saat. Kebahagiaan tersebut bukan kesenangan karena sensasi-sensasi yang 
diterima pancaindera yang membuat nyaman, bukan pula kebahagiaan yang 
didapat dari sebatas pengendalian pikiran. Kebahagiaan yang dirasakan 
adalah kedamaian yang terti nggi yang bebas dari rangsangan ataupun ego.
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3. Kesempurnaan Moral
Seseorang yang telah terlepas dari kebencian atau penolakan (dosa), 
keserakahan atau keinginan melekat (lobha), dan keti daktahuan akan realitas 
hidup (moha atau awijja) disebut telah mencapai nirwana. Dualisme yang 
membeda-bedakan juga telah lenyap sehingga ti dak akan membanding-
bandingkan suatu konsep dengan yang lainnya.

4. Kesadaran terti nggi
Kesadaran seseorang dalam keadaan sadar sepenuhnya. Secara sains hal 
tersebut berarti  akti vitas otak keti ka berada bahkan pada gelombang delta, 
seorang Buddha akan tetap sadar manakala ada rangsangan yang datang. 
Mimpi juga ti dak akan terjadi karena hal-hal yang menggelisahkan seorang 
Buddha telah lenyap sepenuhnya (berhubungan dengan poin ke 2 karena 
seseorang yang mencapai pencerahan seti ap saat mengalami kebahagiaan)

Kembangkanlah kualitas-kualitas positi f dalam bati n dan 
capailah nirwana saat ini juga.

Nirwana telah ada di depan mata.

Evolusi kesadaran
Perbedaan manusia dengan hewan adalah dalam hal kesadaran. Ilmuwan 
membukti kan bahwa pada beberapa hewan kesadaran dan pikirannya telah 
ada, walau sangat amat jauh dari manusia. Beberapa hewan yang kita kenal 
pintar telah memiliki kesadaran yang lebih ti nggi. Beberapa jenis monyet, anjing 
dan lumba-lumba mempuyai pikiran dan kesadaran yang cukup baik dibanding 
hewan yang lebih sederhana. Hal tersebut karena sejak awal, evolusi biologi 
telah sedikit demi sedikit membentuk makhluk hidup. Manusia adalah salah 
satu akibat dari evolusi yang mempunyai kesadaran yang ti nggi. Namun, bukan 
berarti  manusia yang paling sempurna karena beberapa hewan mempunyai 
kelebihan yang ti dak dimiliki manusia, seperti  anjing yang memiliki penciuman 
dan pendengaran yang tajam, kelelawar dapat mendeteksi gelombang 
utrasonik. 

Seti ap orang yang belum mencapai pencerahan memiliki kesadaran yang 
berbeda-beda. Ada orang yang kesadarannya lebih tajam. Ada juga orang yang 
kesadarannya masih kurang. Kesadaran manusia itu ti dak konstan. Kadang naik 
kadang turun. Bukti  ilmiah dari pengukuran akti vitas otak yang disebut sebagai 
gelombong otak menunjukkan hal tersebut. Keti ka ti dur, kesadaran kita yang 
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paling lemah. Namun, orang yang telah terlati h dalam pelati han mental akan 
memiliki kesadaran yang baik dan tenang.

Buddhisme adalah suatu ajaran yang mengajarkan bagaimana kita 
mengembangkan kesadaran hingga mencapai kesadaran yang terti nggi. Cara-
cara yang dapat dilakukan adalah melalui meditasi dan perenungan. Meditasi 
sudah sangat umum dilakukan oleh umat Buddha. Meditasi melati h konsentrasi 
sehingga dapat menyadari atau berkonsentrasi, sedangkan perenungan melati h 
pikiran untuk membedakan dan membawa pikiran ke arah yang positi f.

Terus kembangkan kesadaran hingga mencapai tahap terti nggi

Wujud Nyata Kesadaran Terti nggi
Takkala seseorang telah mencapai kesadaran yang terti nggi, ikatan-ikatan dalam 
pikirannya telah lenyap sepenuhnya. Hal tersebut berdampak dalam seti ap 
akti vitas dan kegiatan yang terwujud dalam ti ndakannya. Seorang Buddha akan 
berti ndak sesuai dengan aturan moralitas yang paling dasar yang membentuk 
kehidupan. Pencerahan telah membuat seseorang menyadari bahwa di mana 
dan kapanpun siapapun, dari makhluk jenis hewan yang paling sederhana 
sampai manusia, ti dak ingin mengalami penderitaan. Makhluk apapun ingin 
ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian hidup. Hal tersebut akan membuat 
seseorang yang tercerahkan seti ap saat berti ndak berdasarkan hal demikian. 
Seti ap ti ndakannya ti dak akan membuat makhluk lain menderita. Seti ap 
ti ndakannya selalu dipenuhi dengan welas asih dan cinta kasih yang universal 
tanpa batas.

Ia yang tercerahkan akan berucap dengan lembut, bermanfaat, benar apa 
adanya, tenang, menenangkan, menyenangkan, berharga, tepat waktu dan 
bertujuan. Ia yang tercerahkan akan berti ndak sesuai dengan aturan moralitas 
paling mendasar dari seti ap manusia, yaitu:

1. Tidak akan melukai, menyakiti  atau membunuh makhluk hidup baik secara 
langsung maupun ti dak langsung

2. Tidak akan mengambil apa yang bukan miliknya, mencuri, merampas, dan 
merampok.

3. Tidak akan memuaskan dirinya dan terlarut di dalam kesenangan seksual 
dan kesenangan indria

4. Tidak akan melakukan kebohongan, penipuan, ucapan-ucapan yang meny-
ia-nyiakan waktu dan tenaga

5. Tidak akan membiarkan dirinya dalam keadaan ti dak sadar dan ti dak ra-
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sional karena penggunaan barang-barang yang memabukkan atau mem-
buat ketagihan.

Tindakan moralitas (sila) seseorang yang tercerahkan ti dak mungkin melanggar 
prinsip eti s yang paling dasar dari seti ap makhluk hidup tersebut. 
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Buku – Buku yang Telah Diterbitkan INSIGHT VIDYĀSENĀ PRODUCTION :

1. Kitab Suci Udana

 Khotbah – Khotbah  Inspirasi Buddha

2. Kitab Suci Dhammapada Att hakatha

 Kisah – Kisah Dhammapada

3. Buku Dhamma Vibhāga

 Penggolongan Dhamma

4. Panduan Kursus Dasar Ajaran Buddha

 Dasar – dasar Ajaran Buddha

4. JATAKA

 Kisah - kisah kehidupan lampau sang Buddha

Buku – Buku Free Distributi on :

1. Teori Kamma Dalam Buddhisme Oleh Y.M. Mahasi Sayadaw

2. Penjara Kehidupan Oleh Bhikkhu Buddhadasa

3. Salahkah Berambisi ? Oleh Ven. K Sri Dhammananda

4. Empat Kebenaran Mulia Oleh Ven. Ajahn Sumedho

5. Riwayat Hidup Anathapindika Oleh Nyanaponika Thera dan Hellmuth 

Hecker

6. Damai Tak Tergoyahkan Oleh Ven. Ajahn Chah
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7. Anuruddha Yang Unggul Dalam Mata Dewa Oleh Nyanaponika Thera 

dan Hellmuth Hecker

8. Syukur Kepada Orang Tua Oleh Ven. Ajahn Sumedho

9. Segenggam Pasir Oleh Phra Ajaan Suwat Suvaco

10. Makna Paritt a Oleh Ven. Sri S.V. Pandit P. dan Pemaratana Nayako 

Thero

11. Meditati on Oleh Ven. Ajahn Chah

12. Brahmavihara – Empat Keadaan Bati n Luhur Oleh Nyanaponika 

Thera

13. Kumpulan Arti kel Bhikkhu Bodhi (Menghadapi Millenium Baru, Dua 

Jalan Pengetahuan, Tanggapan Buddhis Terhadap Dilema Eksistensi 

Manusia Saat Ini)

14. Riwayat Hidup Sariputt a I (Bagian 1) Oleh Nyanaponika Thera )*

15. Riwayat Hidup Sariputt a II (Bagian 2) Oleh Nyanaponika Thera )*

16. Maklumat Raja Asoka Oleh Ven. S. Dhammika

17. Tanggung Jawab Bersama Oleh Ven. Sri Paññāvaro Mahāthera dan 

Ven. Dr. K. Sri Dhammananda

18. Seksualitas dalam Buddhisme Oleh M. O’C Walshe dan Willy Yandi 

Wijaya

19. Kumpulan Ceramah Dhammaclass Masa Vassa Vihāra Vidyāloka 

(Dewa dan Manusia, Miccaditt hi, dan Puasa dalam Agama Buddha) 

Oleh Y.M. Sri Paññāvaro Mahāthera, Y.M. Joti dhammo Mahāthera 

dan Y.M. Saccadhammo

20. Tradisi Utama Buddhisme (Apa itu Buddhisme Theravada? , Sebuah 

pengantar Singkat Buddhisme Cina, Sebuah pengantar Singkat 

Buddhisme Tibet) Oleh John Bullitt , Y.M. Master Chan Sheng-Yen, 

dan Y.M. Dalai Lama XIV

21. Pandangan Benar Oleh Willy Yandi Wijaya

22. Ikhti sar Ajaran Buddha Oleh Upa. Sasanasena Seng Hansen

23. Riwayat Hidup Maha Moggallana Oleh Hellmuth Hecker

24. Rumah Tangga Bahagia Dalam Sudut Pandang Agama Buddha Oleh 

Ven. K. Sri Dhammananda
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Kami melayani pencetakan ulang (Repro) buku-buku Free diatas untuk 

keperluan Patti  dana / pelimpahan jasa.

Bila Anda ingin membantu penerbitan buku-buku Dhamma Free 

Distributi on, anda dapat mengirimkan dana ke :

Rek BCA : 0600410041

Cab. Pingit Yogyakarta

a.n. CAROLINE EVA MURSITO

Bila Dana sudah dikirim, mohon konfi rmasikan dana anda melalui SMS 

ke 08995066277 dengan menyebutkan nama, alamat dan jumlah dana 

agar dapat kami telusuri dengan mudah.

Informasi lebih lanjut dapat melalui :

Insight Vidyāsenā Producti on 

08995066277

Atau

Email : bursa_vp@yahoo.com

NB : 
• Untuk buku Riwayat Hidup Sariputt a apabila dikehendaki, bagian 1 dan 

bagian 2 dapat digabung menjadi 1 buku (sesuai pemintaan).
• Anda bisa mendapatkan e-book  buku-buku free diatas melalui website :

- www. Vidyasena.or.id

- www. Dhammacitt a.org/kategori/penerbit/insight-vidyasena

- www.samaggi-phala.or.id/download.php
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Dana Anda dapat disalurkan melalui:
BCA KCP PINGIT

a.n. Caroline Eva Mursito
No. Rek. 0600410091
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