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D

alam Kitab Suci Dhammapada Syair 24 tertulis
“Orang yang penuh semangat, selalu sadar,
murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian
diri, hidup sesuai dengan Dhamma dan selalu
waspada, maka kebahagiaan akan bertambah”.
Salah satu yang mampu membuat kita bahagia adalah
pengendalian diri. Cukup mudah memang untuk mengerti
makna pengendalian diri namun berbeda dengan
aktualisasi sesungguhnya. Sebagai contoh bagaimana
kita mengendalikan diri ketika kita lapar dan di situ ada
makanan yang menggiurkan? Mampukah kita makan
dengan porsi yang tidak berlebihan ? Itu menjadi suatu hal
yang sulit ketika seseorang memiliki sedikit pengendalian
diri. Pengendalian diri menjadi penting untuk dipraktikkan
dengan tujuan memperoleh kebahagiaan.
Majalah Nalanda Edisi VI ini mengangkat tema
“Pengendalian Diri”. Majalah Nalanda selalu menghadirkan
artikel yang bermanfaat untuk para pembaca. Semoga
Majalah ini bermanfaat bagi umat di manapun berada.
Sadhu,,,Sadhu,,,Sadhu,,,
Mettacittena,
Redaksi
• Redaksi menerima sumbangan naskah, info, dan foto kegiatan
Buddhis dari pembaca melalui email, maupun surat, dengan
syarat disertai foto & data penulis, sumber tulisan yang jelas, dan
tulisan tersebut belum pernah dipublikasikan.
• Naskah terjemahan harus disertai dengan fotokopi naskah asli.
• Redaksi berhak mengedit setiap naskah, tanpa mengubah
materi pokoknya dan tidak selalu mencerminkan pendapat atau
pandangan redaksi.
Sekretariat
: Kampus Nalanda
		 Jl. Pulo Gebang Permai, No. 107, RT 13 RW 04,
Kel.Pulo Gebang Permai, Kec. Cakung,
Jakarta Timur 13950
Telepon
: 0857-7278-2848 / (021) 4805279
Website
: www.nalandafoundation.net
E-mail
: nalandafoundation67@gmail.com
Rekening
: a.n. Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda
		 a.c: 534-5038-091
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CERITA BUDDHIS

Sumber Foto: www.freepik.com

Sukar dikendalikan pikiran yang binal,
dan senang mengembara sesuka hatinya.
Adalah baik untuk mengendalikan
pikiran, suatu pengendalian pikiran
yang baik akan membawa kebahagiaan.

S

uatu ketika, enam
puluh bhikkhu, setelah
mendapatkan cara
bermeditasi dari Sang
Buddha, pergi ke desa
Matika, di kaki sebuah gunung. Di
sana, Matikamata, ibu dari kepala
desa, memberikan dana makanan
kepada para bhikkhu; Matikamata
juga mendirikan sebuah vihara
untuk para bhikkhu bertempat
tinggal selama musim hujan.
Suatu hari Matikamata bertanya
kepada para bhikkhu perihal caracara bermeditasi. Bhikkhu-bhikkhu
itu mengajarkan kepadanya
bagaimana cara bermeditasi
dengan tiga puluh dua unsur
bagian tubuh untuk menyadari
kerapuhan dan kehancuran tubuh.
Matikamata melaksanakannya

Kisah Seorang
Bhikkhu
Tertentu

dengan rajin dan mencapai tiga
magga dan phala bersamaan
dengan pandangan terang analitis
dan kemampuan batin luar
biasa, sebelum para bhikkhu itu
mencapainya.

Dengan makan makanan yang
sesuai dan pengendalian yang
benar, para bhikkhu dapat
mengembangkan konsentrasinya
dengan benar dan akhirnya
mencapai arahat.

Dengan munculnya berkah
magga dan phala, ia dapat melihat
dengan mata batin (dibbacakkhu).
Ia mengetahui para bhikkhu itu
belum mencapai magga. Ia juga
tahu bahwa bhikkhu-bhikkhu itu
mempunyai cukup potensi untuk
mencapai arahat, tetapi mereka
memerlukan makanan yang cukup
dan penuh gizi, karena tubuh
yang lemah akan mempengaruhi
pikiran untuk berkonsentrasi.

Akhir musim hujan, para bhikkhu
kembali ke vihara Jetavana,
tempat tinggal Sang Buddha.
Mereka melaporkan kepada
Sang Buddha bahwa mereka
semua dalam keadaan kesehatan
yang baik dan menyenangkan,
mereka sudah tidak khawatir
perihal makanan. Mereka juga
menceritakan Matikamata
mengetahui pikiran mereka dan
menyediakan serta memberi
mereka banyak makanan yang
sesuai.

Maka, Matikamata menyediakan
makanan pilihan untuk mereka.
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Seorang bhikkhu, yang
mendengar pembicaraan mereka
tentang Matikamata, memutuskan
untuk melakukan hal yang
sama pergi ke desa itu. Setelah
memperoleh cara-cara meditasi
dari Sang Buddha, ia tiba di vihara
desa. Di sana, ia menemukan
bahwa segala yang diharapkannya
sudah dikirim oleh Matikamata,
umat yang dermawan.
Ketika bhikkhu itu mengharap
Matikamata datang, ia datang ke
vihara, dengan pilihan banyak
makanan. Sesudah makan,
bhikkhu itu bertanya kepada
Matikamata apakah ia bisa
membaca pikiran orang lain.
Matikamata mengelak dengan
pertanyaan balasan. “Orang yang
dapat membaca pikiran orang lain
berkelakuan semakin jauh dari
“Sang Jalan”.”
Dengan terkejut bhikkhu itu
berpikir, “Mungkinkah saya,
berkelakuan seperti perumah
tangga yang terikat pikiran

tidak suci, dan sungguhsungguh mengetahuinya?”
Bhikkhu itu khawatir terhadap
umat dermawan tersebut dan
memutuskan kembali ke Vihara
Jetavana.
Ia menyampaikan kepada Sang
Buddha bahwa ia tidak dapat
tinggal di desa Matika, karena ia
khawatir bahwa umat dermawan
yang setia itu mungkin melihat
ketidak-sucian pikirannya.
Sang Buddha kemudian berkata
kepada bhikkhu itu untuk
memperhatikan hanya pada satu
hal, yaitu mengawasi pikiran.
Beliau juga berkata kepada
bhikkhu itu untuk kembali ke
vihara desa Matika, dan tidak
memikirkan sesuatu yang
lain, tetapi hanya pada objek
meditasinya.
Bhikkhu tersebut kembali ke
desa Matika. Umat dermawan itu
tetap memberikan dana makanan
yang baik kepadanya seperti

yang dilakukannya kepada para
bhikkhu lain, dan bhikkhu itu
melaksanakan meditasi dengan
tanpa rasa khawatir lagi. Dalam
jangka waktu yang pendek,
bhikkhu itu mencapai tingkat
kesucian arahat.
Berkenaan dengan bhikkhu itu,
Sang Buddha membabarkan syair
berikut ini:
Sukar dikendalikan pikiran yang
binal, dan senang mengembara
sesuka hatinya. Adalah baik untuk
mengendalikan pikiran, suatu
pengendalian pikiran yang baik
akan membawa kebahagiaan.
Para bhikkhu yang berkumpul
pada saat itu mencapai tingkat
kesucian sotapatti, setelah
khotbah Dhamma itu berakhir
Sumber: https://samaggi-phala.or.id/
tipitaka/kisah-seorang-bhikkhutertentu-2/

Sumber Foto: www.freepik.com
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KUBUS KEHIDUPAN

Sumber Foto: www.freepik.com

INSPIRASI

Mari kita awali tulisan ini dengan memvisualisasikan
sebuah kubus!

A

pa yang Anda pikirkan
tentang setelah
melihat gambar ini?
Rumus? Pelajaran
Matematika?

Oleh: Frengki Chua

Tenang, jangan khawatir! Saya
tidak akan meminta Anda untuk
menghitung volume kubus
atau rumus apapun seperti
yang Anda bayangkan ketika
belajar Matematika di sekolah.
Pada tulisan kali ini, saya ingin
mengajak Anda untuk belajar
dari sebuah kubus. Kubus

bukanlah sebuah bangun ruang
biasa, namun ternyata kubus
ini maknanya luar biasa yang
mengajarkan filosofi kehidupan
kepada kita.
Mari kita bedah secara mendalam
apa makna dari kubus kehidupan
ini. Kita semua tahu bahwa kubus
terdiri dari 6 sisi (atas, bawah, kiri,
kanan, depan, belakang). Setiap
sisi bisa terbentuk karena ada
sebuah garis atau biasanya kita
sebut dengan rusuk, terdapat 12
rusuk yang membentuk kubus.
MAJALAH NALANDA
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Sumber Foto: www.freepik.com

Setiap rusuk pun dibentuk lagi
oleh sebuah titik atau biasa
kita sebut dengan titik sudut
yang berjumlah 8 buah untuk
membentuk kubus. Penjelasan
tersebut sangat awam sekali
terhadap sebuah kubus, namun
mari kita coba bedah makna
kehidupan dari sebuah kubus.
Kubus tadi layaknya kehidupan
kita, bila kubus terdiri dari 6 sisi,
maka kehidupan kita juga sama.
Kehidupan kita juga terdiri dari
berbagai sisi-sisi kehidupan,
ada sisi saat kita anak-anak,
remaja, dewasa, berkeluarga dan
sebagainya, sisi tersebut yang
membentuk kehidupan kita. Lebih
lanjut, bila dibedah lagi, setiap
sisi terdiri dari rusuk/garis. Sama
halnya dengan sisi kehidupan
kita, sisi kehidupan kita disusun
oleh kebiasaan yang disimbolkan
dengan garis. Kebiasaan saat
4 BELAJAR DAN MENGINSPIRASI

kita remaja, hal itulah yang
membentuk sisi kehidupan
saat kita remaja. Bayangkan
bila kita mempunyai kebiasaan
untuk bermalas-malasan saat
remaja maka keseluruhan sisi
kehidupan saat kita remaja bisa
diisi dengan rasa malas yang
nantinya kehidupan kita dipenuhi
oleh rasa malas. Kita telaah lebih
lanjut, garis/rusuk disusun oleh
titik. Ya benar, sebuah titik. Ketika
titik tersebut tersusun secara
berkesinambungan maka akan
menjadi garis. Titik dalam kubus
kehidupan adalah sesuatu yang
kita pikirkan/ucapkan/lakukan
saat ini dan sekarang. Bila kita
melakukannya secara terusmenerus maka titik tersebut akan
berkembang menjadi kebiasaan,
dari kebiasaan akan membentuk
sisi kehidupan, dan hasil akhir
adalah sebuah kubus kehidupan.

Bayangkan betapa dahsyatnya
sebuah kubus dalam memberikan
makna yang berarti bagi kita.
Bila sekarang, detik ini, kita
melakukan sesuatu yang negatif,
maka lama-kelamaan akan
menjadi kebiasaan yang negatif,
kebiasaan tersebut akan berlanjut
membentuk sisi kehidupan kita
yang negatif dan akhirnya kubus
kehidupan kita menjadi negatif.
Maka dari itu, penting sekali bagi
kita semua untuk selalu eling,
dan menyadari segala sesuatu
yang kita pikirkan, ucapkan, dan
lakukan, karena hal tersebutlah
yang akan membangun kubus
kehidupan kita. Mari samasama bergandengan tangan
untuk berbuat hal positif sedini
mungkin. Mulai dari melakukan
hal sederhana seperti membantu
orang lain, berbuat kebajikan
secara konsisten, tersenyum,
memberikan nasihat dan solusi,
memberikan bantuan tenaga
dan pikiran, serta masih banyak
lagi hal positif yang bisa kita
lakukan untuk membangun
kubus kehidupan yang positif.
Duplikasikanlah kebahagiaan
yang Anda alami kepada orang
lain supaya lingkungan kita
menjadi harmonis dan sejahtera.
“Apa yang Anda pikirkan, itulah
yang akan Anda ucapkan”
“Apa yang Anda ucapkan, itulah
yang akan menjadi perbuatan
Anda”
“Apa yang Anda perbuat, itulah
yang akan menjadi kebiasaan
Anda”
“Apa yang menjadi kebiasaan Anda,
itulah yang akan membentuk diri
Anda”
Bila Anda ingin membuat kubus
kehidupan yang baik, maka
mulailah saat ini dan sekarang!

FOKUS

Pengendalian Diri Untuk
Mental Tangguh Masa Kini
Latar Belakang

S
Oleh: Bhikkhu Gunajayo

elamat kepada masyarakat
Indonesia karena dinyatakan
sebagai orang paling
bahagia di dunia! Setidaknya
ada tiga lembaga survei
yang menyatakan demikian.
Pertama, Survei PISA secara khusus
menyurvei tingkat kebahagiaan
pelajar Indonesia sebagai yang
paling tinggi dari 65 negara, 96%
pelajar Indonesia setuju dengan
salah satu pertanyaan berikut
“saya dengan mudah mendapatkan
teman” dan “saya bahagia di sekolah”.
Kedua, survei IPSOS secara khusus
menyurvei tingkat kebahagiaan
efek dari situasi politik, hasilnya
55% orang Indonesia bahagia
dengan kondisi politik masa kini.
Ketiga, survei NEF secara khusus
menyurvei dibidang ekonomi yang
menyatakan bahwa Indonesia

mendapat nilai bagus daripada
negara Jepang, Inggris, dan Amerika
Serikat. Jadi kita sebagai bagian dari
masyarakat Indonesia patut bangga
di tengah carut marut kondisi politik
dan ekonomi negara, kita masih
dinyatakan orang paling bahagia
di dunia.Namun, jangan senang
dahulu karena survei tersebut
mengukur tingkat kebahagiaan
saja. Tidak adil rasanya jika kita tidak
mengukur tingkat kekhawatiran
khususnya orang Indonesia. Hal
ini dikarenakan survei di atas
hanya mewakili orang-orang yang
mengikuti survei tersebut dan
menjawab pertanyaan survei sesuai
dengan kondisinya saat itu. Tetapi
bagaimana dengan orang Indonesia
seperti kita, apakah kita termasuk
ke dalam kelompok orang bahagia
di survei itu? Atau kita termasuk
ke dalam kelompok orang yang
paling tidak bahagia di Indonesia
MAJALAH NALANDA
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ini? Dan jika benar bahwa kita
termasuk orang yang tidak bahagia,
bagaimana caranya agar bisa
bahagia seperti mereka?

harapan hidup lebih lama untuk
memperjuangkan hak terbebas
dari kekhawatiran dan hak
memiliki serta mempertahankan
kebahagiaan.

Isi
Sebuah survei oleh Henry
Manampiring yang dilakukan
secara online dengan
responden sebanyak 3.634
secara tidak random melalui
website pribadinya dan hasil
survey ini tidak bisa dijadikan
patokan tetapi cukup hebat
dalam menjawab pertanyaan di
atas. Survei tersebut bernama
Survei Khawatir Nasional. Hasil
pertama, 63% lumayan khawatir
atau sangat khawatir tentang
hidup secara umum. Kedua,
53 % merasa khawatir
dengan pendidikan
mereka. Ketiga, 53%
khawatir dengan
kondisi keuangan.
Keempat,
relationship
tidak menjadi
kekhawatiran
tertinggi tetapi peran
sebagai orang tua cukup menjadi
kekhawatiran. Kelima, kekhawatiran
terbesar orang Indonesia tentang
kondisi sosial dan politik dengan
angka 76% (hoaks, fake news,
deskriminasi suku dan agama serta
bangkitnya kaum radikal atau
intoleran). Dari hasil kedua survei
tersebut dengan ukuran berbeda
yaitu ukuran bahagia dan khawatir
dapat kita simpulkan ternyata tidak
semua orang Indonesia itu bahagia,
begitu pula dengan survei Khawatir
Nasional tidak semua orang
Indonesia merasa khawatir.

itu terjadi sesuai nature (sifat
alami). Andaikan ada kehidupan
yang menawarkan kebahagiaan,
kenyamanan, dan kesejahteraan di
sepanjang perjalanan hidup semua
orang pasti akan menjawab “Iya
saya mau, kenapa tidak?”, seperti
kucing melihat ikan asin di bawah
meja makan. Tetapi Itu bentuk halu
(halusinasi) manusia, dan tidak akan
pernah terjadi. Kita lihat kembali
Survei Khawatir Nasional di atas
memastikan bahwa kehidupan
manusia tidak akan terlepas
dari kekhawatiran disamping
kebahagiaannya.

Sudah sewajarnya manusia ingin
hidup bahagia, nyaman dan
sejahtera. Namun kehidupan
manusia tidak se-monoton itu.
Kehidupan ini seperti seseorang
berkelana, di perjalanan pasti
menemukan hal-hal indah yang
membuat hati bahagia tetapi di
perjalanan juga pasti menemukan
hal-hal buruk yang menyedihkan
hati. Dua kepastian ini akan terjadi
di sepanjang perjalanan hidup
manusia terlepas dari apakah bisa
menerima atau menolak kepastian
tersebut. Artinya dua kondisi

Pertanyaanya, apakah sebagai
manusia yang hidup pada masa kini
bisa terbebas dari kekhawatiran
yang menjangkiti sebagaian besar
manusia sehingga bisa hidup
bahagia, nyaman dan sejahtera?
Saya dan motivator terkenal dengan
pasti akan menjawab “Iya, Anda
berhak hidup bahagia, nyaman dan
sejahtera, itu pantas diperjuangkan
karena hidup itu perjuangan”. Sudah
basi kan jawabannya! Walaupun
jawaban itu sudah basi apalagi
digunakan dimasa kini, tetapi
setidaknya bisa memberikan

6 BELAJAR DAN MENGINSPIRASI

Banyak hal yang bisa membuat
kita merasa khawatir
sehingga menimbulkan stres.
Umumnya itu terjadi karena
ada rangsangan dari luar
atau karena objek di luar
diri kita. Objek luar inilah
yang sering menjadi
sasaran kemarahan kita.
Mari kita menilik ajaran Sang
Buddha apakah benar objek
luar pantas dijadikan sasaran
karena objek tersebut yang
menyebabkan kita marah,
jengkel, iri hati, bersedih,
menyerah dan putus asa
singkatnya disebut stres. Sejauh
Kitab Suci agama Buddha yang
pernah penulis baca secara
eksplisit, Sang Buddha tidak
pernah menyatakan bahwa
objek luar pantas menjadi
sasaran kemarahan kita,
diri kita sendiri yang
sebenarnya membuat kemarahan
itu. Seperti dua contoh berikut
ini, Beliau menjelaskan bahwa
segala penderitaan yang kita alami
bersumber dari pancakkhanddha
(jasmani dan batin). Di dalam
kitab Dhammapada Yamakavagga
syair 1 dan 2, singkatnya “Pikiran
adalah pelopor, pembentuk, pencipta
dari segala sesuatu, jika seseorang
berpikir baik maka tindakannya pun
akan baik bagaikan bayang-bayang
mengikuti bendanya tetapi jika
pikirannya jahat maka tindakannya
pun akan jahat bagaikan roda
pedati mengikuti jejak kaki lembu”.
Jadi, sekali lagi ditekankan bahwa
diri sendirilah yang membiarkan
perasaan khawatir muncul dan
menggelora di pikiran kita sehingga
menjadi stres.
Objek Luar adalah Alami dan
Netral.
Sekarang yang harus kita ketahui
pertama adalah objek yang di luar
itu alami dan netral. Sang Buddha
pernah menasihati kita bahwa di
dunia ini ada delapan kondisi dunia
(attha loka dhamma) yang pasti
akan kita alami yaitu untung dan

RUBIK
rugi, dipuji dan dicela, bermartabat
dan terhina, serta bahagia dan
menderita. Ini semua adalah objek
netral. Jika belum memahaminya
mari kita sebutkan lagi contoh yang
lebih spesifik diantaranya; harta,
jabatan, status sosial, pasangan
hidup, ini netral. Lahir, tua, sakit
dan mati, ini netral. Pujian, hinaan,
miskin, kaya, macet, tidak lulus
ujian skripsi, bos marah, pembantu
malas, pengendara melanggar
aturan lalu lintas, hingga berita hate
speech dan hoaks, ini juga netral.
Termasuk perempuan seksi atau pria
sixpack yang mampu merangsang
nafsu lawan jenisnya, narkoba yang
membuat nge-fly, atau alkohol
yang membuat mabuk. Bendabenda ini pun objek netral. Jadi
jangan dijadikan sandaran untuk
kebahagian kita.
Objek luar yang netral ini menurut
filsafat Stoa (Teras) adalah tidak bisa
dikendalikan. Jika disandingkan
dengan ajaran Sang Buddha, saya
sangat setuju dengan pendapat
itu, mengapa? Karena objek di luar
sifat alaminya adalah berubah-ubah
(anicca). Maka dari itu sungguh
usaha yang melelahkan bahkan siasia, jika kita memaksakan hal yang
berubah-ubah itu tetap di bawah
kendali kita dan hasilnya adalah
kita sulit untuk bahagia. Contohnya,
pertama, perkataan dan perbuatan
orang lain tidak bisa kita kendalikan
supaya bicara dan berperilaku
yang baik-baik saja kepada kita.
Orang lain punya kehendak bebas
untuk berkata atau berperilaku
kasar, menghina dan mencela kita.
Kedua, pasangan hidup yang kita
cintai saat ini, bisa menjadi orang
yang paling dibenci dikemudian
hari karena perselingkuhan atau
kebosanan, atau jengkel yang
menjadi penyebabnya. Dan ketiga,
kursi empuk yang Anda duduki
saat ini sewaktu-waktu bisa hilang
jika kinerja Anda tidak sesuai target
perusahaan yang telah ditentukan.

menua karena jasmani lambat laun
pasti akan lapuk, alami bukan?
Untuk apa galau karena putus
cinta, di luar sana masih banyak
yang bisa menerima cinta kamu
atau lebih baik dari pada dia,
mudahkan? Untuk apa khawatir
kalau kehilangan jabatan jika kinerja
kita dinilai kurang mampu untuk
mencapi target yang diinginkan
perusahaan di tempat kita berkerja.
Untuk apa marah, kesal, jengkel di
dalam mobil karena terjebak macet,
apakah dengan respon demikian
macetnya langsung hilang, jalannya
lancar, tidakkan? Lebih baik ganti
marahnya dengan baca buku, santai
atau belatih meditasi.
Sang Buddha berpesan agar dalam
hidup ini selalu waspada dan siap
menerima kondisi-kondisi tersebut
yang sebenarnya tidak bisa kita
kendalikan dan dipegang. Maka
dari itu pandanglah objek di luar
tersebut sebagai objek alami atau
netral dan pilihlah respon serta
penilaian yang benar dengan
demikian dapat dipastikan kita
tidak mudah terpengaruh dengan
rangsangan yang membuat
perasaan menjadi khawatir

sehingga mengusik ketentraman
hati dan hidup kita pun pasti lebih
bahagia. Jadi pastikan dahulu diri
kita memahami pengetahuan
pertama ini.
Pengendalian diri Membangun
Mental Tangguh Masa Kini
Pengetahuan pertama memang
sangat penting karena fungsinya
mengubah cara pandang. Selama
ini kita memandang bahwa objek
luar adalah sebab dari kesialan kita,
tetapi sekarang objek luar bukanlah
sebab kesialan kita sepenuhnya.
Semoga saja demikian. Sehubungan
dengan mental manusia masa
kini permasalahan masa kini tidak
jauh berbeda dengan masa lalu,
kalaupun berbeda hanya pada
tingkat menyebarluaskan dengan
cepat suatu kejadian atau disebut
viral. Contohnya kecanduan gadget
dan media sosial, pelakor, berita
hoaks dan hate speech, hingga
persoalan sosial-politik. Masalahmasalah ini dahulu juga ada tetapi
yang masih menjadi pekerjaan
rumah adalah mengatasi rasa
khawatir dan kecanduan manusia
pada objek luar.

Jadi, Untuk apa kita naik pitam,
marah hanya karena ledekan,
hinaan, caci maki begitu pula
dengan pujian orang lain yang
membuat kita jadi sombong dan
angkuh yang sebenarnya itu adalah
objek luar yang netral. Untuk
apa khawatir jika jasmani mulai
MAJALAH NALANDA
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Sekali lagi kita tekankan bahwa
sifat dari objek luar yang tidak bisa
dikendalikan. Itu yang harus kita
pahami. Kedua adalah mengetahui
apa saja yang bisa kita kendalikan
yaitu pikiran kita. Pikiran beserta
dengan persepsi, perasaan,
penilaian, dan kesadaran itulah yang
bisa kita kendalikan. Contohnya
kisah Jhon McCain seorang Letnan
Angkatan Laut Amerika yang
berhasil selamat setelah menjadi
tawanan perang di Vietnam selama
lima tahun setengah. Selama
menjadi tawanan ia dipukuli dua
sampai tiga jam sehari oleh 10
penjaga. Walau sempat putus asa
dan ingin bunuh diri ia berhasil
menjaga pikiran warasnya
karena rasa cinta yang kuat pada
negaranya, Amerika.
Kisah Jhon McCain menegaskan
bahwa pikiran adalah objek yang
dapat kita kendalikan dan sekaligus
menjadi angin segar bahwa sesulit
apapun kondisi diluar diri kita yang
tidak bisa kita kendalikan sama
sekali tetapi kita masih memiliki
pikiran yang bisa kita kendalikan
agar yang tidak terkendali tersebut
tidak menjadi perasaan khawatir
yang membuat kita menderita..
Ada lima lima pengendalian yang
harus kita latih untuk membangun
mental-mental tangguh yang
disebut saṁvara, lima pengendalian
tersebut diantaranya; Pertama,
silasaṁvara atau terkendali
8 BELAJAR DAN MENGINSPIRASI

pada peraturan. Ada dua jenis
peraturan yang harus kita patuhi
yaitu Pakkatisila dan Paññatisila.
Paññati sila adalah peraturan yang
dibuat oleh makhluk hidup. dalam
hal ini adalah manusia, seperti
Patimokkha Bhikkhu, Pancasila
Buddhis, peraturan keluarga,
peraturan perusahaan, peraturan
daerah, peraturan pemerintah
dan semua peraturan yang dibuat
oleh tangan manusia. Pakati sila
adalah aturan alami yang sering
disebut hukum alam dalam hal
ini seperti hukum cattāri ariya
saccāni, Tilakkhana (anicca, dukkha,
anatta), paṭiccasamuppāda, atau
hukum gravitasi. Sīlasaṁvara
mengikatkan kembali agar kita
hidup selaras dengan alam
berserta mahluk hidupnya karena
cara hidup manusia adalah
bersosialisasi dengan manusia
lainnya sehingga kepatuhan, tata
tertib, dan peraturan penting untuk
hidup harmonis antara manusia
dengan manusia, manusia dengan
kelompok dan manusia dengan
kehidupannya.
Kedua, khantisaṁvara,
satisaṁvara, ñānasaṁvara, dan
viriyasaṁvara masing-masing
dapat diterjemahkan sebagai
berikut; pengendalian diri dengan
kesabaran, pengedalian diri dengan
perhatian, pengendalian diri dengan
pengetahuan dan pengendalian diri
dengan usaha. Untuk memudahkan
memahaminya, kita akan melihat

bagaimana cara kerja pikiran yang
tertulis di dalam Madhupiṇḍika
Sutta, singkatnya “karena indera
mata, kontak dan kesadaran maka
tejadilah proses melihat. Pada
saat proses melihat akan memicu
timbulnya perasaan yang pada
akhirnya menimbulkan antara
perasaan suka dan benci”.
Perasaan khawatir, galau, marah,
benci, iri hati, dapat muncul karena
kurang mampu mengendalikan
pikiran pada saaat menerima
rangsangan dari objek luar sehingga
respon yang mencuat keluar adalah
mental-mental rapuh. Pada saat
mental-mental rapuh ini keluar
mengisi bagian besar pikiran kita
dan membiarkannya bergelora liar
di sana dan hal itu sering dilakukan
maka besar akibatnya orang
tersebut bisa menderita kelainan
mental seperti stres, depresi,
psikopat, bunuh diri dan gila. Kita
sama sekali tidak menginginkan ini
terjadi pada diri kita.
Di sinilah fungsinya kesabaran,
perhatian, pengetahuan dan usaha
yang akan menjadi pelindung ketika
kita mengalami mental disorder.
Kesabaran bukan hanya berbicara
tentang “tahan, tahan, dan tahan”
tetapi juga bicara tentang berlapang
dada, mampu menerima kondisi
sulit dan masalah yang dihadapi.
Orang yang sabar bagaikan
samudera yang mampu menerima,
mengusir dan menenggelamkan
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air dan sampah dari semua aliran
sungai.
Perhatian dan pengetahuan
berfungsi untuk menjaga,
mengarahkan, dan meluruskan
pandangan sehingga respon dan
penilaian kita tidak keluar dari rel
kebenaran hakikinya. Perhatian
dan pengetahuan akan menyelidiki
sebab, akibat, dan solusi setiap
permasalahan yang Anda alami
sehingga respon dan penilaian kita
tidak membawa pada perasaan
khawatir yang berkepanjangan
dan bisa membalikkan situasinya
menjadi perasaan tenang seimbang.
Usaha berfungsi untuk melatih
mental-mental tangguh dari
rangsangan objek luar yang
dapat membelokkan respon dan
penilaian kita dari rel kebenaran.
Perasaan khawatir, marah, jengkel,
benci, iri hati tidak bisa dipastikan
waktu munculnya tetapi setiap
kali mental rapuh itu muncul pada
waktu itulah yang tepat untuk
melatih merasakan, menghindari,
melepaskan dan menghilangkan
perasaan itu. Semakin sering

seseorang berhadapan dengan
mental yang rapuh semakin cepat
dan memperkuat mental-mental
tangguh sehingga bisa dengan
mudahnya mengatasi mental yang
rapuh itu.
Demikianlah lima pengendalian diri
yang disarakan oleh Sang Buddha
sebagai pelindung, pengawas, dan
pembimbing diri dari khawatir,
jengkel, marah, stres dan depresi
atau mental-mental rapuh. Ada
kata-kata bijak dari filsafat Stoa,
yaitu “Jika ada timun pahit di piring
makananmu, buang saja. Jika ada
pohon tumbang menghalangi
jalanmu, putar balik saja”. Dengan
demikian Anda tidak perlu
marah, jengkel, iri hati, congkak,
dan sombong yang hanya akan
menguras energi kehidupan.
Kesimpulan
Khawatir menjadi permasalahan
yang lumrah dikalangan generasi
masa kini. Mulai dari khawatir
tentang relationship, masa depan,
pekerjaan, sekolah, kuliah, harta,
gaji, jabatan, uang pensiun untuk
masa tua, dari macet
dan lain sebagainya.
Kekhawatiran
yang seolah biasa
seperti ini bisa
menjadi pemicu
meningkatnya
tingkat stres hingga
ada beberapa
orang yang tidak
bisa lagi menahan
stres memutuskan
untuk bunuh diri
atau menjadi gila.
Dorongan teknologi
dan informasi
diharapkan dapat
mengurangi bahkan
menghilangkan
tingkat
kekhawatiran,
namun hal ini
bukan cara yang
efektif untuk
menghilangkan
kekhawatiran
manusia. Beberapa
tahun belakangan ini
malah teknologi dan
informasi menjadi
media penyumbang

kekhawatiran terbesar lewat kontenkontennya, terlebih lagi mendekati
pilpres di Indonesia. Harapan
manusia untuk lepas dari perasaan
khawatir bukan perjuangan yang
hampa tanpa harapan. Masih ada
ajaran yang lebih hebat dan canggih
dari teknologi saat ini khusus untuk
menangani mental-mental rapuh
masa kini salah satunya adalah
Ajaran Buddha yang berumur lebih
dari 2500 tahun. Sang Buddha
hanya menasihati untuk waspada
dan berhati-hati karena ada ada 8
kondisi yang pasti dialami selama
hidup. Pada saat kondisi ini dialami
terimalah mereka bagaikan
samudera dan anggaplah mereka
sebagai objek alami atau netral yang
sebenarnya mereka tidak menyukai
atau menyakiti kita sebelum kita
sendiri yang mengizinkannya. Lalu
kembangkanlah pengendalian pada
moralitas, kesabaran, perhatian,
pengetahuan, dan semangat
sehingga benteng yang telah berdiri
menjadi mental-mental tangguh
yang sanggup melawan dan
mengalahkan gempuran mentalmental rapuh masa kini.
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Menguak Fungsi
Perhatian (Sati) Dalam
Meditasi (Bhavana)
Definisi Perhatian (Sati)

Oleh: Bhikkhu Santacitto, Ph.D

L

uasnya Dhamma seringkali
diibaratkan seperti luasnya
lautan (Dhammasagara).
Di dalam lautan Dhamma
ini, tersimpan berbagai
macam harta yang tidak ternilai
harganya. Salah satunya adalah
harta perhatian atau kesadaran
(satidhana). Manfaat harta ini
sering diungkapkan Sang Buddha
diberbagai khotbahNya. Harta
perhatian memainkan peranan
yang sangat signifikan, terutama
ketika seseorang tengah melatih
dirinya dalam pengembangan
mental (bhavana). Untuk itu,
mengetahui
fungsi
perhatian
sangat baik
bagi mereka
yang tertarik
dengan meditasi
Buddhis.

10www.freepik.com
Sumber Foto:
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Istilah "sati" memiliki makna yang
luas, terutama dalam praktik
meditasi. Kata ini dapat diartikan
sebagai perhatian, kesadaran,
ingatan, dan juga kewaspadaan.
Dalam bahasa Pāli, istilah ‘sati’
berasal dari akar kata ‘sar’ yang
berarti ‘mengingat’. Sesuai dengan
asal mula arti kata ini, sati bisa
diterjemahkan sebagai ‘kesadaran
atau ingatan’. Istilah ‘sati’
ditemukan di dalam Tipitaka pāli
di dalam beberapa konteks seperti
satindriya (indria perhatian),
satibala (kekuatan perhatian),
sammāsati (perhatian yang benar),
dan lain-lain. Meski ditemukan
di berbagai konteks yang
berbeda, kata sati di sini selalu
berkaitan dengan kemampuan
seseorang untuk mengingat atau
sadar. Sebagai contoh, dalam
Saṃyuttanikāya, v, 196, indria
kesadaran didefinisikan
sebagai berikut:
“Ia adalah seorang
murid mulia
yang sadar,
memiliki
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kesadaran dan kebijaksanaan yang
tinggi, dan merupakan seseorang
yang ingat dan tidak melupakan
apa yang telah dilakukan dan
dikatakan pada waktu yang telah
silam”.
Patisambhidamagga, ii, 169, salah
satu teks dari Khuddhakanikāya,
memberikan definisi satibala
yang agak berbeda namun jika
ditinjau lebih jauh, masih bertalian
erat dengan definisi sati yang
telah disebutkan sebelumnya. Di
dalam teks ini, dikatakan “Pamāde
na kampatīti satibalaṃ” – “Tidak
tergoyahkan oleh kelengahan itulah
yang disebut kekuatan perhatian”.
Penjelasan sati dalam teks ini
menyimpulkan bahwa seseorang
yang memiliki perhatian selalu
berada dalam kondisi waspada
(appamāda). Ini memberikan
implikasi bahwa makna sati
sepadan dengan appamāda.
Perhatian: Membawa Batin pada
Objek Meditasi
Secara umum, agama Buddha
mengajarkan dua macam
meditasi yakni samatha bhavana
(pengembangan ketenangan)
dan vipassana bhavana
(pengembangan pandangan
terang). Walaupun dua jenis
meditasi ini, dalam praktiknya,

dibedakan, sesungguhnya,
keduanya memiliki tujuan yang
sama, yakni untuk pelenyapan
kotoran batin guna perealisasian
nibbāna. Yang menarik di sini
adalah dua jenis meditasi ini
membutuhkan sati atau perhatian
dalam praktiknya.
Dalam praktik vipassana,
seseorang dianjurkan untuk
melatih batinnya agar selalu
berada di saat ini, di sini dan
sekarang. Ia hendaknya tidak
membiarkan pikirannya
mengembara ke masa silam
ataupun masa yang akan datang.
Hal ini sangat penting karena
tanpa pikiran yang terlatih
untuk selalu berada pada masa
kini, sifat alami dari batin dan
jasmani sebagai tidak kekal,
tidak memuaskan dan tanpa diri,
tidak akan memanifestasikan
bentuknya, dan pandangan terang
tidak akan muncul. Pentingnya
mengarahkan pikiran ke masa
kini dalam praktik vipassana
telah diungkapkan Sang
Buddha dalam Bhaddekaratta
Sutta, Majjhimanikāya. Beliau
menasehati para bhikkhu
untuk lebih menekankan pada
pengamatan terhadap apapun
fenomena yang muncul saat
ini melalui pandangan terang,
daripada mengenang masa

Selain berfungsi sebagai
KEKUATAN untuk membawa batin
berada dengan objek meditasi,
PERHATIAN juga BERPERAN sebagai
aspek mental yang 'mengetahui’
mana YANG BAIK dan mana
YANG BURUK.

lampau yang sudah berlalu
ataupun membangun harapanharapan tentang masa depan
yang belum terjadi. Membawa
batin untuk senantiasa berada
di saat ini tidak akan mungkin
dapat dilakukan apabila seseorang
tidak melatih perhatiannya.
Ia hendaknya mengarahkan
batinnya untuk senantiasa sadar
dan penuh perhatian dengan
fenomena-fenomena yang
sekarang sedang terjadi.
Perhatian juga sangat dibutuhkan
dalam meditasi samatha. Seperti
yang diketahui bahwa dalam
praktik meditasi ini, seorang yogi
hendaknya selalu mengarahkan
batinnya ke objek meditasi yang
telah dipilih. Kapapun batin
mengembara, ia hendaknya
mengembalikan batinnya ke
objek meditasi. Visuddhimagga
menjelaskan bahwa seorang
praktisi yang telah melatih
batinnya demikian diibaratkan
seseorang yang berusaha
menjinakkan seekor anak sapi
yang liar dengan mengikatnya
dengan tali ke tiang. Di sini, tali
adalah perhatian, sedangkan tiang
adalah objek. Artinya, kapanpun
batin mengembara, perhatian
selalu membawanya kembali
ke tiang objek. Demikianlah,
perhatian dibutuhkan seorang
praktisi samatha agar senantiasa
berada bersama dengan objek
meditasi.
Perhatian: Mengetahui Mana
yang Baik dan Mana yang Buruk
Selain berfungsi sebagai
kekuatan untuk membawa batin
berada dengan objek meditasi,
perhatian juga berperan sebagai
aspek mental yang ‘mengetahui’
mana yang baik dan mana
yang buruk. Kemampuan ini
disebabkan karena perhatian
MAJALAH NALANDA
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selalu diikuti oleh bentuk mental
yang mengetahui (sampajañña).
Semakin seseorang penuh
perhatian terhadap objek
yang diamati, semakin ia tahu
secara jelas apa yang harus
ia lakukan terhadap objek
tersebut. Kiṃsukopama Sutta,
Samyuttanikāya mengumpamakan
kekuatan perhatian seperti
penjaga pintu gerbang yang
bijaksana, kompeten dan pandai.
Ia adalah orang yang tahu siapa
yang boleh masuk dan siapa yang
tidak boleh masuk (aññātānaṃ
nivāretā, ñātānaṃ pavesetā).
Demikian pula, melalui perhatian,
seseorang tahu mana yang harus
dikembangkan dan mana yang
harus ditinggalkan.
Kemampuan mengetahui mana
yang baik dan mana yang buruk
pada seseorang yang penuh
perhatian, sadar dan waspada,
juga telah dijelaskan secara
lebih komprehensif di dalam
Milindapañha, 37-38. Dalam teks
ini, dijelaskan bahwa seseorang
yang mengembangkan perhatian
mampu mengingat dengan baik
apa yang berfaedah dan apa
yang tidak berfaedah, apa yang
tercela dan apa yang terpuji, apa
yang hina dan apa yang mulia,
dan apa yang kotor dan apa
yang murni. Ia pun mengetahui,
“Ini empat landasan kesadaran,
ini empat usaha yang benar,
ini empat landasan untuk
mencapai kekuatan gaib…
dst”. Sebagai hasil, ia tahu mana
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yang harus dikembangkan dan
mana yang patut dibuang ketika
mengembangkan batinnya
(yogāvacaro sevitabbe dhamme
sevati, asevitabbe dhamme na
sevati).
Kesadaran: Menyeimbangkan
Kondisi Batin
Ketika seseorang melatih diri
dalam pengembangan batin, ia
harus terus berusaha menjaga
keseimbangan batinnya. Ia harus
melatih diri untuk tidak berlebihan
dalam menggunakan usahanya
dan juga tidak terlalu lamban.
Batin seimbang diibaratkan
seperti jalan yang halus, lurus
atau tidak berbelok-belok yang
membantu seseorang untuk
mencapai destinasi tujuan tanpa
hambatan. Tanpa keseimbangan
batin, perkembangan batin
seseorang akan berhenti atau
bahkan mengalami kemunduran.
Yang menjadi menarik di sini
adalah perhatian telah dijelaskan
di dalam khotbah-khotbah
Sang Buddha sebagai alat untuk
menjaga batin supaya tetap
seimbang.
Pentingnya perhatian
sebagai faktor mental untuk
menyeimbangkan batin
telah diterangkan di dalam
Visuddhimagga, iv, 45-49.
Dijelaskan bahwa ketika seseorang
terlalu berlebihan dalam
keyakinan (saddha) atau usaha
(viriya) atau pengetahuan (paññā),

ia cenderung gelisah, dan ketika
seseorang memiliki konsentrasi
yang berlebihan (samādhi) ia
cenderung mengantuk. Dalam
kondisi demikian, kekuatan
kesadaran (sati) berfungsi
menjaga seseorang untuk tidak
terjatuh pada kegelisahan
yang disebabkan keyakinan
atau usaha atau pengetahuan
yang berlebihan, dan juga
menjaga seseorang untuk tidak
terlena pada perasaan ngantuk
yang disebabkan konsentrasi
berlebihan. Dengan kekuatan
kesadaran, batin menjadi
seimbang - tidak terlalu terburuburu dalam kegelisahan dan juga
tidak terlalu malas atau lamban.
Lima indria (pañcindriya: saddha,
viriya, sati, samādhi dan paññā)
yang sangat diperlukan dalam
pengembangan batin menjadi
seimbang, saling mendukung,
kuat dan berkembang. Fungsi
serupa perhatian juga telah
dijelaskan oleh Sang Buddha
berhubungan dengan tujuh
faktor pencerahan seperti
yang terdapat dalam Aggisutta
dalam Saṃyuttanikāya. Dengan
perhatian, batin yang disertai
tujuh faktor pencerahan menjadi
seimbang.
Perhatian: Mengatasi Semua
Kondisi
Menarik untuk dicatat
bahwa dalam Aggisutta dari
Saṃyuttanikāya, perhatian
dikatakan oleh Sang Buddha

Fungsi perhatian yang mengacu
kepada kegunaannya disemua
kondisi, secara serupa, bisa dilihat
di dalam Satipaṭṭhāna Sutta,
Majjhimanikāya. Satipaṭṭhāna
Sutta adalah khotbah yang telah
menjadi acuan banyak guru
meditasi sebagai panduan praktik
vipassana. Dalam khotbah ini,
bukan hanya bentuk-bentuk
mental positif yang menjadi objek
perhatian, kita pun menemukan
bahwa beberapa bentuk mental
negatif seperti nafsu keinginan,
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pikiran buruk, rasa malas dan
ngantuk, gelisah dan khawatir,
dan keragu-raguan yang pada
umumnya harus dilenyapkan
sesegera ketika mereka muncul,
juga menjadi objek perhatian.
Di sini, seseorang harus
memperlakukan bentuk-bentuk
mental negatif ini tidak ada
bedanya ketika memperlakukan
bentuk-bentuk mental positif.
Melalui perhatian, seseorang harus
melatih diri untuk mengetahui
bagaimana bentuk-bentuk
mental ini muncul dan bagaimana
mereka lenyap. Teknik ini bukan
hanya membentuk karakter
mental yang kuat dan tahan
terhadap fenomena-fenomena
yang tidak menyenangkan, tetapi
juga merupakan cara untuk
melenyapkan bentuk-bentuk
mental negatif tersebut secara
total sampai ke akar-akarnya.

perhatian, akan bermanfaat dan
bisa digunakan di dalam kondisi
apapun, baik yang menyenangkan
maupun tidak menyenangkan.

Kesimpulan

6.

Dari uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa kekuatan
perhatian memiliki multifungsi
dalam meditasi. Perhatian
berfungsi bukan hanya sebagai
faktor yang membawa batin
untuk berada saat ini dan sekaran,
namun lebih dari itu, melalui
perhatian, seseorang mengetahui
mana yang baik dan mana yang
buruk bagi dirinya. Perhatian juga
berperan aktif dalam menjaga
keseimbangan batin. Selain
itu, berbeda dari aspek-aspek
Dhamma lainnya, kekuatan

Buku-buku Referensi:
1.
2.

3.

4.

5.

7.

Chaṭṭhasaṇgayana CD-Rom 4.
Davids, T.W. Rhys and William
Stede, Pali English Dictionary,
Asian Educational Services, New
Delhi, Madras, 1997.
Nyanaponika Thera, The Power of
Minfulness, Buddhist Publication
Society, Kandy, Sri Lanka, 2005.
Translated by Bhikkhu Bodhi,
The Connected Discourses of
the Buddha (Sayuttanikāya), Vol.
I and II, Wisdom Publication,
Boston, 2000.
Translated by Bhikkhu Bodhi,
The Middle Length Discourses
of the Buddha (Majjhimanikāya),
Buddhist Publication Society,
Kandy, Sri Lanka, 1995.
Translated by Bhikkhu Ñānamoli,
The Path of Purification
(Visuddhimagga), Buddhist
Publication Society, Kandy, Sri
Lanka, 1999.
Translated by Walshe, Maurice,
The Long Discourses of the
Buddha (Dīghanikāya), Wisdom
Publication, Boston, 1987.
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berguna dalam setiap kondisi
(satiñca khvāhaṃ, bhikkhave,
sabbatthikaṃ vadāmi). Artinya,
berbeda dari aspek-aspek
Dhamma lainnya yang berguna
pada saat-saat tertentu saja ketika
kondisi-kondisi pendukungnya
terpenuhi, kekuatan perhatian
bermanfaat dan bisa dipraktikkan
di berbagai situasi tanpa dibatasi
waktu maupun tempat, bahkan
ketika seseorang berada dalam
kondisi yang pahit sekalipun.
Sebagai contoh yang sederhana
adalah seseorang akan sulit
memperoleh konsentrasi
(samādhi) ketika jasmaninya
terserang sakit yang parah,
tetapi dalam kondisi yang
sama, seseorang masih bisa
menerapkan praktik perhatian.
Dalam situasi seperti ini, ia bahkan
bisa menggunakan rasa sakit
tersebut sebagai objek perhatian,
mengetahui sifat alaminya dan
menjadikannya sebagai media
untuk mengembangkan batinnya.
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Pengendalian
diri (Saṃvara)
dan Cara
Menumbuhkannya

Oleh: Majaputera Karniawan, CCDd®

A. Introduksi

D

alam kehidupan ini, kita
bersinggungan dengan kondisikondisi yang membuat kita
membutuhkan pengendalian diri,
bagaimana tidak? Setiap hari kita
mungkin menemui hal-hal tidak menyenangkan
dalam kehidupan yang membuat kita menderita
dan mengalami ketidaksenangan (Domanassa),
juga hal-hal menyenangkan yang membuat
kita terlarut dalam kerinduan akan kenikmatan
duniawi (Abhijja). Namun kehidupan ini begitu
dinamis, segala hal tidak kekal (Anicca) dan
mengalami perubahan (Viparinama). Ketika
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perubahan itu tidak disukai atau disenangi,
maka akan menjadi penderitaan (Dukkha) bagi
diri kita.
Sang Buddha mengajarkan pengendalian
diri (Saṃvara) sebagai pelindung internal diri
sendiri (SN3.5. Attarakkhita Sutta), dalam sutta
ini beliau menyatakan pada Raja Pasenadi dari
Kosala bahwa mereka yang tanpa pengendalian
diri dan terlibat dalam perbuatan buruk
melalui perbuatan, ucapan, maupun pikiran,
membiarkan diri mereka tanpa perlindungan,
meskipun dilindungi sekelompok pasukan
gajah, sekelompok prajurit berkuda, sekelompok
prajurit kereta, atau sekelompok prajurit infanteri

Sumber Foto: www.freepik.com

OPINI

sekalipun, mereka tetap tidak terlindungi!
Karena perlindungan itu adalah eksternal, bukan
internal. Sebaliknya mereka yang terlibat dalam
perbuatan baik melalui perbuatan, ucapan,
maupun pikiran, melindungi diri mereka,
meskipun tidak dilindungi sekelompok pasukan
gajah, sekelompok prajurit berkuda, sekelompok
prajurit kereta, atau sekelompok prajurit
infanteri sekalipun, mereka tetap terlindungi,
karena perlindungan itu adalah internal, bukan
eksternal.
“Adalah baik pengendalian melalui jasmani,
Pengendalian melalui ucapan juga baik;
Adalah baik pengendalian melalui pikiran,
Pengendalian di mana-mana adalah baik.
Dengan bersungguh-sungguh, terkendali di manamana,
Seseorang dikatakan terlindungi.”
(SN3.5. Attarakkhita Sutta)
B. Perumpamaan rumah yang terbakar
Kita semua hendaknya menyadari bahwa
kehidupan ini singkat, maka kita hendaknya
mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang
bermanfaat. Sang Buddha dalam AN.3.51
Paṭhamadvebrāhmaṇa Sutta bersabda bahwa
sesungguhnya dunia ini terhanyutkan oleh usia
tua, penyakit, dan kematian, tetapi walaupun
dunia ini terhanyutkan oleh usia tua, penyakit,
dan kematian, ketika seseorang meninggal

Sumber Foto: www.freepik.com

dunia maka pengendalian-diri atas jasmani,
ucapan, dan pikiran lah yang akan memberikan
naungan, pelabuhan, pulau, perlindungan, dan
penyokong!
Sang Buddha mengumpamakan ketika rumah
seseorang terbakar, perlengkapan yang dibawa
keluar adalah yang berguna, bukan yang
terbakar di dalam, demikianlah dunia ini terbakar
oleh usia tua, penyakit, dan kematian, oleh
karena itulah seseorang harus ‘mengeluarkan’
dengan melakukan perbuatan-perbuatan berjasa
dan memiliki pengendalian diri atas jasmani,
ucapan, dan pikiran, karena hal-hal inilah yang
dilakukan selagi hidup, akan mengarahkan pada
kebahagiaan (AN.3.52 Dutiyadvebrāhmaṇa Sutta).
Maka hendaknya kita memiliki pengendalian diri
atas setiap perbuatan, ucapan, dan pikiran kita.
C. Perumpamaan Kura-kura dan 6 Binatang
Setiap tindakan, baik melalui perbuatan, ucapan,
dan pikiran, keluar melalui enam pintu indria,
maka Sang Buddha mengajarkan tentang
pengendalian keenam pintu indria. Sang
Buddha mengumpamakan seperti serigala yang
menunggu kura-kura keluar dari cangkangnya
(SN35.240. Kummopama Sutta), serigala itu
mendekat dan menunggu kesempatan dengan
berpikir, ‘Ketika kura-kura ini menjulurkan salah
satu kaki atau lehernya, aku akan menangkapnya
seketika, menariknya, dan memakannya!’ Tetapi
karena sang kura-kura tidak menjulurkan kaki
atau lehernya, serigala itu gagal memperoleh
kesempatan untuk menangkapnya hingga ia
pun kehilangan minat pada kura-kura itu dan
pergi. Dalam sutta ini, Buddha mengumpamakan
serigala ibarat Māra si Jahat yang selalu
menunggu untuk menangkap melalui enam
pintu indria, yaitu indria mata, telinga,
hidung, lidah, kulit badan, dan pikiran.
Sang Buddha mengajarkan pengendalian
terhadap keenam pintu indria, yaitu
ketika mengalami salah satu atau lebih
objek-objek enam indria (bentukbentuk, suara-suara, bau-bauan, rasa
kecapan, sentuhan-sentuhan, dan
fenomena-fenomena pikiran), jangan
menggenggam gambaran dan ciricirinya, jika kita menggenggam
dan membiarkan indria-indria tidak
terkendali, maka kondisi buruk tidak
MAJALAH NALANDA
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bermanfaat berupa ketamakan (Abhijja) dan
ketidak-senangan (Domanassa) akan datang
menyerang, maka Sang Buddha menegaskan
agar kita menjaga indria-indria, melatih dan
menjalankan pengendalian indria-indria.
Dalam SN35.247 Chappāṇakopama Sutta, Sang
Buddha memberikan perumpamaan bahwa
enam indria dan objeknya seperti enam ekor
binatang (ular, buaya, burung, anjing, serigala,
dan monyet) yang saling menarik menuju habitat
yang berbeda arah, seseorang dengan tanpa
pengendalian diri diibaratkan seperti orang
yang mengikat mereka menjadi satu simpul dan
melepaskan mereka, tentu saja masing-masing
binatang akan menarik kearah berbeda! Ular
berpikir untuk memasuki gundukan sarang
semut, buaya berpikir untuk memasuki air,
burung berpikir terbang ke angkasa, anjing
ingin memasuki desa, serigala ingin menuju
tanah perkuburan, dan monyet ingin memasuki
hutan, ketika keenam binatang itu menjadi
letih dan lelah, mereka akan menyerah, dikuasai
oleh satu di antara mereka yang paling kuat,
di bawah kendalinya. Demikian juga indriaindria kita, serupa dengan binatang-binatang
tersebut, mata menarik ke arah bentuk-bentuk
yang menyenangkan dan bentuk-bentuk yang
tidak menyenangkan sebagai
menjijikkan; Telinga menarik
ke arah suara-suara yang
menyenangkan dan suara-suara
yang tidak menyenangkan sebagai
menjijikkan; Hidung menarik ke arah
bau-bauan yang menyenangkan
dan bau-bauan yang tidak
menyenangkan sebagai
menjijikkan; Lidah menarik
ke arah rasa kecapan yang
menyenangkan dan rasa
kecapan yang tidak
menyenangkan
sebagai menjijikkan;
Badan menarik ke
arah objek-objek
sentuhan yang

menyenangkan dan objek-objek sentuhan
yang tidak menyenangkan sebagai menjijikkan;
Pikiran menarik ke arah fenomena-fenomena
pikiran yang menyenangkan dan fenomenafenomena pikiran yang tidak menyenangkan
sebagai menjijikkan. Sangat berbahaya bila kita
tidak bisa mengendalikan indria-indria kita, dan
pada akhirnya demi memuaskan nafsu indriaindria, kita dapat melakukan perbuatan buruk
yang bisa saja merugikan diri sendiri dan orang
lain!
D. Cara melatih dan menumbuhkan
pengendalian diri
Hal pertama yang harus dilakukan adalah
memiliki rasa malu (Hiri) dan rasa takut berbuat
salah (Ottapa), karena dua hal ini adalah
sebab terdekat bagi munculnya pengendalian
organ-organ indria (indriyasaṃvara, AN7.65,
Hirīottappa Sutta). Kemudian melaksanakan
apa yang disebut Saṃvarappadhāna (usaha
benar dengan mengendalikan, AN4.14, Saṃvara
Sutta), caranya adalah setelah menerima
sesuatu objek indria dengan alat indria, kita
berusaha tidak melekat dan menggenggam
segala gambaran dan ciri-cirinya, sehingga tidak
memberikan kesempatan kondisi buruk tidak
bermanfaat berupa kerinduan (Abhijjhā) dan
ketidaksenangan (Domanassā) tumbuh dan
menyerang, berusaha menjaga indria-indria,
melatih mengendalikannya, dan
menjalankan pengendalian indria,
ini disebut Saṃvarappadhāna.
Mengapa kita harus melatih
pengendalian terhadap pintu-pintu
indria? Sebab noda-noda (āsavā),
gangguan, dan gejolak muncul
dalam diri seorang yang berdiam
dengan indria-indria tidak
terkendali, sebaliknya tidak
ada noda-noda, gangguan,
dan gejolak muncul
dalam diri seorang yang
berdiam dengan indria
mata terkendali
(MN2. Sabbāsava
Sutta).
Sebagaimana
ke enam
binatang
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tadi, jika seseorang mengikatnya ke satu tiang
atau pilar yang kuat, keenam binatang akan
berusaha untuk menarik ke arah yang berbeda
sampai kehabisan tenaga, ketika keenam
binatang itu menjadi letih dan lelah, mereka akan
berdiri di dekat tiang atau pilar itu, mereka akan
duduk dan berbaring di sana. Demikian keenam
indria kita, apabila diikat pada tiang atau pilar
yang kuat maka akan menjadi terkendali dan
tidak berkeliaran sesukanya. Pilar yang kuat itu
adalah “Perhatian yang diarahkan pada jasmani”
(Kāyagatā Sati, SN35.247 Chappāṇakopama
Sutta), maka dari itu melatih perhatian yang
diarahkan pada jasmani (Kāyagatā Sati) sangat
bagus untuk mengendalikan keenam indria.
Sang Buddha menyatakan dalam MN105.
Sunakkhatta Sutta, bahwa mereka yang
mempraktikkan pengendalian dalam enam
landasan kontak indria, dan setelah memahami
bahwa kemelekatan adalah akar penderitaan,
maka ia menjadi tanpa kemelekatan,
terbebaskan dalam hancurnya kemelekatan,
adalah tidak mungkin bahwa ia akan
mengarahkan tubuhnya atau membangkitkan
pikiran ke arah objek kemelekatan apapun juga.
Demikianlah Sang Buddha mengajarkan kita
senantiasa memiliki pengendalian diri, karena
orang yang penuh semangat, selalu sadar,

murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian
diri, hidup sesuai dengan Dhamma dan selalu
waspada, maka kebahagiaan akan bertambah.
(Dhammapada 24, Appamādavagga), maka
dari itu berusahalah memiliki pengendalian diri
agar kita bisa mencapai kebahagiaan melalui
Dhamma ajaran Sang Buddha.
***
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SOSOK ALUMNI

Triroso, S.Ag., S.Pd., MM
Pembimbing Masyarakat Buddha Kanwil Kemenag Prov. Banten

BIODATA

Nama : Triroso, S.Ag., S.Pd., MM
TTL
: Margorejo 17 juni 1972
Pengalaman kerja:
•
Tahun 2000 - 2006 : Penyuluh agama Buddha di Kanwil Kemenag.
Provinsi Lampung.
•
2006 - 2017 : Pembimbing masyarakat Buddha Kanwil Kemenag.
Provinsi Sumatra Selatan.
•
2017 - sekarang : Pembimbing masyarakat Buddha Kanwil
Kemenag. Provinsi Banten.

S

atu lagi Tokoh alumni
Nalanda yang mengabdi
terhadap masyarakat,
Khusuya masyarakat
Buddha di Indonesia.
beliau adalah Bapak Triroso, S.Ag.,
S.Pd., MM yang saat ini menjabat
sebagai Pembimas Provinsi Banten.
Pada Edisi Juli 2019 Kali ini Majalah

18 BELAJAR DAN MENGINSPIRASI

nalanda berkesempatan untuk
mewawancari Bapak Triroso,
S.Ag., S.Pd., MM untuk berbagi
pengalamannya dalam memulai
pengabdian sebagi pelayan
masyarakat dan apa kiat2 khusus
sebagi pelayan Masyarakat. Berikut
cuplikan wawancaranya:

Ceritakan secara singkat
perjalanan karir Bapak sampai
menjadi Pembimas Banten?
Setelah lulus Nalanda ikut ujian
negara tahun 1999 langsung daftar
pegawai dan diterima. Ditugaskan
pada tahun 2000-2006 sebagai
penyuluh agama Buddha di Kanwil

RUBIK
Departemen Agama Prov. Lampung.
Kemudian pada tahun 2006-2017
mendapat tugas sebagai pembimas
Buddha di Kanwil Departemen
Agama Prov. Sumatera Selatan dan
pada tahun 2017 sampai sekarang
mendapat tugas sebagai Pembimas
Buddha di Kanwil Kementerian
Agama Prov. Banten.
Bagimana awal mula ketemu
STAB Nalanda?
Awal ketemu Nalanda pada tahun
1992, karena mendapat arahan dan
petunjuk dari Bapak Sudibyana
(mendiang) yang pada saat itu
sebagai pembimas Buddha pada
Kanwil Depag Prov. Lampung. Atas
jasa dan bimbingan beliau, maka
saya berangkat ke Jakarta dengan
rombongan 8 orang yaitu: Triroso,
Saring Santosa, Kristiyanto, Kasiman,
Winarmi, Srirahayu dengan di
dampingi Romo Tukiyat. Awalnya
saya membayangkan bahwa
Nalanda kampus yang gedungnya
besar seperti kampus-kampus
pada umumnya, sehingga saya
minder dan takut, karena saya
orang dari kampung. Sehingga
sebelum berangkat ke Jakarta
saya mempersiapkan mental yang
cukup untuk dapat ikut tes dan bisa
masuk di Nalanda, namun setelah
saya sampai di Jakarta dan mencari
kampus Nalanda, sudah bolak-balik
di Kramat Raya belum ketemu. Baru
putaran yang ketiga kali kelihatan
tulisan Gedung NALANDA. Rupanya
gedung yang sama ukuranya
dengan gedung ruko di kiri
kanannya. Dari situlah kepercayaan
diri saya semakin meningkat, tidak
merasa kecil hati lagi. Maka setelah
sampai kampus mengikuti prosedur
pendaftaran, test dan diterima
seterusnya mengikuti perkuliahan
mulai 1992 ujian lokal 1997 dan ikut
ujian negara 1999.

Apa Kesan yang paling di
ingat sampai sekarang waktu
mengikuti pendidikan di
Nalanda?
Kesan yang paling saya ingat
pada waktu itu susahnya untuk
mendapatkan Nilai B dan susahnya
untuk lulus skripsi. Mungkin
memang saya dari kampung
dan juga sambil bekerja untuk
membiayai kebutuhan hidup dan
kuliah sehingga mungkin kurang
fokus, sehingga menjadi salah satu
faktor dari kesulitan itu.
Bagimana Pandangan Bapak
tentang Nalanda Saat ini?
Nalanda saat ini sudah semakin
maju dengan gedung yang megah
dan sarana prasarana lengkap,
sehingga sangat membantu
memperlancar dan mempermudah
proses perkuliahan.
Apa pesan buat Civitas Nalanda
(Manajemen, Dosen, mahasiswa,
dan Alumni)?
Pesan untuk manajemen yaitu jaga
dan tingkatkan profesionalitas.
Kepada yang terhormat Para Dosen,
Terima kasih yang tak terhingga
atas kerja keras dan dedikasi
yang telah diberikan para dosen
kepada saya dan para mahasiswa
lainya, sehingga menjadikan

alumni Nalanda lulusan yang
dapat mengabdi pada bangsa dan
Negara. Kepada para mahasiswa
yang masih aktif, belajarlah lebih
giat dan jangan pernah putus asa
karena perjuangan keras akan
membuahkan hasil yang hebat.
Pada para rekan-rekan alumni
mari kita semua bersyukur telah
mendapat kesempatan belajar di
Nalanda, sehingga semua alumni
mendapatkan berkah dan manfaat
yang besar. Wujud dari rasa syukur
adalah jangan pernah melupakan
Nalanda. Dukung selalu, untuk
lebih maju, saya pribadi selalu siap
jika diberi kesempatan membantu
Nalanda baik tenaga maupun
pikiran sesuai kemampuan saya.
Sebagai Pembimas Banten apa
harapan terbesar bapak yang
belum terwujud?
Harapan terbesar saya adalah lebih
diperbanyak lembaga-lembaga
pendidikan yang dikelola oleh
masyarakat Buddha sebagai
dasar pembentukan mental yang
berkarakter Buddhis. Masyarakat
Indonesia harus melestarikan,
menjaga dan memelihara serta
menguatkan budaya Nusantara.
Karena budaya Nusantara
mengandung nilai-nilai yang baik.
Baik secara tersirat maupun tersurat
dari ajaran Buddha. Jadi budaya
Nusantara adalah budaya Buddha.
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KESEHATAN

Oleh: dr. Wijono S. A., MCM

P

enyakit ginjal kronis
sering diketahui ketika
sudah stadium lanjut.
Pencegahan dapat
dilakukan dengan kontrol
tekanan darah, gulah darah dan
cukup minum.
Ginjal, organ tubuh yang
berbentuk seperti kacang adalah
filter yang berperan penting
dalam pembersihan racun dan
pengeluaran limbah dari darah.
Seperti halnya filter dalam
karburator mesin mobil/motor
yang mengatur keseimbangan
pengeluaran udara dan bensin,
jika filter bermasalah dapat
membuat “mesin” mogok.
Masing-masing ginjal memiliki
sekitar satu juta nefron, yang
didalamnya terdapat glomerolus
yang adalah pembuluh darah
kapiler tempat proses filtrasi
darah. Setelah proses filtrasi
di glomerolus, filtrat masuk ke
tubulus dimana terjadi reabsorpsi
zat yang masih dibutuhkan tubuh
seperti glukosa, elektrolit dan
lainnya. Selanjutnya, zat yang
tidak direabsorsi akan terbawa
oleh filtrat dan terbuang bersama
urin.
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MENGHINDARI
GAGAL GINJAL
Selain membersihkan racun, ginjal
berperan mengeluarkan hormon
yang membantu produksi sel
darah merah, mengatur tekanan
darah dan menyeimbangkan
elektrolit yang menjaga ritme
jantung.

kronis, ginjal tidak pernah bisa
kembali normal. Yang bisa kita
lakukan adalah memperlambat
progresifitas, sehingga tidak
menuju penyakit ginjal tahap akhir
yang akhirnya membutuhkan
terapi pengganti ginjal.”

Setiap hari, ginjal memfilter 180
liter darah. Ginjal menerima 100120 ml darah/menit. Artinya, ginjal
memfilter darah sebanyak 50 kali
dalam sehari. Pada umumnya,
penyakit ginjal kronis baru
dirasakan dan menimbulkan
gejala ketika sudah menginjak
stadium lanjut.

Penyakit ginjal kronik
(PGK) stadium 4 dan 5 akan
memperlihatkan gejala, seperti:
lemah dan lelah, mual, muntah,
nafsu makan berkurang, tekanan
darah naik serta berkurangnya
frekuensi buang air kecil. Disebut
mengalami PGK, jika memiliki
masalah ginjal > 3 bulan, atau
memiliki laju filtrasi glomerolus
(LFG) < 60 ml/menit dengan atau

Padahal, “Jika sudah kena ginjal

Pada hiperparatiroid misalnya,
kelenjar paratiroid berfungsi
mengatur penyerapan kalsium.
Umumnya pada penderita PGK
terjadi penurunan kadar kalsium
dalam darah, akibatnya kelenjar
paratiroid kembali aktif.
Untuk menutupi defisit tersebut,
kelenjar paratiroid memproduksi
hormon paratiroid yang akan
mengabsorpsi kalsium di usus,
bahkan meresorpsi kalsium di
tulang. Akibatnya penderita
mengalami renal osteodistrofi.
Batuk sedikit saja tulang bisa
patah.

tanpa kerusakan ginjal. Titik ukur
tingkat keparahan juga dilihat
dari albuminuria (protein dalam
urin). “Semakin banyak protein
dalam urin, maka semakin parah
kerusakan ginjal.”
Penyebab dan komplikasi
Banyak hal yang dapat memicu
PGK, seperti adanya obstruksi dan
infeksi, penyakit ginjal polikistik,
glomerulonefritis kronik, diabetes
dan hipertensi, Dua sebab terakhir
adalah yang terbanyak terjadi di
Indonesia, juga di dunia.
Selain itu, “penyebabnya
pola hidup yang tidak sehat,
sembarangan makan minum,
tidak olahraga, merokok. Di dunia
angkanya sampai 50%,” jelas dr.
Dharmeizar.
Data dari Indonesian Renal Registry
sampai tahun 2010 menunjukan,
hipertensi menempati peringkat

pertama penyebab PGK, yakni
35%. Disusul diabetes 25% dan
obstruksi/pielonefritis 15%. Resiko
meningkat pada perokok, obesitas
dan mempunyai riwayat keluarga
dengan masalah ginjal atau
berusia > 50 tahun.
Dr. Parlindungan menjelaskan,
hipertensi dan diabetes dapat
menyebabkan disfungsi endotel
pembuluh darah. Terjadi kekakuan
pada pembuluh darah, yang tahap
pertama menyebabkan mikro
albuminuria. Jika tidak dikontrol,
berkembang menjadi makro
albuminuria kemudian nefrotik
proteinuria. “Jika sudah demikian,
bisa terjadi penyakit ginjal tahap
terakhir dan berujung pada
kematian.”
Makin tinggi stadium PGK,
semakin besar munculnya resiko
seperti gangguan kardiovaskular,
hiperparatiroid, dan neuropati.

Pencegahan
Penderita PGK akan mengalami
penurunan kualitas hidup dan
produktivitas. Pencegahan dapat
dilakukan dengan meminimalisir
faktor resiko, seperti kontrol
tensi darah dan diabetes,
menghilangkan batu ginjal/
saluran kemih, stop pemakaian
obat-obatan yang sifatnya
nefrotoksik dalam jangka lama.
Dan cukupi hidrasi tubuh dengan
minum air minimal 2 liter/hari.
Air berperan sebagai media
eliminasi sisa metabolisme,
sedangkan ginjal adalah organ
yang berfungsi menyaring
darah dan mengeluarkan sisa
metabolisme. Jika kekurangan
air, kinerja ginjal menjadi berat.
Penelitian menunjukkan, jumlah
air yang cukup pada mereka yang
ginjalnya bermasalah, membantu
kerja obat-obatan ginjal.
Disarankan, pasien tidak merokok
dan minum alkohol. “Rokok
mempunyai efek vasokonstriktor,
trombosis, dan efek toksik
langsung pada endotel vaskuler,
yang membuat ginjal cepat rusak,”
kata dr. Dharmeizar.
MAJALAH NALANDA
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FOTO KEGIATAN

Dhamma Camp
5-7 Juli 2019

S

TAB Nalanda pertama kali mengikuti kegiatan
Dhammacamp yang bertempat di waduk Sempor,
Kebumen, Jawa Tengah dengan tema “Live in
Dhamma”.

Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah
seperti Kebumen, Cilacap, Banyumas, Banjarnegara,
Temanggung, dan mahasiswa dari STAB yang merupakan
bentuk kegiatan tahunan kolaborasi dari mahasiswa STAB dan
umat Buddha di Kab. Kebumen sekitarnya. Kegiatan ini sangat
bermanfaat bagi para generasi muda jaman sekarang, karena
dengan adanya acara seperti ini, para pemuda akan banyak
mendapatkan pengalaman yang luas dan wawasan.
Salah satu tujuan dalam penyelenggaraan Dhammacamp
adalah membangun komunikasi remaja Buddhis dari berbagai
vihara, kabupaten, dan STAB. Karena itu, selama kegiatan
berlangsung panitia membuat berbagai aktivitas bersama.
Mulai dari perkenalan, permainan, sarasehan budaya berbalut
pertunjukan musik dan pentas seni pada malam terakhir.
Selain kegiatan kebersamaan, berbagai aktivitas belajar dan
praktik Dhamma juga dilaksanakan
dengan menyenangkan dalam kegiatan
ini. Antara lain pujabakti pagi dan
malam dengan bimbingan ceramah
Dhamma dari bhikkhu sangha, berbagai
perlombaan menyanyi, fangshen
(pelepasan satwa).
Oleh: Yoni Fitriyana
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abu, 10 juli 2019 Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama
Buddha Nalanda di undang menjadi audience
dalam acara Live Mata Najwa di Studio TRANS7
dengan tema "Penghuni Baru DPR". Bintang tamu
yang dipastikan lolos ke Senayan menjadi anggota
DPR RI berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR
periode 2019-2024 yang akan diresmikan pada bulan Oktber,
yaitu
•
Krisdayanti caleg DPR RI dari Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP),
•
Dedi Mulyadi caleg DPR RI dari Partai Golongan Karya
(Partai Golkar),
•
Netty Prasetiyani Heryawan
caleg DPR RI dari Partai
Keadilan Sejahtera (PKS),
•
Habiburokhman
caleg DPR RI dari
Partai Gerakan Indonesia
Raya (Partai Gerindra),
•
Muhammad Farhan caleg
DPR RI dari Partai Nasional
Demokrat (Partai Nasdem).
Oleh: Dede
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Talkshow Kick Andy
Talkshow Kick Andy di
Metro TV

S

Kamis, 11 Juli 2019

ekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda kembali
diundang ke acara Talkshow Kick Andy di Metro
TV yang bertema “Semua Indah pada Waktunya”
dengan narasumber pertama Esra Manurung,
salah satu leader di industri asuransi yang sukses.
Narasumber kedua yaitu Tjoa Teng Hui yang merupakan
pebisnis yang sukses, bisnisnya berupa produk elektrik,
perminyakan, dan properti.
Narasumber yang diundang kali ini adalah mereka yang
memiliki perjalanan kurang beruntung atau pas-pasan
semasa hidupnya. Hingga pada suatu
ketika mereka memiliki mimpi yang
tinggi untuk mengubah kehidupannya
yang dari pas-pasan menjadi orang
yang mempunyai segalanya. Dengan
usaha yang keras dan tanpa pernah
menyerah serta tanpa putus asa
sehingga mereka dapat mengubah
hidupnya menjadi orang yang sukses.
Oleh : Tri Mettasari
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Citra Diri

S

19-21 Juli 2019

ekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda kembali
menyelenggarakan kegiatan "Citra Diri". Citra
diri ini merupakan kegiatan pembiasaan
diri yang dilakukan oleh mahasiswa
baru yang memiliki beberapa tujuan
diantaranya pembentukan karakter, melatih mental
calon mahasiswa baru agar berani menunjukkan
kemampuan yg mereka miliki, mengetahui diri
mereka sendiri, penyesuaian diri terhadap lingkungan,
interaksi antar teman, dosen dan maupun lingkungan.
Citra diri tahun 2019-2020 diselenggarakan oleh STAB
Nalanda di Vihara Bhakti Pramuka (Bumi Perkemahan),
Cibubur. Acara dimulai dengan pembukaan yaitu
sambutan oleh Ketua Panitia, Ketua STAB Nalanda.
Setelah pembukaan selesai,
acara dilanjutkan oleh Tim acara
(Suyatno, Kiswati, Dewi Puspita
Sari, dan Yoni Fitriyana). Acara
Citra Diri ini mengundang dua
narasumber yaitu Vendi Satria dan
Emerzon Yuntho, S.H.
Oleh: Dewi Puspita Sari
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Fang Shen
RUBIK

(Pelepasan Makhluk ke alam bebas)

M

engembangkan cinta kasih dimulai dari pikiran. Caranya dapat
dimulai dari mendoakan atau mengharapkan “semoga semua
makhluk hidup berbahagia dan untuk bebas dari penderitaan”.
Kalimat tersebut diucapkan umat Buddha sebagai praktik
cinta kasih yang sangat umum. Namun, kalimat tersebut akan
memiliki kekuatan apabila disertai dengan praktik yang nyata.
Praktik nyata yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan rasa cinta kasih yaitu
dengan menolong makhluk lain dan peduli terhadap keberadaan makhluk
lain. Minggu (21/7), Cetiya Nalanda kembali melakukan Kegiatan Fang Shen
(Pelepasan Makhluk ke alam bebas). Kebajikan ini dilakukan sebagai praktik
nyata dari cinta kasih.
Fang shen ini dilakukan di Danau Summarecon Bekasi. Kebahagiaan dirasakan
langsung oleh semua umat yang turut hadir. Melalui praktik cinta kasih ini
banyak binatang yang dapat selamat dari ancaman kematian serta dapat
memperoleh kebahagiaan dengan kembali hidup di alam bebas.
Semoga praktik cinta kasih dan belas kasihan dapat selalu kita praktikkan,
sehingga semakin banyak makhluk dapat terbebas dari penderitaan.
Semoga semua makhluk berbahagia.
Sadhu.. Sadhu... Sadhu.
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S
HARI

RAYA
ASADHA

Minggu, 28 Juli 2019.

emua umat Buddha memperingati Hari Raya Asadha pada
bulan Juli. Cetiya Nalanda juga mengadakan peringatan hari
Asadha Puja di tahun ini pada hari Minggu, 28 Juli 2019.
Peringatan Āsālha Mahāpūjā di Cetiya Nalanda diawali
dengan iringan lagu-lagu Buddhis yang sangat merdu.

Pujabakti dimulai dengan pembacaan Āsālhapūjā kātha yang di
Pimpin Oleh YM. Bhikhu Sangha. Dilanjutkan dengan permohonan
Tisarana Pañcasīla, pembacaan perenungan terhadap Buddha,
Dhamma, Saṅgha, Saccakiriya Gatha, serta dilengkapi dengan
bhāvana .
Dhammadesanā di sampaikan oleh YM. Bhikhu Sangha. Dalam kotbah
tersebut, Beliau memaparkan sebuah ungkapan dari Sang Buddha dan
membahas mengenai kotbah pertama Buddha. Selain itu, Bhikkhu
Sangha juga menjelaskan tentang pentingnya praktik Dhamma dalam
kehidupan sehari-hari.
Banyak sekali umat yang hadir dalam acara ini. Turut hadir juga
Keluarga Mahasiswa Buddhist dari perguruan tinggi.
Semoga berkah Tiratana melimpah pada semua makhluk dan semoga
semua Makhluk hidup berbahagia.
Sadhu.. sadhu.. sadhu.
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PKKMB

S

enin (29/7) STAB Nalanda
mengadakan kegiatan
PKKMB. Kegitaan
tersebut resmi dibuka
oleh Ketua STAB Nalanda
yaitu Bpk. Lauw Acep S.Ag., M.PdB.
dan dilanjutkan pengenalan visimisi, dan Mars Nalanda. Kegiatan
ini diikuti 20 peserta mahasiswa
baru.

bersemangat.
Hari kedua seperti hari
sebelumnya para peserta
melakukan regristrasi dan
chantting sore terlebih dahulu,
dan dilanjutkan dengan sesi
“Wawasan Kebangsaan dan Bela
Negara” yang disampaikan oleh
Dr. Subur Wahono, S.Sos., M.Si.,M.
Tr(Han).

Selanjutnya yaitu perkenalan
dan observasi lingkungan
kampus. Kemudian dilanjutkan
dengan sesi “Etika dan Moral”
yang disampaikan oleh Bapak
Marga Singgih, dalam sesi ini
para peserta terlihat sangat

Dihari terakhir
yaitu hari
rabu setelah
para peserta
melakukan
regristrasi
dan chantting
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sore, para peserta menyiapkan
pensi yang akan ditampilkan
malam hari. Selanjutnya yaitu
kegitan api unggun dan games
(tulisan miring). Pada sesi ini
semua peserta sangat semangat,
karna peserta dapat menunjukkan
bakat dan minatnya. Penyalaan
api unggun secara simbolis
dinyalakan oleh bapak Sugeng,
S.Ag., M.Pd.B. selaku WK lll dan
dilanjutkan oleh Ketua BEM
STAB Nalanda. Kegiatan ini resmi
ditutup oleh bapak Sugeng, S.Ag.,
M.Pd.B
Oleh : Kiswati
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DONATUR PEMBANGUNAN
YAYASAN DANA PENDIDIKAN BUDDHIS NALANDA
BULAN JUNI 2019
NO

NAMA

NO

NAMA

NO

NAMA

NO

NAMA

NO

NAMA

2
3

Para Leluhur dan Semua Makhluk
yang Menderita
Ci Denise Tolib
Bapak Fandy

4

Bapak Karna Karta dan keluarga

56

Bapak Lukman

108 Yuniliana

160 Felita

212 Jerza Kesara

5

Ibu Yulie

57

NN

109 Ibu Demawati

213 Lim Hokkeng

6

Bapak Chandra

58

Ardy & Yolanda

110 Teng Tjin Siong

7
8
9

Lim Hui Phing
Steven
Bapak Hermanto Cahyadi

59
60
61

Anonim
Bapak William Sidharta
Desing Su

111 Richie Siddharta
112 Yudhi
113 Ibu Rika

161 Bapak Arief Somantri
Sanak Keluarga yang telah
162
meninggal
163 Alm. TAN KIM HUA
164 ALM. LIM BUN TEK
165 ALM. GO GIOK HUA

10

Bapak Tjan A Leng dan Keluarga

62

Ho Tjuk Ngo

114 Ibu Sariwati

166 Ibu Sandra Tambayong

218 Veronika

11

Bapak Jhonson dan Keluarga
Bapak Sandika, Alm. Jong
moy yin
Bapak Liong Sun
Bapak Leman Suteja
Ibu Kho Pik Sien sekeluarga dan
Naradogosa Tejena

63

Fitri

167 Bapak Alang

219 Kel H Susanto

64

Bapak Anton Haliman dan keluarga

168 Fui Lin Karin & Jau Kian Phin

220 Peitryn Chendrawas

65
66

Christin Sisiliawaty
Komsyah

115 Sari Pujiyasni
Hendera, Gracia Angelina Christie, Eke
116
Sarina
117 Ibu Cindy
118 Bapak Meiliana

169 Sui Tet Karim
170 Lie Lin Karim

221 Ingrid Sjiamsuri
222 Alm Ng Lian Ke

67

Jennie

119 Verky Lietua

171 NN

223 NN

120 Ibu Liana Darmawaty

172 Ibu Yayuk Setyowati

224 Deny

121 Ibu Sien

173 Fera

225 Ong Sukianto

122 Ibu Jenny dan Bapak Hariho

174 Metta Vienney Lym

226 Yen Gum

123
124
125
126

175
176
177
178

227
228
229
230

1

12
13
14
15

53

Bapak Ardi

105 Bapak Desmond Keluarga

157 Ibu Ivone Irawan

209 Jonathan Janatalim

54
55

No Name
Ibu Mulianti

106 Bapak Desmond Keluarga
107 Bapak Gunawan

158 Semua Makhluk
159 NN

210 Heyza Kesara
211 Aurynza Kesara

214 Kwe It Nio
215 Alm Liesiongngok, Limmeitjen
216 Agus Lie dan keluarga
217 Hendra Lo + Keluarga

16

Alm bpk Kho Kim Tjing dan almh
ibu Tan Gwat Hwa

68

17

Bapak Soesanto SGU

69

18

Bapak Yulius

70

19
20
21
22

Bapak Sandri
Ibu Lani
Ibu Shierly Atkin
Ibu Sumarseh

71
72
73
74

Ana the. Novy pangestu, Kenny
biluanto, Kimberly amanda
bikuanti
Alm. Jap Men Kwan
Alm bapak Lauw Kim Tek dan
Almh Ibu Loa Kan Nio
Ibu Devina
Bapak Liauw Djai Yen
Bapak Kevin
Wianto Wirianta

23

Ibu Noviyanti

75

Janti

127 Almh. Ibu Tan Mui Sim

179 Bapak Erwan Yunus Ko & Kel

231 Nurhaida Dewi

24

Bapak Go Yok Bie

76

Alm. Tan Tak Hwa

128 Ibu khoe muk lien/bakmi three Angel

180 Bapak Ivan Gozali

232 Sindy Senorita Dewi

25

Bapak Vincent F

77

Bapak Phua Hong

129 Ibu Maya Liu

181 Bapak Subandi

233 Djuwita Acin

182 Bapak Djoni

234 Alm Tjoa Tek Sun

Bapak Chandra Hirawan
Bapak Gunawan
Lanny
Keluarga Ho Muk Siong

Alm. Mariam
Bapak Hasan
Ibu Indriani Mok
Bapak Joseph

Wardjoko Wartono
Siko
Lily Angrani
Nita Marpuang

26

Group Kalyanamitta

78

Ibu nini

Bapak Liong,Yao ci lung,Alm. Yao thien
sui,Almh. Djie soei khioen,Alm. Yao
130 guan,Alm. Yang goet Nio,Alm. Djie soei
liong ,Alm. Tjhin hoei lam,Almh. Thu
jun fa,

27

NN

79

Apri

131 Ibu nita

183 Ibu Nyova dan keluarga

235 Almh Nghamtjiau

28

Ibu JosmeLLY

80

Ibu wen Wen dan Bapak Victor

132 Bapak Chandra Liestiawan

184 Bapak Jimmy

236 Alm Tio Sun Kiat

29

Heliana

81

Chang Leng Hung (sekeluarga) &
Alm.Chang Keng Luang

133 Ibu Susi

185 Ibu Purirahajeng

237 Cuaseng Hong

30
31
32
33
34
35
36

Ibu Leony
Bapak Wirasva Yudhistira
Ibu yunita
Nelly
Chendra Lely
Ibu Meicu
Bapak Ay Hua

82
83
84
85
86
87
88

Yunita
Bapak Andy
Ibu Cartrine
Almh.Liaw Djie Mie
Tenaka Budiman
Bapak Rudi Hartono
Sobandi

134
135
136
137
138
139
140

186
187
188
189
190
191
192

238
239
240
241
242
243
244

37

Ivany angelia

89

Ibu Dewi Yatini

141 Wu Kwan Kong, Wu Ru Fuk dan Vita

193 Raphael Natanael Djohan

245 Andra Dini

38
39
40
41
42

Warren Yohansen
Dharma Putra Manda
Bapak Desmond
Ibu Sugiri Muliadi
Franssisca

90
91
92
93
94

142
143
144
145
146

194
195
196
197
198

246
247
248
249
250

43

Linda & Family

95

Bapak Susanto Huang
Bapak Susanto Udjang
Almarhum Gimin Wijaya
Bapak Hendra Yahya
Bapak Johnni Setiawan
Bapak Widjaja Mulia (Huang Wen
Cen), Ibu Melani (Lie Mei Lan)
& Keluarga

147 Bapak Aho

199 Arni

251 Hasan Wijaya

Ibu Paulina Poniman
Lily
Andika Kristian
Ibu Yumita
Bapak Sjamsu Alam Tjandra
Ibu Lily
Bapak Sidharta Hermawan

Ibu Erlina
Bapak Harly
Ibu Erni Rosi
Alm. Seanbi Suharjo Marzuki
Bapak Kristian purba

Tedi
Bapak joeng hing chi
Bapak Adri
Wahidin Djohan
Limewati Widjaja
Gabriella Djohan
Michael Djohan

Ibu Farica
Bapak Paulus Chandra
Richo Cahyadi
Kel Yando Dan Dianie
Tjhin Sioe Joen

Cua Sengbing
Andre
Rimayani
Alm Kelvin Pangestu
Sukasih
Kel Tan Kon Dji
Kel David Sutandi

Viktoria
Lily
Sunardi
Erliny Kosli
Theresia

96

Bapak Anton

148 Ibu Viktoria

200 Suhardy

252 Aster Infinity

45
46
47
48
49

Keluarga Tony Faizal & Diana,
Keluarga Holianto & Tanty
Yuniarti
Ibu Juliana Thamrin
Koko Irvan Viryajaya
Bapak Agus
Ibu Mei Mei
Bpk. Hoei Lim Al Halim

97
98
99
100
101

NN
Bapak Chandra
Keluarga Kan Beng Tjun
Alm. Tjan Kim Sian Nio
Susandi Gunawan

149
150
151
152
153

201
202
203
204
205

253
254
255
256
257

50

Teddy

102

Mendiang Djiauw Hoay Beng,
Mendiang Oey Mei Kwie dan
leluhur,Keluarga Mendiang Djiauw
Hoay Beng

154 Bapak Lukman dan keluarga

206 Leony Susanto

258 Erni S / Joe Hoey

51

Khoe Fu Cun

103 Bapak Valentino

259 Josephine

Lita Lianti

104 Almahumah Fan lie in/ linawaty

155 Ibu Oen Tjai Nio
Bapak Hadi,Alm. Gouw kie leng ,Almh.
156
Lie kie tjen

207 Erna Cincin Sartika

52

44

Ibu Dewi Himijati Tandika
Lim Sio Keng
Ibu Yessy
Bapak Ali Karim & Keluarga
Ibu Nita

Danny Harumitah
Andri , Lucia Liong + Family
Gunawan Salim
Alm Kevin
Christine Wijaya

Lily Dhammayani
Emilya
Koesen S
Tan Fie Lan
Julianto

208 Helen S Kom
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DONATUR BEASISWA
YAYASAN DANA PENDIDIKAN BUDDHIS NALANDA
BULAN JUNI 2019
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nama Donatur

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Susyanto
Eka Setya Ningsih
Ang Tjie Phing
Sherly
Frans Sanjaya
Wanmei dan tungsen
Susy Y
Para leluhur Venki Wibowo
Lie Tjoe
Edi Salim
Justine
NN
I Gede Raka Putra Gunawan
Melianti
Suwani
Deiki Irawan dan keluarga
Anisa
Yulyani Arifin
Subur Hardjono
Almh. Sunijartiny
Lo Willy Prang
Susanty
Christin
Valencia Suryaatmaja
Rochana
Lisa
A hok
Chynthia
Neva & Junha
Morison Lim
Almarhum mursalim (lim sim mui) dan
almarhumah titi sunarti (lie cin ti)
Kim Fa
Puridiningrat
Pandi
Ibu Linda
Bapak Liauw Djai Yen
Feilishka Widya
Bapak Steve Yang
Alfa Artha Andhaya
Bapak Ricky Subagya
Asien
Yu Sui Cin
Erron
Lanny
Ayling
Nani
Liu lie Sie
Verky Lietua
Sulaeman
Mimi Lam
Benny Setiawan
Tiang Tjoe
Alm. Tjitrawati

54

Surtini

55
56

Ratna Kalyani
Alm. Thung Thu Ming

31
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No

Nama Donatur

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Dendy
Kartini Tanudjaja
Jusmerry Chandra
Deiki Irawan dan keluarga
Fudy
Lili Sutanti
Tan El Yan
Mona
Rita
Anita
Kel Ng Ek Choeng
Bapak Sakya
Jocelyn
Ibu Tini
I Gede Raka Putra Gunawan
Papa Gotama
Elias Delano dan keluarga
Suyati Tan
Chandra Haryono
Sri Wahyuni
Linda
Harjanto Komala
Yanto
Michael
Ibu Desy
Irwan Widjaja
Julianto
Sauliana
Betty Gunawan
Jap Wie Liang

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

87

Ardi

143 Hendri Hermawan

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Maria Karyanto
Alm. Keluarga Lie
Rachmawati Arief
Edrick Giovanni Tioris
Edbert Frederic Tioris
Jimmy
Gou Go Siang
Bapak Herry
Ibu Jelen Chyntia
Hermina
Hartono Sanjaya
Ruslim Lie
Zeni Citra
Sherlyn Willie
Group Kalyanamita
Kel Yanto Hidayat
Moelaty Thenggono
Susanty Dermawan
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Jimmy
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Hiandy Cindra
Griaty
Sian Giok
Kel Lim Hok Kun
Frans Sanjaya
Yunita Margaret
Liong Lie Ching
Jayanti Hidayat
Natalia
Cuculia
Elona
Kokcai/Wenwen
Susana Sukarto
Sianti Dewi
Tjong Sun Mie
Jo Dewi
Angga Diantoro
Tananda Komari
Mamay Tany
Yanto Hidayat
Ratna Tjitrawati
Michael Suswanto
Andra Dini
Benny Wibowo
Dharma Tirta Wijaya
Sakya Putra Soeyono
Mariana
Andy Pranata Nursa
Nurdianto Wu + Keluarga
Doni Tanutama

Kel Laniwati
Kel Teddy Sutiardi
Linawaty
Thira Santo Saputra
Metta Setiawan
Hagus Suanto
Juliawati Gozali
Sutin Yohani
Tjui Djun
Wendy Salim
Lily Limawal
Kel Ho Pit Kian
Hasan Gunawan
Teddy Tanoto
Rifin
Evendi
Yenni
Alm Surya Gijanto
Alm Rusdy Anwar
Almh Lie Tioe Ngo
Almh Ang Koey Toan
Almh Ang Koey Lian
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