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Sukhi Hontu Sahabat Nalanda,
Sahabat Nalanda semoga senantiasa berbahagia, Pernahkan
sahabat kehilangan sesuatu? Pasti hampir setiap orang pernah
mengalaminya. Dalam kondisi seperti itu perasaan sedikit kesal
pasti ada. Ketika sahabat atau rekan Anda mengalami kehilangan
kemudian Anda menyarankan untuk rela, tapi bagi yang
mengalaminya hal itu tidak mudah. Itu hanya contoh kecil yang
ada di masyarakat.
Sahabat Nalanda yang berbahagia, edisi kali ini Majalah Nalanda
terbit dengan tema “Kerelaan”.
Tentunya sahabat sekalian akan menemukan tentang apa itu
kerelaan.
Demikian sepatah kata yang dapat kami sampaikan, semoga
majalah ini terus dapat bermanfaat
dan menambah wawasan para pembaca.
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
: 0857-1519-6339 / (021) 4805279
Website
: www.nalandafoundation.net
E-mail
: nalanda.foundation1976@gmail.com.
Rekening
: a.n. Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda
		 a.c: 534-5038-091
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Kosiya

(Orang Kaya yang kikir)

D

i desa Sakkara,
dekat Rajagaha,
tinggalah orang
yang sangat
kaya tetapi kikir,
bernama Kosiya. Ia tidak suka
memberikan sesuatu miliknya
meskipun hanya sebagian kecil.
Suatu hari, untuk menghindari
membagi miliknya dengan
orang lain, orang kaya dan
istrinya tersebut membuat roti
di bagian paling atas rumahnya
di tempat yang tidak seorang
pun dapat melihat.
Suatu pagi, Sang Buddha
dengan pengelihatan
supranaturalnya, melihat orang
kaya tersebut dan istrinya.

Beliau mengetahui bahwa
mereka akan dapat mencapai
tingkat kesucian sotapatti.
Maka Sang Buddha mengirim
Maha Moggallana ke rumah
orang kaya tersebut, dengan
pentunjuk untuk membawa
mereka ke vihara Jetavana
pada saat makan siang.
Murid Utama, Maha
Moggallana, dengan kekuatan
batin luar biasanya, secara
cepat
sampai di rumah Kosiya dan
beridiri di jendela. Orang kaya
tersebut melihat dan
menyuruhnya pergi, Yang
Ariya Maha Moggallana

hanya berdiri di jendela tanpa
mengucapkan sepatah kata
pun.
Akhirnya, Kosiya berkata pada
istrinya: “Buatkan roti yang
sangat kecil dan berikan pada
bhikkhu tersebut.” Istrinya
hanya mengambil sedikit
adonan dan meletakannya
di panggangan roti, dan
roti tersebut mengembang
memenuhi panggangan.
Kosiya berpikir bahwa istrinya
pasti telah menaruh adonan
terlalu banyak, maka ia hanya
mengambil sedikit sekali
adonan dan meletakkan di
panggangan. Roti tersebut
juga mengembang menjadi
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sangat besar. Hal ini terulang
terus, meskipun mereka hanya
meletakkan sedikit adonan
dalam panggangan, mereka
tidak berhasil membuat roti
yang kecil.
Akhirnya, Kosiya menyuruh
istrinya untuk mendanakan
satu roti dari keranjang
tersebut kepada Maha
Moggallana. Ketika istrinya
mencoba untuk mengeluarkan
sebuah roti dari keranjang,
roti tersebut tidak dapat
dikeluarkan karena telah
menjadi satu dan tidak dapat
dipisahkan. Saat itu juga Kosiya
kehilangan semua seleranya
untuk menikmati roti tersebut
dan menawarkan seluruh
keranjang roti kepada Maha
Moggallana. Murid utama
Sang Buddha kemudian
menyampaikan kotbah tentang
kemurahan hati kepada orang
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kaya kikir berserta istrinya.
Beliau juga menyampaikan
bahwa Sang Buddha telah
menunggu mereka dengan
lima ratus bhikkhu di vihara
Jetavana, di Savatthi, 45 yojana
dari Rajagaha.
Maha Moggallana dengan
kekuatan batin luar biasanya,
membawa Kosiya dan istrinya
dengan keranjang roti
tersebut, untuk menghadap
Sang Buddha. Disana dia
mendanakan roti tersebut
kepada Sang Buddha dan
lima ratus bhikkhu. Selesai
makan siang, Sang Buddha
menyampaikan kotbah
mengenai kemurahan hati,
dan Kosiya beserta istrinya
mencapai tingkat kesucian
sotapatti.
Keesokan sorenya, ketika para
bhikkhu sedang bercakap-

cakap dan memuji Maha
Moggallana, Sang Buddha
menghampiri mereka dan
berkata, “Para bhikkhu,
seharusnya kamu juga berdiam
dan berkelakuan di desa
seperti Maha Moggallana,
menerima pemberian dari
penduduk desa tanpa
mempengaruhi keyakinan dan
kemurahan hati mereka atau
kesejahteraan mereka”
"Bagaikan seeokor kumbang
mengumpulkan madu dari
bunga-bunga tanpa merusak
warna maupun baunya:
demikian pula hendaknya
orang bijaksana mengembara
dari desa ke desa”
(Dhammapada 49)
Sumber: http://mitta.tripod.com/
kosiya.htm

INSPIRASI

KESUKSESAN SELALU
DIMULAI DARI SEBUAH
KERELAAN………
Oleh: Emil Atmajaya

D

elapan
belas
tahun lalu
tepatnya
di tanggal
28 Mei 2001 disebuah
universitas ternama di
jalan Jenderal Sudirman,
saya diajak ngobrol dengan
seorang teman di pinggir kolam
ikan. Beliau bercerita tentang
sebuah bisnis yang sedang beliau
jalankan dengan penuh semangat
untuk mengajak saya menjadi mitra
bisnisnya. Saat itu hidup saya sedang
sangat nyaman dan berkelimpahan, karena
orang tua sangat kaya, saya tidak berpikir
ingin buka usaha atau bekerja mencari uang,
hanya sedang bersenang-senang dan menikmati
hidup perkuliahan. Karena tergerak dengan
semangatnya, akhirnya saya mengiyakan untuk
menjadi mitra bisnisnya, walaupun tidak berkontribusi
apapun selama beberapa bulan.
Tiba-tiba beberapa bulan kemudian ayah saya mengalami
kegagalan usaha yang menyebabkan saya harus cuti kuliah karena
tidak mampu membayar uang kuliah. Inilah awal dari kesuksesan
saya. Banyak orang tidak dapat menerima disaat mereka mengalami
kebangkrutan atau kesulitan, mereka masih melekat dengan kenyamanan
yang selama ini mereka nikmati, akhirnya mereka mengalami penderitaan
hidup yang berat. Kerelaan untuk dapat mengakui bahwa saya sedang mengalami
masalah sulit, tidak punya uang, rela untuk melepas kesombongan(keakuan) untuk
berjualan dan menawarkan produk kepada teman-teman, kerelaan untuk dicemooh atau
dihina oleh teman-teman yang dulunya bermain bersama adalah suatu hal yang sangat sulit
untuk dilakukan, tetapi saya kembali ingat dengan ajaran Buddha, beruntung saat itu saya
MAJALAH NALANDA
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dekat dengan seorang Sangha,
Beliau mengatakan hidup ini
harus berani melepas baru bisa
bahagia, kalau terus melekat akan
membuat hidup menjadi lebih
menderita. Saat itulah saya seperti
tercerahkan, dan terus berjuang
menuju kesuksesan dengan rasa
bahagia.
Seiring dengan berjalannya waktu,
pada tahun 2006 saya menjadi
relawan aktif di Vihara Mahavira
Graha Pusat, saya banyak
memberikan waktu, tenaga
dan pikiran untuk berkontribusi
disana (sebenarnya sudah dari
tahun 1987 saya menjadi umat
vihara dan cukup aktif di sekolah
minggu dan muda mudinya)
hanya saja tahun 2003-2005 saya
sempat belajar dan pindah ke
agama lain, dan 2006 saya kembali
menjadi Buddhis dan menjadi
lebih berkontribusi di Vihara. Saya
banyak memberikan training,
4 BELAJAR DAN MENGINSPIRASI

seminar tentang organisasi dan
manajemen di Vihara dan mulai
mencoba untuk Dharma Sharing.
Saat itu saya merasa sudah
berdana yang tertinggi yaitu
Dana Dharma, yang akhirnya
memunculkan kesombongan dan
keakuan, mulai arogan dan mulai
merasa paling benar. Arogansi
dan kesombongan saya makin
kuat saat saya mulai diundang ke
berbagai vihara-vihara di Jakarta,
Tangerang bahkan sampai ke
Medan dan sekitarnya. Saat itu
saya tidak menyadari arogansi dan
kesombongan saya, sampai suatu
saat ada seorang sangha yang
menegur saya dan bertanya “Emil
kamu masih belajar dan praktik
Dharma atau sudah menggunakan
Dharma untuk kepentingan
diri kamu sendiri?Dan dengan
sombongnya saya bertanya
kembali ke Beliau,”Maksudnya apa
yah Suhu?” Dan Beliau mengulangi

untuk ke-dua kalinya, detik itu
saya seperti tersambar petir, otak,
tubuh dan bibir seperti kaku tidak
dapat bergerak dan berkatakata, saya langsung beranjali dan
bernamaskara kepada Beliau, saat
itulah saya tersadarkan dengan
keakuan, kesombongan yang saya
miliki. Saya sadar kenapa disaat
dulu belum memiliki apa-apa, saya
malah bisa lebih bahagia? Kenapa
saat mulai memiliki sesuatu,
mulai dikenal banyak orang,
malah lebih sulit untuk bahagia?
Ternyata semua itu karena saya
melekat dengan nama, dengan
nama baik dan ingin orang lain
lebih menghargai saya. Saat
itulah saya bertekad untuk
belajar mengamati“ego”agar
tidak terulang kembali kejadiankejadian yang telah membuat diri
saya dan orang lain menjadi tidak
bahagia, saya mulai bersungguhsungguh menjadi relawan yang
benar, yang lebih fokus kepada

kepentingan orang lain, melayani
umat dengan lebih baik, bukan
dilayani tetapi melayani, menjadi
relawan yang tulus mengabdi
tanpa pamrih.
Kehidupan akan banyak
mengajarkan kepada kita tentang
bagaimana menjadi manusia
yang lebih baik melalui proses
kehidupan yang kita jalani. Saya
mulai memahami kenapa kita sulit
bahagia.Yang menyebabkan kita
sulit untuk bahagia adalah pikiran
kita yang banyak melekat, tidak
memiliki kerelaan untuk melepas,
untuk dapat menerima kenyataan,
dan untuk dapat bersumbangsih
tanpa pamrih. Jika kita sulit
bahagia, tubuh menjadi tidak
sehat, sering sakit-sakitan, otak
sulit untuk berpikir, akhirnya sulit
untuk menjadi kaya dan sukses,
Coba Anda baca baik-baik kutipan
perumpamaan ini, mana yang
Anda lebih sukai?
1.

2.

“Lebih baik berkontribusi
kepada yang menghargai
bukan kepada yang
membutuhkan, karena
terkadang yang
membutuhkan seringkali
tidak tau cara untuk
menghargai”-NN“Saat kamu membutuhkan
saya, tetapi tidak
menginginkan saya, maka
saya akan tetap bersama
denganmu, tetapi saat kamu
menginginkan saya tetapi

tidak membutuhkan saya,
maka saya akan pergi” (When
you need me, but do not want
me, then I will stay. When you
want me, but do not need
me, then I have to go) -Nanny
McpheeMana yang lebih Anda sukai? Dan
mana yang lebih nyaman untuk
Anda?Kutipan no 1 atau kutipan
no 2 ?
Tidak ada yang salah dengan
pilihan Anda, semua benar
adanya, perbedaannya ada di
Value atau nilai dalam diri Anda,
apakah dengan merasa dihargai,
menjadi salah satu nilai yang
penting dalam hidup Anda?
Atau membantu orang lain yang
menjadi nilai hidup Anda?
Kalau saya lebih suka kutipan
no 2, karena disana saya dapat
belajar untuk merelakan ego
saya (bepikir untuk orang lain,
bukan hanya untuk diri sendiri).
Saya akan masuk dan bertahan
di dalam organisasi atau tempat
yang membutuhkan ilmu dan
kemampuan saya, jika organisasi
itu sudah tidak membutuhkan
saya, saya akan pindah dan
mencari organisasi lain yang
membutuhkan. Saat saya
berbicara seperti ini dalam sebuah
seminar, ada yang bertanya
kepada saya, “Bagaimana jika
tempat yang membutuhkan itu
tidak menghargai usaha kita?”
Saya sedang belajar untuk tidak

Saat KAMU Membutuhkan Saya, TETAPI
TIDAK Menginginkan SAYA, MAKA SAYA AKAN
TETAP Bersama DENGANMU, TETAPI Saat
KAMU Menginginkan SAYA TETAPI TIDAK
Membutuhkan SAYA, MAKA SAYA AKAN Pergi

RUBIK

membutuhkan penghargaan
dari orang lain, saya sedang
belajar untuk menghagai diri
saya sendiri, Karena yang lebih
penting adalah bukan seberapa
besar orang lain menghargai
diri saya tetapi seberapa besar
saya menghargai diri sendiri.
Jika kita tidak dapat menghargai
diri sendiri. bagaimana mungkin
orang laindapat menghargai
kita? Disinilah saya belajar
memiliki kerelaan untuk memberi,
bersumbangsih tanpa pamrih.
Kerelaan untuk memberi dan
membantu orang lain, bukan
untuk dihargai, sama halnya
dengan kita berdana, kita belajar
merelakan materi, pikiran, tenaga
untuk membantu dan melayani
orang lain dengan ikhlas. Pernah
ada yang bertanya kepada saya
tentang konsep berdana, orang
ini bingung dan mengeluh karena
dia sudah sering berdana, berdana
materi, tenaga dan pikiran untuk
Vihara, dan yang dia tau adalah
kalau berdana materi, tenaga
dan pikiran untuk Vihara hokinya
akan besar, karena sudah berbuat
karma baik, yang dia bingung
dan keluhkan adalah, kok karma
baiknya tidak berbuah-berbuah?
Kita berdana itu seperti menanam
bibit kebajikan. Jika bibit yang
ditanam kualitasnya kurang
bagus, tentunya bibit itu akan
sulit tumbuh besar apalagi untuk
berbuah, jika sebuah pohon
mangga ingin tumbuh indah,
berdaun lebat dan berbuah manis,
tentunya ada beberapa faktor
atau elemen yang harus dipenuhi,
seperti bibit yang bagus(niat yang
tulus), ditanam ditempat yang
subur(tempat berdana dan tujuan
berdana), dipelihara dengan baik,
diberikan pupuk dan air pada saat
yang tepat(menjaga perbuatan,
melakukan dan menjaga sila atau
moralitas serta menjaga keyakinan
kita terhadap Buddha Dhamma)
MAJALAH NALANDA
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dan
masih
ada faktorfaktor pendukung
lain seperti matahari yang
bagus, tidak ada hama (karmakarma pendukung), dan lainlain. Tetapi yang terpenting
adalah bibitnya dahulu, karena
ini adalah sumbernya, berarti
yang terpenting adalah niatnya
apakah kita tulus berdana? Ikhlas
dalam berdana? Kalau tidak
tulus dan tidak ikhlas berarti
bibitnya berkualitas buruk, seperti
berdana untuk dihargai, berdana
untuk dipuji, berdana untuk
dapat hoki lebih besar. Kalau
kita berdana dengan niat seperti
ini, saya rasa sulit karma baik
yang ditanam untuk bertumbuh
dan menghasilkan buah-buah
karma baik yang manis, kalaupun
tumbuh pastinya berkualitas
kurang baik.
Lucunya adalah kenapa buah
karma baik sulit berbuah
sedangkan buah karma buruk
cepat sekali berbuahnya? Coba
kita cek bibitnya dulu, niatnya,
ketulusannya, kerelaannya saat
menanam karma baik dan karma
buruk itu, mana yang dilakukan
denga penuh kerelaan? Ya
betul banget kebanyakan kita
saat melakukan karma baik kita
kurang tulus, banyak permintaan,
6 BELAJAR DAN MENGINSPIRASI

banyak maunya, semoga hoki,
semoga rejeki banyak, semoga
………….dan seterusnya. Nah,
saat kita melakukan karma
buruk, kita sangat reladan
tulus melakukannya seperti
membicarakan orang lain (gosip),
menjelekkan orang, menghina,
iri, berpikir negatif dan lain-lain.
Oleh karena itu bibit karma buruk
kualitasnya jauh lebih bagus
dibanding bibit karma baiknya.
Sehingga bibit karma buruk
menjadi lebih cepat betumbuh
dibandingkan dengan bibit karma
baiknya.Inilah salah satu bentuk
kekuatan KERELAAN yang luar
biasa.
Inilah keajaiban dan kekuatan dari
KERELAAN, satu kata yang sangat
Powerful, seperti kerelaan untuk
menerima proses kehidupan,
walaupun menyakitkan tetapi kita
akan dapat banyak belajar dari
proses itu kita menjadi lebih kuat
sehingga setiap kita mengalami
tantangan hidup kita tidak
komplain, tidak mengeluh tetapi
terus mencari solusi dan menjadi
lebih tegar dalam menghadapi
setiap tantangan yang ada.
Saat kita merelakan diri kita untuk

diproses,
akan ada
kekuatan
yang besar
didalam diri
untuk membuat kita
semakin positif,semakin
tegar dan kuat dalam
menghadapi setiap tantangan
hidup, kita belajar untuk melepas,
tidak melekat terhadap semua
hawa nafsu, terhadap keserakahan
dan keakuan, saat kita memiliki
kerelaan ini hidup kita akan
menjadi semakin bahagia, seperti
yang dikatakan oleh sang Bhagava
“menderita saat melekat dan
bahagia saat melepas.
Apakah Anda ingin sukses,
sehat, kaya dan bahagia serta
mencapai Nibbana? Mulailah
dengan sebuah kata KERELAAN
saat ada sudah belajar untuk
memahami dan melakukan kata
“kerelaan”, perhatikan hidup Anda
akan menjadi lebih indah, hidup
mulai merasa lebih ringan atau
tanpa beban, berjalan atau berlari
tanpa beban akan lebih mudah
dan lebih nyaman, yang pada
akhirnya seluruh potensi diri akan
muncul dan kita dapat meraih
kesuksesan, kesehatan, kekayaan
dan kebahagiaan dengan lebih
mudah
Semoga semua mahkluk
berbahagia…..
Sadhu..Sadhu…Sadhu.

FOKUS

Mengatasi Kemelekatan
Melalui Tiga M
(Merelakan, Melepaskan, dan Menerima)

Oleh: Samanera Mettadhiro

H

PENDAHULUAN
idup di dunia
sebagai manusia
tidak terlepas
dari hubungan
atau komunikasi
sosial yang berguna untuk
keberlangsungan dalam
menjalani kehidupan.
Kehidupan yang harmonis
muncul dari hubungan
atau komunikasi yang
baik, namun hubungan
yang dijalani setiap orang
tentu saja berbeda-beda.
Permasalahannya adalah
saat hubungan harmonis
sedang berjalan malah
justru membuat satu sama

“Anak-anak ini milikku, kekayaan ini milikku,”
demikianlah pikiran orang bodoh.
Apabila dirinya sendiri sebenarnya bukan merupakan
miliknya,
bagaimana mungkin anak dan kekayaan itu menjadi miliknya?
(Dhammapada 62)
lain saling melekat, karena
saling melekat sehingga
pada saat perpisahan terjadi
timbul kesedihan. Tetapi
sekalipun demikian banyak
contoh yang dapat dijadikan
sebuah cara untuk mengatasi
kesedihan tersebut,
misalnya ada yang tetap
santai ketika ditinggalkan
oleh kekasihnya, ada yang
tenang ketika anaknya
meninggal dunia, dan ada
pula yang justru menerima

ketika harta kekayaannya
dicuri oleh pencuri. Namun
demikian, tentu saja orangorang yang memiliki
pikiran santai, tenang dan
bijaksana memiliki cara untuk
mengatasi keadaan yang
tidak diinginkan seperti di
atas.
ISI
Perpisahan adalah suatu hal
yang pasti, yang tidak pasti
adalah kapan perpisahan
itu akan terjadi. Manusia
karena atas dasar rasa ingin
memiliki, banyak dari mereka
yang tidak ingin suatu
perpisahan terjadi, mulai
dari tidak ingin berpisah

MAJALAH NALANDA

7

RUBIK

dengan keluarga, kekasih,
atau bahkan kekayaannya
sendiri. Hal ini terjadi karena
mereka tidak berusaha untuk
bersikap sebijaksana mungkin
dalam menanggapi hal-hal
tersebut, selain itu pula mereka
justru semakin melekat dan tidak
mencoba untuk melepaskannya.
Banyak cara yang dapat digunakan
atau dicoba untuk membebaskan
diri dari kemelekatan yaitu dengan
cara merelakan, melepaskan, dan
menerima. Namun demikian, caracara tersebut tidak menjamin akan
membuat seseorang benar-benar
dapat terbebas dari kemelekatan
apabila tidak dilatih secara
bertahap dan sungguh-sungguh.
Oleh karena itu melalui usaha dan
ketekunan seseorang akan dapat
terbebas dari apa yang disebut
sebagai kemelekatan.
Bagaimana cara mengatasi
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kemelekatan yang muncul?

lain di dunia.

1. Merelakan

Perbedaannya adalah Putri
Yasodhara harus merelakan
Pangeran Sidharta untuk menjadi
petapa dan menjadi Buddha
sesuai dengan ramalan yang telah
dikatakan oleh Asita Kaladewala.
Memang benar Putri Yasodhara
sangat sedih mengenai hal ini,
namun setelah dalam waktu yang
lama, karena sudah bersedia
merelakan justru Putri Yasodhara
menjadi seorang Bhikkhuni dan
bahkan lebih dari pada itu Beliau
dapat mencapai tingkat kesucian
Arahat. Syair yang tepat untuk
menggambarkan kisah beliau
berdua adalah “Oleh sebab itu,
janganlah mencintai apapun,
karena berpisah dengan apa yang
dicintai adalah menyedihkan.
Tiada lagi ikatan bagi mereka yang
telah bebas dari mencintai dan
tidak mencintai” (Dhammapada
211).

Merelakan dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia artinya adalah
melepaskan (menyerahkan)
dengan tulus hati. Memiliki sikap
rela merupakan hal yang cukup
sulit bagi setiap orang apalagi
bagi mereka yang tidak mau
mencoba untuk merelakan apa
yang dimiliki. Contoh yang umum
adalah merelakan pasangan
pergi, salah satu kisah yang paling
menarik dari segala kisah adalah
kisah dari Pangeran Siddharta
dan Putri Yasodhara. Kisah cinta
mereka berjalan sampai ratusan
kehidupan dan tentu saja dalam
waktu yang lama, kisah cinta
mereka berdua melebihi kisah
cinta Romeo dan Juliet, Habibie
Ainun, Cleopatra dan Mark
Antony, Layla dan Majnun atau
bahkan kisah cinta pasangan yang

2. Melepaskan
Melepaskan menjadi tantangan
tersulit bagi manusia karena selalu
merasa memiliki dan melekat apa
yang dicinta. Semakin seseorang
tidak mencoba untuk berlatih
melepaskan maka dikemudian
hari penyesalan dan kesedihanlah
yang akan menjadi hadiah
mengejutkan atau konsekuensi
dari apa yang sudah dilakukan.
Ajahn Sumedo dalam sebuah
tulisannya mengatakan “Jika Anda
mengasihi seseorang dan mulai
berusaha memiliki, keadaan akan
menjadi rumit; selanjutnya, apa
yang Anda kasihi menyebabkan
Anda menderita. Sebagai contoh,
Anda tentu saja mengasihi anakanak Anda, tetapi jika Anda
melekat pada mereka, maka Anda
tidak lagi benar-benar mengasihi
mereka karena Anda menjadi
‘tidak menerima’ mereka apa
adanya. Anda mempunyai banyak

impian tentang bagaimana
seharusnya mereka bersikap dan
tentang akan jadi apa mereka
nantinya. Anda ingin mereka
mematuhi Anda, dan Anda ingin
mereka bersikap baik, dan Anda
ingin mereka lulus ujian. Dengan
sikap seperti ini, Anda tidak benarbenar mengasihi mereka, karena
jika mereka tidak memenuhi
keinginan Anda, Anda akan
merasa marah, frustasi, dan kesal
terhadap mereka”.
3. Menerima
Menerima di sini tidak berarti
menerima pemberian, tetapi lebih
dari itu menerima yang dimaksud
adalah menerima dengan apa
adanya atau bisa dikatakan
dapat bersikap bijaksana. Dalam
menjalani kehidupan manusia
tentu ingin memiliki kekayaan
untuk bertahan hidup atau
bahkan berpikir untuk menimbun

RUBIK

kekayaan sebanyak-banyaknya
untuk simpanan dihari tua. Tetapi
banyak yang lupa bahwa di
dunia ini banyak juga orang yang
pekerjaannya adalah mencuri
demi untuk bertahan hidup.
Pada saat orang yang menimbun
kekayaan tersebut hartanya dicuri
oleh pencuri, banyak dari mereka
yang menyumpahkan, mengutuk
bahkan sampai ada pencuri
yang karena mencuri kemudian
ditangkap dan dipukuli sampai
meninggal.
Hal ini kuranglah tepat oleh
karena apabila pemilik harta dapat
berpikir bijak, menerima apa yang
terjadi , dan mengetahui atau
merenungkan bahwa pencuri
mencuri untuk bertahan hidup
maka pemilik harta ini akan
menerima dengan lapang dada.
Selain itu ada pula cara lain yang
lebih membuat pencuri cepat
tersadarkan dari pekerjaannya
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tersebut yakni dengan cara memberi
pelajaran atau menyadarkannya dengan
cara yang lebih tepat. Pencuri juga memiliki
hak untuk hidup, hak untuk memberi
makan keluarganya, dan hak untuk memiliki
pekerjaan yang baik, tetapi kenapa harus
dipukuli sampai meninggal?.
Sebagai seseorang yang hidup di antara
kebaikan dan keburukan ada yang lebih
penting daripada mengumpulkan harta
kekayaan yaitu adalah mengumpulkan
harta kebajikan. Sang Buddha dalam
Nidhikandha Sutta mengatakan “Tak
seorangpun yang dapat mengambil harta
itu, perampok-perampokpun tidak dapat
merampasnya. Oleh karena itu, lakukanlah
perbuatan-perbuatan bajik karena inilah
harta yang paling baik”. Karena sebanyak
apapun harta yang disimpan, semewah
apapun rumah yang ditempati, semahal
apapun kendaraan/perhiasan yang dipakai,
tidak akan mengubah ukuran peti mati
dan tempat pemakaman yang akan dihuni
kelak ketika mati yang nantinya juga akan
bersandangkan gelar “orang mati”, “mayat” ,
dan “jenazah”.
Kesimpulan
Perpisahan hendaknya tidak menjadikan
seseorang justru semakin melekat, namun
dari perpisahan seharusnya seseorang
mengetahui bahwa perpisahan berawal dari
pertemuan. Pertemuan yang harmonis adalah
suatu pertemuan yang pada saat perpisahan
terjadi tidak menimbulkan kesedihan bagi
kedua belah pihak. Menyenangi atau melekat
terhadap apa yang dimiliki justru hanya
akan menjadi beban, karena saat perpisahan
terjadi hanya kesedihan dan penderitaanlah
yang akan mendampingi. Oleh karena itu
dengan cara merelakan apa yang dicintai,
melepaskan apa yang dimiliki, dan menerima
dengan apa adanya hendaknya seseorang
dapat belajar dan dapat menyadari bahwa
apa yang selama ini dilakukan yaitu melekat
terhadap apa yang dimiliki justru hanya akan
menimbulkan penderitaan.
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MEDITASI

Merangkai Kehidupan
Melalui Meditasi
(Aṭṭhasīlanī Thiranandinī)
Yathāpi puppharāsimhā Kayirā mālāguṇe bahū
evaṁ jātena maccena kattabbaṁ kusalaṁ bahuṁ
(Bagaikan seorang perangkai bunga, dari onggokan
bunga-bunga membuat banyak untaian bunga,
demikianlah makhluk fana patut menimbun banyak
kebajikan)
(Dhp. IV:54)

Oleh:
Atthasilani Thiranandin

W

Fakta Fenomena Kehidupan
arna-warni fenomena terjadi sesuai
dengan kondisi yang mengkondisikan
kemunculan suatu peristiwa. Hal
ini diibaratkan seperti bunga yang
memiliki banyaknya jenis, bentuk,
aroma, dan lain-lain. Begitu pula peristiwa yang
dialami oleh manusia juga sangat beragam. Dalam
menanggapi, menyikapi, dan menemukan solusinya
juga berbeda-beda tergantung pada subjeknya.
Beragamnya kejadian dalam kehidupan acapkali tidak
sesuai dengan ekpetasi diri. Sebuah perencanaan yang
telah dibuat dengan sedemikian rupa, alhasil justru
melesat menjadi penderitaan. Karena di luar ekspetasi
seseorang membuat lupa diri dan tidak terima, sering
menyebut sebuah ketidakadilan kehidupan. Kondisikondisi kehidupan yang beragam telah disebutkan
pula oleh Guru Agung Buddha dalam Aṅguttara
Nikāya IV, 157, diantaranya adalah untung – rugi (lābho
ca alābho ca), popularitas – ketidakterkenalan (yaso
ca ayaso ca), hinaan – pujian (nindā ca pasaṁsā ca),
dan suka – duka (sukhañca dukkhañca). Kedelapan
kondisi dunia (atthaloka dhamma) tentu dialami oleh
setiap manusia tanpa kecuali. Perputaran fenomena
kehidupan yang selalu berubah mengabaikan
subjektifas. Walaupun kondisi dunia yang nyata adanya
terjadi tanpa bisa dihindari, namun pada umumnya
manusia kesulitan dalam menerima kenyataan itu
datang. Pikiran menjadi terombang-ambing, dilanda
kesedihan, tidak menyukai saat datangnya kondisi
yang tidak menyenangkan. Hal tersebut dapat
menjadi umum terjadi karena adanya kemelekatan
dalam diri manusia, sesungguhnya ini merupakan
kebiasaan yang tidak sehat, emosi muncul sesuka
hati untuk menggerogoti ketika setiap kondisi tidak
MAJALAH NALANDA
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menyenangkan itu terjadi. Emosi
yang negatif tersebut perlu
dihilangkan, dilepaskan, dan pelu
dirubah.
Belajar Dhamma
Terkait dengan kondisi dunia
datang setiap saat, perlu disikapi
secara bijak dengan belajar
dan praktik Dhamma. Guru
Agung Buddha memberikan
keteladaan yang sangat arif dalam
menyikapi kondisi dunia yang
tidak menyenangkan dengan
cara menjaga keseimbangan
meniadakan kemelekatan
dan ketidaksenangan
dalam setiap kondisi yang
menyenangkan maupun yang
tidak menyenangkan. Ketika
berhadapan dengan objek-objek
yang menyenangkan, batin tidak
menggenggamnya erat-erat
begitu pula batin tidak muncul
keresahan dan kesedihan yang
begitu mendalam saat datangnya
objek-objek yang menyakitkan.
Salah satu kutipan dalam
Manggala Sutta yang menegaskan
hal ini dikatakan bahwa batin
seorang bijak tidak akan gemetar
meskipun harus bersentuhan
dengan fenomena duniawi
(puṭṭhassa lokadhammehi cittaṁ
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yassa na kampati). Seseorang
dapat melatih diri dengan baik
agar mampu bersikap tenang dan
seimbang dalam setiap kondisi.
Tujuan dari belajar dan praktik
Dhamma adalah perubahan diri
menjadi lebih baik.
Arif dalam Meditasi
Pemahaman masyarakat umum
terhadap meditasi, sebagaimana
yang tertulis dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, adalah
pemusatan pikiran dan perasaan
untuk mencapai sesuatu (KBBI,
2012:893). Dan kita tahu bahwa
pemahaman secara Dhamma
tidaklah persis seperti itu.
Istilah meditasi dalam konteks
literatur Pāli diterjemahkan
samādhi atau bhāvanā.
Sesungguhnya, masing-masing
istilah tersebut memiliki makna
yang berbeda-beda. Makna
dari istilah Samādhi yang
mengacu lebih dekat dengan
pemahaman umum yaitu
upaya pemusatan pikiran atau
konsentrasi (onepointedness of
mind). Dalam Abhidhamma,
samādhi merupakan istilah lain
dari ekaggatā, keterpusatan
atau kemanunggalan batin (onepointedness). Istilah meditasi

yang lainnya yaitu bhāvanā
memiliki arti pengembangan.
Dalam hal ini yang dimaksudkan
pengembangan tertuju
pada pengembangan batin.
Berdasarkan literatur Pāli
dikenal terdapat dua jenis
bhāvanā : samatha-bhāvanā
dan vipassanā-bhāvanā.
Samatha-bhāvanā (meditasi
ketenangan) menitikberatkan
aspek konsentrasi atau pemusatan
pikiran (samādhi). Pada awalnya
jumlah objek yang dipakai pada
meditasi samatha-bhāvanā ada
tiga puluh delapan (belakangan
misalnya dalam Visuddhi-Magga
dikatakan ada empat puluh)
yang kesemuanya ditegaskan
oleh para pakar Abhidhamma
disebut sebagai paññatti, konsep,
bukan realita yang sesungguhnya.
Misalnya cinta kasih, makanan,
badan, napas, dan sebagainya.
Sedangkan dalam meditasi yang
disebut vipassanā-bhāvanā, objek
yang digunakan adalah nāma
dan rūpa atau pañcakkhandha
(lima gugusan kemelekatan).
Menurut Kitab Suci Abhidhamma,
pañcakkhandha tercakup pada
apa yang disebut sebagai
paramattha-dhamma, realita
yang sesungguhnya (yang

paling hakiki). Pada praktik
meditasi vipassanā, melihat
dengan jelas realita yang ada
pada pañcakkhandha sehingga
tersingkap yang disebut sebagai
anicca, dukkha, dan anatta.
Tujuan dari meditasi vipassanā
yaitu memperoleh pandangan
terang. Memandang sebagaimana
apa adanya sehingga muncul
kebijaksanaan.
Kedua jenis meditasi dalam
ajaran Buddha tersebut sangat
penting, tidak hanya salah satu.
Hal ini ditegaskan dalam Vijjābhagiyā-Sutta (A. 1:61), “Dua
Dhamma ini, oh para bhikkhu,
mengambil bagian dalam
(kemunculan) pengetahuan.
Apa saja keduanya? Samatha
dan vipassanā. Samatha, oh para
bhikkhu, bila dikembangkan,
mendatangkan manfaat apa?
Batin menjadi berkembang.
Batin yang berkembang,
mendatangkan manfaat apa?
Nafsu ditanggalkan. Vipassanā, oh
para bhikkhu, bila dikembangkan,
mendatangkan manfaat
apa? Kebijaksanaan menjadi
berkembang. Kebijaksanaan yang
berkembang, mendatangkan
manfaat apa? Ketidaktahuan
ditanggalkan. Tercemar oleh

nafsu, oh para bhikkhu, batin
menjadi tidak bebas. Tercemar
oleh ketidaktahuan, kebijaksanaan
tidak berkembang. Oleh karena
itu, oh para bhikkhu, berpudarnya
nafsu, membebaskan batin
(cetovimutti); berpudarnya
ketidaktahuan, membebaskan
kebijaksanaan (paññāvimutti).
Salah satu sutta dalam Anguttara
Nikāya juga menjelaskan manfaat
dari kedua jenis meditasi yaitu
Yuganaddha-Sutta (A. 2:156-7),
Magga (jalan) dihasilkan berkat
pengembangan Samatha dan
atau vipassanā. Ia mengikuti,
mengembangkan, mengakrabi
magga (jalan) itu. Dengan
mengikuti, mengembangkan,
mengakrabi magga (jalan) itu,
belenggu ditanggalkan, nafsu
laten dilenyapkan.
Meditasi sebagai landasan dalam
meraih keindahan rangkaian
kehidupan yang beragam. Bunga
memiliki berbagai jenis dan
bentuk serta karakter masingmasing, namun jika dirangkai
sedemikian rupa, maka akan
menjadi indah. Keindahan
rangkaian kehidupan tergantung
pada si perangkai bunga.
Sifat yang hakiki dari bunga
yaitu mengalami perubahan

(anicca). Begitu pula, beragam
jenis fenomena kehidupan
yang kompleks dirangkai
oleh perangkai handal maka
akan menjadi lebih indah.
Maka dari itu melalui praktik
meditasi sebagai upaya menjadi
perangkai kehidupan yang
handal, mampu merangkai
kehidupan yang berkualitas.
Kualias diri yang merasakan
keharmonisan kehidupan,
bersahabat dan bersikap arif
dalam setiap kondisi untuk
menyikapi tanpa menghakimi
adanya satu penyebabnya
karena setiap satu jenis akibat
karena adanya berbagai hal yang
mengkondisikan.
Sumber Pustaka
Departemen Pendidikan Nasional,
2012. Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Keempat.
Jakarta: PT.Gramedia
Dhammadhiro, Bhikkhu. Tanpa tahun.
Pustaka Dhammapada
Pāli-Indonesia. Tangerang
Selatan: Sangha Theravada
Indonesia.
Ñāṇamoli, Bhikkhu. 2015. Visuddhi
Magga (Jalan Pemurnian)
Bag.2. Klaten: Wisma
Sambodhi.
Pali Dictinionary Application
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OPINI

RESESI DUNIA
MENGHANTUI,
Bagaimana Kita Harus
Bersikap?

S

Oleh: Herman Kwok
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ejak beberapa bulan
terakhir ini banyak berita
mengenai ancaman resesi
ekonomi. Dimulai dari
perlambatan ekonomi
di negara maju, perlahan mulai
menghampiri Asia. Gelombang
krisis ini diprediksi akan mencapai
puncaknya tahun 2020. Beberapa

indikator krisis yang mulai terlihat
antara lain pertumbuhan ekonomi
yang stagnan atau bahkan minus,
pemasukan negara lebih kecil
dari pengeluaran dan beberapa
indikator lain telah mengarah ke
awal krisis ekonomi global.
Jika dilihat dari kejadian krisis

RUBIK
ekonomi yang lalu, negaranegara yang rentan terkena krisis
biasanya memiliki hutang sangat
besar tetapi pemasukannya
kurang. Juga termasuk negara
berkembang yang salah kelola.
Jika dibandingkan, negara
berkembang pondasinya secara
umum belum sekuat negara
maju. Tentu dalam hal ini pondasi
di sektor ekonomi yang lebih
berperan. Yang termasuk kuat
pondasinya adalah jika negara
tersebut mempunyai cadangan
devisa besar, transaksi dengan
pihak luar negeri berjalan aktif,
rutin dan menguntungkan.
Indonesia termasuk negara
berkembang yang beresiko
terimbas krisis ekonomi kali
ini. Meskipun melambat,
pertumbuhan ekonomi tahun ini
diperkirakan masih menyentuh
angka sekitar 5%. Jika angka
pertumbuhan masih positif,
biasanya dampak krisis ekonomi
tidak terlalu parah.
Apa yang akan terjadi jika suatu
negara telah masuk dalam krisis
ekonomi?
1. Yang paling awal biasanya
terjadi PHK di beberapa
perusahaan yang merugi.
2. Penjualan barang, produk
atau jasa lebih lesu karena
daya beli menurun.
3. Perusahaan yang rugi besar
ditutup.
4. Kriminalitas meningkat,
masalah sosial juga
bertambah.
Kondisi di atas tergantung dari
seberapa dalam dampak krisis
yang dialami. Biasanya ada sektor
yang terdampak ringan hingga
berat tapi juga ada sektor yang
masih bagus dan tidak terkena
dampak krisis sama sekali.
Jika krisis ekonomi sudah tiba
di depan pintu, apa yang bisa
dilakukan oleh umat Buddha?
Sebagai umat awam tentu merasa

khawatir jika situasi krisis ekonomi
muncul. Mulai dari dampak
langsung seperti kehilangan
pekerjaan, peluang, hingga
dampak yang tidak langsung.
Perubahan dari zona nyaman akan
membuat situasi lebih sulit karena
mengurangi standar kenyamanan
yang telah dialami sebelumnya.
Rasa kepemilikan yang kuat ini
dalam ajaran Buddhis disebut
kemelekatan. Melekat terhadap
fasilitas, materi, suasana, properti
atau lingkungan termasuk situasi
dalam zona nyaman. Tentunya
kemelekatan adalah hal yang
beresiko.
Dalam ajaran Buddhis,
kemelekatan dijelaskan:
“Janganlah melekat pada apa
yang dicintai atau yang tidak
dicintai.
Tidak bertemu dengan mereka
yang dicintai dan bertemu
dengan mereka yang tidak
dicintai, keduanya merupakan
penderitaan.”
(Dhammapada, Piya Vagga,
syair 210)
Semakin melekat, resiko
menderita makin besar. Terutama
jika mengalami kehilangan.
Dari kemelekatan timbul
kesedihan, dari kemelekatan
timbul ketakutan,
Bagi orang yang telah bebas
dari kemelekatan, tiada lagi
kesedihan maupun ketakutan
(Dhammapada, Piya Vagga,
syair 214)
Semakin sedikit yang melekat,
semakin sedikit resiko menderita
karena kehilangan. Semakin
sedikit resiko kehilangan, makin
sedikit pula yang dikhawatirkan.
Untuk bisa mengurangi
kemelekatan, dibutuhkan kerelaan
hati. Sebagian umat tentu
sudah paham tentang kerelaan
hati, terutama kerelaan untuk

melepas. Tapi kerelaan itu bukan
hanya tentang melepas (aktif ),
melainkan juga menerima (pasif ).
1. “Rela-melepas” artinya dengan
tulus berniat melepaskan nafsu,
kepuasan, ambisi, kepemilikan,
atas sesuatu yang telah dimiliki.
Contoh: kehilangan jabatan,
materi, uang dan sebagainya.
2. Sedangkan “rela-menerima”
artinya tulus berniat menerima
kondisi, kejadian, beban yang
akan datang dan belum dimiliki.
Contoh: menerima tambahan
pekerjaan, biaya hidup, merawat
orang sakit, dan sebagainya.
Kerelaan melepas dan menerima
ini tentu tidak muncul mendadak,
tapi perlu disadari, dilatih untuk
membuka pikiran, hati dan
tindakan. Jika kerelaan ini sudah
terlatih, maka kekhawatiran juga
akan berkurang, bahkan lenyap.
Melatih kerelaan dapat dilakukan
melalui tindakan berdana. Mulai
dari berdana uang, makanan, ilmu,
tenaga, tempat, waktu semuanya
bisa dilakukan kapan saja. Tanpa
terikat momen tertentu.
Berdana uang, makanan dan
ilmu sama dengan rela melepas
kepemilikan. Sedangkan berdana
tenaga, tempat, waktu sama
dengan rela menerima beban
tambahan.
Sekali lagi proses ini bukan hal
yang bisa terjadi secara instan.
Hanya melalui kesadaran dan
latihan, kerelaan bisa tumbuh
semakin baik. Setelah memiliki
kerelaan melepas dan menerima,
seharusnya tidak ada lagi
ketakutan yang berlebihan. Semua
hal menjadi netral.
Sampai di titik ini, Apakah kita
masih khawatir tentang krisis
ekonomi?
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Ibu Satini, S.Ag, S.Pd., M.Pd.
Saya ke Jakarta tahun 1990 berbekal ijasah
PGA Buddha. Waktu itu saya bersekolah di
PGA Mpu Tantular Banyumas Jawa Tengah.
Begitu sampai Jakarta, saya berkerja di
Yayasan Tri Ratna menjadi staff yayasan/
TU SMEA (sekarang SMK). Saya tinggal
di Asrama Yayasan anak asuh Dharma
Pembangunan di jalan Kerajinan Dalam
No. 16. Waktu itu saya belum kuliah
di Nalanda. Pada saat itu tahun 1991.
Setahun kemudian, saya kuliah di Nalanda
sambil bekerja di Yayasan Tri Ratna. Tahun
1992 akhir ada pendaftaran PNS untuk
guru agama Buddha lalu saya melamar
dan diterima, mulai tugas Januari 1993.
Pertama kali menjadi guru Agama Buddha
mengajar di SDN Mangga Besar 15 Pagi
(5 tahun) . Perjalanan waktu cukup berat,
pagi mengajar di sekolah negeri, siang/
sore hari sebagai karyawan di sekolah Tri
Ratna dan malam hari kuliah di Nalanda
sampai sekitar 4 tahun. Tahun
1998 mutasi ke SDN Mangga
Besar 10 Pagi (13 tahun).
Tapi karena murid yang
beragama Buddha sedikit
jadi saya mendapat
tugas tambahan
menjadi guru kelas/
wali kelas. Sejak saat
itu dan seterusnya
mengajar umum
karena
tuntutan di
lapangan
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bahwa PNS harus mengajar.
Tahun 1995 saya ikut ujian D3
Nalanda dan lulus. Sejak saat itu
walau sudah selesai 8 semester
skripsi tertunda terus sampai
menjadi mahasiswa abadi di
Nalanda karena lulus S1 Nalanda
tahun 2003. Lulus SI Nalanda
saya langsung kuliah lagi di STKIP
Kusuma Negara jurusan PKN
lulus tahun 2006. Tahun 2017
melanjutkan kuliah lagi S2 di
UHAMKA jurusan administrasi
pendidikan lulus 24 Desember
tahun 2009 pas 2 tahun selesai/
lulus. Wisudanya awal tahun
2010. Tahun 2011 saya mutasi
lagi di SDN Mangga Besar 11 Pagi
(1 tahun 8 bulan) masih sebagai
guru umum. Pada tahun 2012 tes
seleksi Calon Kepala Sekolah lulus
akhirnya tahun 2013, selain jadi
guru mendapat tugas tambahan
sebagai Kepala Sekolah di SDN
Mangga Besar 01 Pagi (3 tahun).
Tahun 2016 mutasi Kepala Sekolah
ke SDN Tamansari 03 – sekarang
Awal ketemu STAB Nalanda
: saya masuk Nalanda tahun
1991 di jalan Kramat Raya No.
64 Jakarta. Mendapat informasi
dari teman-teman yang kulaih
di Nalanda. Waktu saya lulus

PGA 1990 berhenti dulu 1 tahun,
tidak langsung kuliah karena
belum mempunyai biaya. Bekerja
dahulu di Tri Ratna 1 tahun
kemudian baru kuliah. Karena
hidup di perantauan seorang diri
jadi kebutuhan hidup menjadi
pertimbangan.
Kesan yang paling di ingat.
Hehehe. “menjadi mahasiswa
abadi di Nalanda”. Masuk kuliah
tahun 1991 lulus tahun 2003
sampai cuci gudang dan itupun
sudah hampir di DO. Tapi banyak
juga teman-teman yang seperti
saya. Sampai ada yang pindah
kampus. Lulusnya di kampus
Maha Prajna. Karena pada saat
itu perjuangan saya dan temanteman untuk lulus misal mata
kuliah Bahasa Indonesia itu sangat
sulit. Dan mungkin juga karena
kuliah sambil bekerja. Jadi waktu
untuk tugas kuliah dan menyusun
skripsinya banyak tertunda karena
pekerjaan di lapangan. Kalau saya
pribadi tahun 1995 sudah lulus
D3 waktu itu pendidikan guru
rata-rata D2. Jadi ada titik nyaman.
Begitu turun aturan guru harus
S1 ya mau nggak mau karena
tuntutan kerja selesai juga ikut
lulus S1. Kesan yang paling diingat

ya menjadi mahasiswa abadi. Hehe
12 tahun.
Nalanda saat ini sudah
sangat bagus, banyak sekali
kemajuannya. Sampai bisa
membuka jurusan lain yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat
saat ini dan yang akan datang.
Sesuai dengan perkembangan
jaman. Para dosennya profesional
semua. Mahasiswanya
semangatnya luar biasa. Kegiatan
di dalam kampus maupun
penerapan di luar masyarakat
sudah banyak yang bermanfaat.
Harapan saya untuk keluarga
dan pribadi sudah tercukupi. Tapi
untuk pengabdian di masyarakat
saya masih banyak kendala
terutama waktu. Saya fokuskan
dulu di pendidikan.
Pesan untuk civitas & Mahasiswa
Nalanda dari saya adalah selamat
mengabdi dan berkarya di segala
bidang. Terapkan ilmu yang ada
dalam praktik nyata.
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FOTO KEGIATAN

D

LIVE IN
25-27 Oktober 2019

alam rangka menyongsong HUT Nalanda yang ke 40, banyak rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan oleh STAB Nalanda. Salah satunya Live In yang sudah terselenggara selama 3 hari di
Bogor tepatnya di desa Comblong Coblong. Kegiatan ini diikuti oleh 4 sekolah yaitu SMK Bogor,
SMA Ananda, SMA Dharma Budhi Bhakti, dan SMK Paramitha dengan jumlah peserta 41 siswa.
Untuk kegiatan selama live in, para peserta dititipkan ke rumah-rumah warga untuk mengikuti
semua kegiatan yang dilakukan oleh pemilik rumah yang ditempati. Selain tinggal di rumah warga, para
peserta diajarkan untuk hidup sesederhana mungkin dan merasakan menjadi seorang petani yang setiap
harinya harus bangun pagi, ke kebun untuk merawat tanamannya. Tentunya kegiatan ini sangat positif dan
berkesan, khususnya para peserta yang awalnya hidup mewah, namun selama disini mereka diajarkan untuk
hidup sederhana dan tidak berfoya-foya.
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Dies
Natalis
XL
&
Wisuda
Sabtu 26 Oktober 2019.

S

ekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nalanda telah melaksanakan Dies Natalis XL, Wisuda Sarjana
Pendidikan Keagamaan Buddha XXIII, Wisuda Pasca Sarjana Pendidikan Keagamaan Buddha VI dan
Wisuda Sarjana Dharma Usada III dengan tema "Berjuang Demi Kemanusiaan dan Berkarya Demi
Peradaban".
Acara ini dihadiri oleh Dirjen Bimas Buddha, Bapak Caliadi S.H., M.M., Pembimas Buddha DKI Bapak
Suwanto, S.Ag., Ketua Yayasan beserta jajarannya, dan semua civitas Akademisi STAB Nalanda, serta para
alumni dan tamu undangan. Acara ini dibuka dan ditutup oleh Ketua STAB Nalanda Bapak Lauw Acep, S.Ag.,
M.Pd. B.
STAB Nalanda tahun ini telah meluluskan 14 mahasiswa/mahasiswi dengan menyandang gelar sarjana dari 3
Prodi (program studi).
Semoga ilmu yang didapatkan selama kuliah di Nalanda dapat bermanfaat bagi masyarakat dan diri sendiri.
STAB Nalanda mengharapkan para lulusan Nalanda dapat bersaing dan berperan dalam menghadapai era
digital 4.0.

20 BELAJAR DAN MENGINSPIRASI

Fang Shen
Minggu 27 Oktober 2019.
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C

etiya Nalanda kembali
melakukan kegiatan
Fang Shen (pelepasan
makhluk hidup ke
alam bebas). Kebajikan
ini dilakukan sebagai praktik cinta
kasih dan belas kasih kepada
makhluk lain.
Kebajikan Fang Shen ini
dilakukan di danau The
Orchard Summarecon, Bekasi.
Kebahagiaan dirasakan langsung
oleh semua umat yang turut
hadir. Melalui praktik cinta kasih
ini banyak makhluk hidup yang
terselamatkan dari ancaman
kematian dan memperoleh
kebahagiaan.
Semoga praktik cinta kasih dan
belas kasih dapat selalu kita
praktikkan sehingga banyak
makhluk yang terbebas dari
penderitaan.
Semoga semua makhluk
berbahagia.
Sadhu… sadhu…sadhu.
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KESEHATAN

Pertolongan Pertama
pada Sumbatan Jalan
Nafas oleh Benda
Asing

Oleh: dr. Hubah

P

embaca yang budiman, sumbatan jalan
nafas oleh benda asing ( SOBA ) umumnya
terjadi pada jalan nafas bagian atas.
SOBA bisa bersifat parsial ataupun total.
Pada sumbatan parsial, jalan nafas hanya
tertutup sebagian sehingga korban masih bisa
bernafas atau bicara. Pada sumbatan total, udara
tidak dapat masuk maupun keluar melalui jalan nafas.
Akibatnya korban tidak bisa bernafas maupun bicara.
Otak kita sangat rentan terhadap kekurangan oksigen.
Bila otak tidak mendapat oksigen dalam waktu 3
sampai 5 menit, maka sel-sel otak akan mengalami
kerusakan permanen sehingga bisa timbul cacat
sampai kematian.
Pembaca yang budiman, kita sering mendengar
kejadian sumbatan jalan nafas oleh benda asing
dalam kehidupan sehari – hari. Mari kita bayangkan
:”bagaimana perasaan kita bila SOBA terjadi pada
orang yang kita sayangi dan pada saat itu kita tidak
tahu apa yang harus kita lakukan untuk menolong
mereka?” Tentunya kita akan panik dan menyesal
kenapa kita tidak belajar dan berlatih lebih awal.
Agar kita bisa bertindak dengan benar dan penuh
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percaya diri pada saat dibutuhkan, marilah
kita belajar mengenali tanda-tanda seseorang
mengalami SOBA dan berlatih teknik-teknik
pembebasan jalan nafas dari sumbatan oleh benda
asing.
Tanda-tanda Adanya Sumbatan Jalan Nafas oleh
Benda Asing dan Tindakan Pertolongannya

Tepukan Punggung ( Back Blow ) pada Dewasa / Anak
•

Penolong berdiri di samping agak ke
belakang

•

Topang dada korban dengan tangan Anda,
bantu korban membungkuk ke depan

•

Beri tepukan kuat di punggung di antara
kedua tulang belikat, dengan pangkal
telapak tangan

•

Tepukan diberikan sebanyak 5 kali

Hentakan Perut ( “Manuver Heimlich” ) pada Dewasa / Anak

•

Bayi ditelengkupkan di atas lengan penolong,
dengan kepala lebih rendah. Kepala bayi ditahan
dengan memegang rahang bawah.

•

Dengan pangkal telapak tangan yang lain, penolong
memberikan tepukan di punggung bayi di antara
kedua tulang belikat.

•

Sesudah memberikan tepukan s/d 5 kali, tangan
penolong yang bebas diletakkan di atas punggung
bayi, lalu bayi dibalikkan .

•

Bayi diletakkan di atas paha penolong, telentang
dengan kepala lebih rendah.

•

Berikan kompresi dada pada ½ bagian bawah tulang
dada, tepat di bawah garis yang menghubungkan
kedua puting susu; dengan ujung 2 jari tangan.

•

Berikan kompres dada s/d 5 kali.

•

Bila ada tanda- tanda bahwa jalan nafas sudah
bebas, periksa mulut bayi untuk memastikan apakah
benda asing sudah berhasil dikeluarkan.

•

Bila benda asing dapat dilihat dengan jelas, lakukan
sapuan jari tangan menyusuri pipi ke arah belakang
benda asing, lalu benda asing disapu ke arah atas
agar dapat dikeluarkan
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Untuk bayi < 1 bulan : tidak boleh dilakukan hentakan perut

•

Bayi ditelengkupkan di atas lengan penolong, dengan
kepala lebih rendah. Kepala bayi ditahan dengan
memegang rahang bawah.

•

Dengan pangkal telapak tangan yang lain, penolong
memberikan tepukan di punggung bayi di antara kedua
tulang belikat.

•

Sesudah memberikan tepukan s/d 5 kali, tangan
penolong yang bebas diletakkan di atas punggung bayi,
lalu bayi dibalikkan .

•

Bayi diletakkan di atas paha penolong, telentang dengan
kepala lebih rendah.

•

Berikan kompresi dada pada ½ bagian bawah tulang
dada, tepat di bawah garis yang menghubungkan
kedua puting susu; dengan ujung 2 jari tangan.

•

Berikan kompres dada s/d 5 kali.

•

Bila ada tanda- tanda bahwa jalan nafas sudah bebas,
periksa mulut bayi untuk memastikan apakah benda
asing sudah berhasil dikeluarkan.

•

Bila benda asing dapat dilihat dengan jelas, lakukan
sapuan jari tangan menyusuri pipi ke arah belakang
benda asing, lalu benda asing disapu ke arah atas agar
dapat dikeluarkan

Bila pasien tidak sadar: Baringkan pasien di atas alas yang keras & lakukan kompresi dada
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DONATUR BEASISWA
YAYASAN DANA PENDIDIKAN BUDDHIS NALANDA
BULAN SEPTEMBER 2019
NO

Nama

NO

Nama

1
2

Susyanto
Eka Setya Ningsih

60
61

Sri Wahyuni
Ibu Peitryn

3

Valencia Suryaatmaja

62

Puridiningrat

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Anita
Darmadi
Frans Sanjaya
NN
Suyati Tan
Anthony Wibisono
Dianie
Tommi
Benny Setiawan
Tiang Tjoe

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

14

Susanty

73

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Anisyah
Subur Harjono
Feilishka Widya
Chynthia
Ayling
Johannes
Andi
Christin
I Gede Raka Putra Gunawan
Sundie
Jimmy & Fenny Lie
Ase
Rita
Edwin
Joice
Lisa
Nelly Sucipto
Bapak Henky
Rochana Rochiman
Sherly
Asien
Yu sui Cin
Verky Lietua
NN
Helen Cynthia
Hermina
Hartono Sanjaya
Ruslim Lie
Zeni Citra
Sherlyn Wilie
Budhi Pranoto
Deiki Irawan dan keluarga
Yulyani Arifin
Neva dan Junha
Mie Lie
Ang Tjie Phing
Hadinata
Bapak Morison Lim
Almarhum Mursalim (Lim Sim
Mui) dan Almarhumah Titi Sunarti
(Lie Cin Ti)
Sauliana
Jennifer Gracia
Ibu Lita lianti
Alm. Theng Siong Kwie
Tina
Cindy

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Suwani
Yenny
Melianti
Megahwaty Halim
Niling, Audria, Eldrick, dan Hartono
Wanmei & Tungsen
Nurkilin Lukite Setijono Putro
Shanty
Lo Willy Prang
Sakya
Romo IKG Karyana Govinda,
S.Ag.,M.Pd.,CPS.
Elvi Chang
Djoni dan Yunita
Alm. Harto Rahardjo
Bapak Kamal Helvitrian
Joyo Sampurno
Liu Lie Sie
Julia
Ronar dan Merie
Regita
Munadi & Mery
Gou Go Siang
Surtini
Andre
Jumirin Aditiya
Rosnawaty dan tony
Pradipa Suryadi
Justine
Betty H
Vera Tjhin
Liauw Djai Yen
Tony Faizal
Susy Youlia
Kel. Alm. Ny. Tan Sai Khim
Kartini Tanudjaja
Kim Fa
Papa Gotama
Julianto
Yanto
Yanto Hidayat
Thio Ciko
Ibu Mona
Jenny
Tanggoro
Alfa Artha Andhaya
Umat CSM Lippo Cikarang
Livia
Hastarita Lawrenti
Fudy

53
54
55
56
57
58
59

NO

Nama

NO

Nama

NO

Nama

119 Rachmawati Arief
120 Ibu Megahwaty Halim
Alm. AGUS WANAGIRI dan almh.
121
JOE LEE NIO
122 Elias Delano
123 Fran Sanjaya
124 Iwan Kurniawan
125 Kel Yanto Hidayat
126 Anto
127 Arief Somantri
128 Sian Giok
129 Liong Lie Ching
130 Yunita Halim
131 Soesanto

178 Hng Merry
179 Elpie

237 Chindra yasa
238 Siktasari

180 Marco Wijaya

239 Rosbibi

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

132 Lina

191 Jimmy Suwanto

250 Eddy Mulia

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

Herman
Tanto
Megah Wijaya dan Keluarga
Junita Chandra
Hiandy Cindra
Jhonson dan kel
Tangoro
Jamin Hendra
Ju Lanny Tjandrahu
Tjong Sun Mie
Suryati
Delima Wijaya
Sianti Dewi
Wahyuti
Seraphina
Joiclyn Lestari
Jimmy Boewono
Wandi
Edi Salim
Che Chu Suang
Inggrid Sunandar
Paulus Chandra
Ivon Susan
Kel Lim Hok Kun
Edy Papiso
Swartina Tedja
Elona
Liauw Jit Shu
Didi
Ricky Martin
Jayanti Hidayat
Andy Julyandy
Herlina Feronica
Darman
Herna Husin
Jo Dewi
I made Agus Kresna
Wiratno

Kamelia
Steve Yang
Andre
Alwi Wirianata
Mariana
Alm Tan Kun Hoat
Lianawati
Santi
Selvijana
Meliani Chandra

Lay Tjhiap Liong
Louw Kok Hwang
Yani
Juliana Thamrin
Indranila Sidarta
Yunita Margaret
Angga Diantoro
Liem Chioe Kwie
Susana Sukarto
Teddy Tanoto
Ilphin
Aries Tanton
Griaty
Anton Susilo
Herman Widjaja
Erlina Se
Dermawan Lesmana
Lidia
Susan
Ratna Tjitrawati
Heriy Mitto
Budiman Joandi
Felicia
Freddy Kosasih
Benny Wibowo
Alice Wijaya
Dedy Iskandar
Santoso Sadeli
Kevin
Dicky Setiawan
Thio Ciko
Nani
Titi Laniati
Irwanto
Tek Hiong
Cuan Hok
Netty Djatinegara
Anton Teguh

Andrew Sudiman
Tony Limaya
Jap Tjie Kang
Alex Iskandar
Ferry
Lita Sendjaya
Eddy
Bun Kuan
Siska Johan
Sutrisno

Duharma
Teddy Sutiardy
Laniwati
Danny Harumitah
Theresia
Hendri Hermawan
Sofian
Linda
Liana
Law Wie Tek
Tan Aan
Michael
Gerry Tjong
Kevin ananda
Johan Panorama
Hasan Gunawan
Eddy setiawan
Hagus Suanto
Dharmayanto
Dewi Yanti
Witarsa
Kok cai / Wenwen
Mery Yulianto
Irwan Chandra
Ali
Almh Ang Koey Toan
Leluhur Keluarga Ang
Alm Surya Gijanto
Leluhur Kel Lie
Alm Rusdy Anwar
Almh Lie Tioe Ngo
Asen dan Lisa
Alm Ang Koey Lian
Arif Fadjar Kota
Diana
Edrick Tioris
Edbert Tioris
Bahar dan Kel

112 Eva

171 Mulyadi

230 Anton Teguh Atmaja

289 Jesslyn Gustin

113
114
115
116
117
118

172
173
174
175
176
177

231
232
233
234
235
236

290 Johan Wijaya
291 Youngky Wijaya

Lili Sutanti
Tan El Yan
Jumirin Aditya
Friska
Alm. Kel Lie
Gan Yen Long

Dharma Tirta Wijaya
Erron
Tjun siok
Cie Theng
Desmond Kurniawan
Soewandi

Deasy
Joseph Sethiawan
Chandra Wijaya
Denise Rianti
Men Chong
Lucya Angela

Terima kasih dan Anumodana, telah berpartisipasi menjadi donatur
pembangunan Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda. Semoga Kebajikan
yang dilakukan membuahkan kebahagiaan dan dapat merealisasikan cita-cita
luhur, hingga tercapainya Nibbana.
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