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Sukhi Hontu,
Sahabat Nalanda,
Tujuan hidup manusia adalah hal yang mendasar untuk
mementukan kehidupan selanjutnya dan kebanyakan orang yang
dipikirkan adalah kebahagiaan menjadi tujuan hidup. Sebagai
seorang Buddhis pasti tahu bahwa tujuan hidup umat Buddha
adalah Nibbana.
Pada Majalah Nalanda edisi ini akan mengangkat tema “Tujuan
Hidup” yang akan memuat artikel sekilas tentang Tujuan Hidup
dan tentunya artikel yang bermanfaat lainnya.
Demikian sepatah kata yang dapat kami sampaikan, semoga
majalah ini terus dapat bermanfaat dan menambah wawasan para
pembaca.
Semoga semua makhluk berbahagia.
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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CERITA BUDDHIS

Culapanthaka

B

endahara kerajaan di
Rajagaha mempunyai
dua orang cucu laki-laki
bernama
Mahapanthaka dan
Culapanthaka. Mahapanthaka,
yang tertua, selalu menemui
kakeknya mendengarkan
kotbah Dhamma. Kemudian

Mahapanthaka bergabung
menjadi murid Sang Buddha.

Culapanthaka mengikuti jejak
kakaknya menjadi bhikkhu pula.
Tetapi karena pada
penghidupan yang lampau
pada masa keberadaan Buddha
Kassapa, Culapanthaka telah
menggoda seorang bhikkhu yang

sangat bodoh, maka ia dilakhirkan
sebagai orang dungu pada
kehidupannya saat ini. Dia tidak
mampu mengingat meskipun
hanya satu syair dalam empat
bulan. Mahapanthaka sangant
kecewa dengan adiknya dan
mengatakan bahwa adiknya tidak
berguna.
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Suatu waktu, Jivika datang ke
vihara mengundang Sang Buddha
dan para bhikkhu yang ada,
untuk berkunjung makan siang di
rumahnya. Mahapanthaka, yang
diberi tugas untuk memberitahu
pada bhikkhu tentang undangan
makan siang tersebut, mencoret
Culapanthaka dari daftar
undangan. Ketika Culapanthaka
mengetahui hal itu dia merasa
sangat kecewa dan memutuskan
untuk kembali hidup sebagai
orang perumah tangga.
Mengetahui keinginan tersebut,
Sang Buddha membawanya dan
menyuruhnya duduk di depan
gandhakuti, kemudian Beliau
memberikan selembar kain
bersih kepada Culapanthaka
dan menyuruhnya untuk duduk
menghadap ke timur dan
menggosok-gosok kain itu. Pada
waktu bersamaan dua harus
mengulang kata “Rojaharanam”
yang artinya “kotor”. Sang Buddha
kemudian pergi ke tempat
kediaman Jivika, menemui para
bhikkhu.
Culapanthaka mulai menggosokgosok selembar kain tersebut,
sambil mengucapkan
“Rajoharanam”. Berulang kali kain
itu digosok dan berulang kali pula
kata-kata
rojaharanam meluncur dari
mulutnya.
Berulang dan berulang kali.
Karena terus digosok, kain
tersebut menjadi kotor. Melihat
perubahan yang terjadi pada kain
tersebut, Culapanthaka tercenung.
Ia segera menyadari ketidak
kekalan segala sesuatu yang
berkondisi.
Dari rumaha Jivika, Sang
Buddha dengan kekuatan
supranaturalnya mengetahui
kemajuan Culapanthaka. Beliau
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dengan kekuatan supranatualnya
menemui Culapanthaka, sehingga
seolah-olah Beliau tampak duduk
di depan Culapanthaka, dan
berkata:
“Tidak hanya selembar kain yang
dikotori oleh debu; dalam diri
seseorang ada debu hawa nafsu
(raga, debu keinginan jahat (dosa),
dan debu ketidaktahuan (moha),
seperti ketidaktahuan akan empat
kesunyataan mulia. Hanya dengan
menghapuskan hal-hal
tersebut seseorang dapat
mencapai tujuannya dengan
mencapai arahat”
Culapanthaka mendengarkan
pesan terseubut dan meneruskan
bermeditasi. Dalam waktu yang
singkat mata bathinnya terbuka
dan ia mencapai tingkat kesucian
arahat, bersamaan dengan
memiliki ‘pandangan terang
analitis’. Maka Culapanthaka tidak
lagi menjadi orang dungu.
Di rumah Jivika, para umat
akan menuang air sebagai telah
melakukan perbuatan dana;
tetapi Sang Buddha menutup
mangkoknya dengan tangan dan
berkata bahwa masih ada bhikkhu
yang ada di vihara. Semuanya
mengatakan bahwa tidak ada
bhikkhu yang
tertinggal. Sang Buddha
menjawab bahwa masih ada satu
orang bhikkhu yang ertinggal dan
memerintahkan untuk menjemput
Culapanthaka di vihara.
Ketika pembawa pesan dari
rumah jivika tiba di vihara,
dia menemukan tidak hanya
satu orang, tetapu ada seribu
orang bhikkhu yang serupa.
Mereka semua diciptakan oleh
Culapanthaka, yang sekarang
telah memiliki kemampuan
bathin. Utusan tersebut kagun
dan dia pulang kembali dan

melaporkan hal ini kepada jivika.
Utusan itu kembali ke vihara untuk
kedua kalinya dan dipertintahkan
untuk mengatakan bahwa Sang
Buddha mengundang bhikkhu
yang bernama Culapanthaka.
Tetapi ketika dia menyampaikan
pesan tersebut, seribu suara
menjawab, “saya adalah
culapanthaka” dengan binggung,
dia kembali ke rumah jivika untuk
kedua kalinya.
Untuk ketigakalinya dia disuruh
kembali ke vihara. Kali ini, dia
diperintahkan untuk menarik
bhikkhu yang dilihatnya pertama
kali mengatakan bahwa dia adalah
Culapanthaka. Dengan cepat
dia memegangnya dan semua
bhikkhu yang lain menghilang,
dan Culapanthaka menemani
utusan tersebut ke rumah Jivika.
Setelah makan siang, seperti yang
diperintahkan oleh Sang Buddha,
Culapanthaka
menyampaikan kotbah dhamma,
kotbah tentang keyakinan dan
keberanian, mengaum
bagaikan rauangan seekor
singa muda. Ketika masalah
Culapanthaka dibicarakan di
antara para bhikkhu, Sang Buddha
berkata bhwa seseorang yang
rajin dan tetap pada
perjuangannya akan mencapai
tingkat kesucian arahat.
“Dengan usaha yang tekun,
semangat, disiplin dan
pengendalian diri, hendaklah
orang bijaksana membuat pulau
bari dirinya sendiri yang tidak
dapat ditenggelamkan oleh banjir “.

INSPIRASI

Ilmu
Elemen dan
Kebahagiaan.
menemukan lebih dari 2.000 hasil
pencarian.

Oleh: Leopratama

N

amo Buddhaya,
Salam, Sahabat.
Ilmu Elemen, atau
Knowledge of Elemen
(KoE), adalah cara
lain untuk menggambarkan
Dhamma yang diajarkan oleh
Sang Buddha. Apabila seorang
mencari kata “dhatu” yang artinya
elemen dalam Pitaka Pali, ia akan

Namun, seiring semakin
memudarnya Dhamma dari hati
para makhluk, pengetahuan
tentang Elemen akan semakin
jarang diketahui umat manusia.
Padahal, Sammasambuddha
mendapatkan KeMahaTahuanNya
dan segala Kekuatan Agungnya
melalui penembusan akan
Pengetahuan akan Elemen.
Karena mengetahui dan
menyadari kinerja semua
elemenlah, Buddha mengetahui
segala sesuatu hingga sangat detil,
jauh melampaui kemampuan
bahkan 1 Triliun Paccekabuddha.
Sammasambuddha mampu
mengetahui mengapa mawar
berwarna merah, mengapa
kaktus berduri, mengapa tebu
manis, mengapa garam asin,
mengapa jari tangan manusia

ada lima, mengapa naga bisa
menghembuskan api, dan
sebagainya. Dhatu-katha,
kitab ketiga Abhidhamma,
diterjemahkan sebagai The
Discourse of Elements.
Pengetahuan akan Elemen akan
memberkahi pembelajarnya
dengan segala macam kekuatan
dan kenikmatan. Semakin seorang
menguasai Pengetahuan akan
Elemen, semakin mahir ia dalam
melampaui belenggu dan derita.
Namun, pembahasan akan
Ilmu Elemen tidaklah mudah
disampaikan dalam uraian yang
singkat. Untuk materi lebih lanjut,
silakan kunjungi Youtube channel
kami di Hadayacara. Pertanyaan
juga dapat ditanyakan asalkan
bebaskan kami dari kewajiban
merespon seketika, yang mau juga
dapat belajar bersama di grup
whatsapp yang kami kelola.
MAJALAH NALANDA
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Namun pada kesempatan kali ini, bagi mereka
yang menginginkan kebebasan dari segala macam
penyakit, kemiskinan, sakit hati, masalah, halangan,
rintangan, kesulitan, kesengsaraan, dan penderitaan,
serta menginginkan segala kesehatan, kerupawanan,
kekayaan, kejayaan, ketenaran, kekuasaan,
kebahagiaan, kenikmatan, kedamaian, kesaktian,
Samadhi, Kebijaksanaan, dan Kebebasan, ada 2 grup
latihan yang dapat kami sarankan untuk dilatih.
Bahkan sebelum dipahami alasannya. Mereka adalah,
Tujuh Latihan Dasar dan Mahanamakkara.
Sebelum kita membahas Tujuh Latihan Dasar dan
Mahanamakkara, perlu kita ketahui bahwa setiap
manusia terdiri dari 5 Elemen, yaitu Tanah, Air, Api,
Angin, dan Kesadaran. Kelima elemen ini dibedakan
menjadi 2 kategori, gross dan refine.
Apa itu elemen yang gross? Elemen yang gross
adalah elemen yang kasar, olarika,inferior. Sedangkan
elemen yang refine adalah elemen yang halus,
sukhuma, superior. Segala macam penderitaan,
ketidaknyamanan, segala sesuatu yang tidak
menyenangkan terbit dari elemen yang gross. Segala
macam kenikmatan, kenyamanan, segala sesuatu
yang menyenangkan terbit dari elemen yang refine.
Di seluruh alam semesta ini, elemen yang gross
akan berkumpul dengan elemen yang gross, dan
yang refine dengan yang refine. Sebagaimana air
berkumpul dengan air, minyak dengan minyak,
burung hitam dengan burung hitam, burung putih
dengan burung putih.
Sebagaimana bijih emas dapat diproses bertahap
menjadi emas murni, elemen dapat diproses dari
gross menjadi refine, proses tersebut kita sebut
refinement. Rangkuman utama dari Ilmu Elemen
adalah,
“Segala Kejahatan grosskan elemen, segala Kebajikan
refine elemen. Karena suatu perbuatan menggrosskan elemen, ia disebut kejahatan. Karena suatu
perbuatan merefine elemen, ia disebut Kebajikan.”
Kami biasa menyarankan orang untuk melatih Tujuh
Latihan Dasar dan Mahanamakkara. Karena kedua
latihan tersebut merefine 5 elemen seseorang
melalui berbagai cara berbeda, sehingga, karena
elemen yang gross bertahap menjadi refine, segala
derita bertahap pudar dan tergantikan oleh
kebahagiaan.
7 Latihan Dasar
1. Langit sudah gelap, daging, susu, telur
hindarilah. Bila belum bisa menghindari,
4 BELAJAR DAN MENGINSPIRASI

kurangilah.
Mengapa daging, susu, dan telur perlu dihindari
ketika langit sudah gelap? Karena daging, susu,
dan telur nutrisinya padat, elemen tanahnya
compact. Untuk bisa dicerna dengan baik,
perlu bantuan api matahari, maka hanya baik
dikonsumsi saat fajar merekah hingga tengah
hari, siklus naik matahari. Kami tidak pernah
menyuruh anda untuk bervegetarian.
Bila Dasute dikonsumsi saat matahari sudah
terbenam, kar it, aura menggelap, rezeki seret,
rentang terhadap serangan ilmu hitam dan
makhluk halus rendah.
2. Air, teh, kopi, rokok, hindarilah terlalu
banyak. Teh, kopi, rokok, jauh lebih bagus bila
tidak sama sekali. Teh dan kopi, seminggu
segelas adalah baik.
Mengapakah? Minum air terlalu banyak dapat
menyebabkan elemen air menjadi gross dan
karenanya tubuh jadi gemuk, berat, malas,
susah bangun pagi, kaki tangan dingin, mudah
lelah, paru-paru lembab, hati menjadi sedih,
melankolis, depresi berkepanjangan, dan suka
menunda pekerjaan.
Teh dan kopi adalah obat. Peribahasa China
juga menyatakan, tiga bagian (30%) obat adalah
racun. Itu bukan minuman kasual. Teh lebih
dari segelas seminggu bagi orang sehat, akan
mudah menyebabkan elemen angin menjadi
gross, manifestasinya adalah pusing, vertigo,
migrain, masalah kepala, insomnia, banyak
mimpi, kembung, sakit maag, masalah rahim,
hati menjadi waswas, ketakutan, khawatir,
mudah curiga, dan angkuh.
Kopi bila terlalu banyak dapat menyebabkan
elemen tanah dan api gross, sehingga seorang
menjadi kaku sendinya, banyak penyumbatan,
tubuh panas, nafas panas, nafas dan badan
berbau tak sedap, secara mental, jadi keras
kepala, bodoh dan ngotot, nafsu bergelora,
kemurkaan bergelora, ambisius, buru-buru,
pendek umur, saraf terbakar, memori pudar,
ingatan kacau. Sedangkan rokok mengacaukan
4 elemen sekaligus karena mengandung sangat
banyak jenis racun yang bekerja dengna car
berbeda. Misalnya, tar meng-gross-kan elemen
tanah dan air, nikotin meng-gross-kan elemen
api dan angin.
Bila seorang mengonsumsi alkohol, 5 elemen jadi
gross, maka apabila seorang mengamati dengan

jeli, ia akan menemukan
bahwa, jumlah alkohol yang
diminum berbanding lurus
dengan jumlah pertengkaran
yang terjadi dalam kehidupan
seseorang. Adalah tragedi
yang humoris, bila seorang
minum alkohol namun
mengharapkan hidup yang
bahagia
3. Bacakanlah Namo Buddhaya
sehari minimal 3x. Bagi
yang non Buddhis, dapat
membacakan "Thank you".
Mungkin akan ada yang
bertanya seperti ini, jika saya
tidak menghayati bagaimana?
Kami tidak meminta anda
untuk menghayati, kami
meminta anda untuk
membacakan minimal 3x.
4. Sebelum makan sisihkanlah
secuil daging/sebutir
nasi dipinggir piring,
nyatakanlah:
"Saya mendanakan makanan
ini kepada semua makhluk
yang membutuhkan."
Setelah selesai makan,
makanan yg dipinggirkan tadi
di letakan di tanah(utk semut
etc).Jika lupa diawal, bisa
juga dilakukan saat makan,
atau selesai makan. Namun
lebih baik dilakukan sebelum
makan.

Tiga poin berikutnya berupa
pembacaan formula pengurai
simpul hati. Pemaafan,
Keberserahan, Penyingkir
Sumbatan Berkah:
5. Pemaafan
Sembari telapak tangan di
dada, pria tangan kiri, wanita
tangan kanan,nyatakanlah
sehari minimal sekali: "Saya
memaafkan diri saya,
yang belum mampu
memaafkan."
6. Keberserahan
Mirip seperti Pemaafan,
tangan di dada, "Semoga
saya senantiasa terbebas dari
segala keinginanku.Biarlah
hanya yang terbaik yang
terjadi padaku."
7. Penyingkir Sumbatan
Berkah.
Mirip Pemaafan, sembari
telapak tangan di dada,
"Biarlah hatiku senantiasa
terbuka kepada segala
kemungkinan aliran
berkah yang sesuai dengan
Kebenaran."
Apabila anda bisa melatih 7 LD ini
bahkan walau hanya selama 2-3
minggu, 21 hari, walaupun tidak
sempurna, walaupun hanya salah
satu dari 7 poin tersebut, adalah
sekedar mustahil anda tidak
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mampu merasakan pembaikan
dalam kehidupan anda. Apalagi
bila dapat dijadikan gaya hidup.

Mahanamakkara itu Pemujaan
Agung, rebah penuh dengan añjali
di belakang kepala. Seperti Petapa
Sumedha pada Buddha Dipankara.
Yang Buddhis bisa lakukan pada
Buddha, Sangha, atau melalui
visualisasi bila tidak ada altar. Latih
di atas matraspun tidak masalah.
Yang non Buddhis bisa pada
orangtua baik masih hidup
ataupun tidak, visualisasi ataupun
langsung.Bukan kejar target,
lakukan senyaman mungkin,
sehari minimal 1x. totalnya
disarankan 100.000x, akumulatif
seumur hidup.
Mahanamakara dapat membantu
merefine elemen dengan sangat
dahsyat, bukan hanya 1, namun
semua dari 5 elemen. Karenanya
tak terkira kedahsyatannya
dalam menyingkirkan segala
derita dan membuahkan
segala keberuntungan bagi
pelaksananya.
Demikianlah, semoga bermanfaat.
Buddha is my MAster,
Truth is my Lord.
Evam
Jayamangalani
FB Page, Instagram, Youtube :
Hadayacara
WA: +62813 84356085
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FOKUS

I Know That I
Don’t Know
Oleh: Dr. Heru Suherman Lim

D

i sesi perkenalan ketika
kuliah perdanasetiap
awal tahun ajaran baru,
saya selalu menanyakan
kepada para mahasiswa
beberapa pertanyaan yang
sering dianggap basa-basi
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tetapi sebenarnya dari jawaban
mereka, saya telah mendapatkan
penerawangan ramalan nasib
masa depan mahasiswa ini,sering
tepat tapiada yang meleset juga.
Pertanyaannya adalah “Mengapa
anda kuliah di sini?”,“Apa tujuan
hidupmu?” dan “Bagaimana cara
mencapainya?”.
Tiga pertanyaan singkat tapi
kadang sulit mendapat jawaban
yang memuaskan karena memang
tidak sedikit mahasiswa yang
tidak tahu bahkan tidak mau
tahu tentang apa dan bagaimana
perkuliahan di kampus itu.
Jawaban yang paling sering

didapat untuk nomor 1 yaitu ikut
teman dan disuruh orang tua.
Prihatin sekali ya..
Ada empat tipe manusia di dunia
ini, yaitu I Know that I Know, I Know
that I don’t Know, I don’t Know
that I Know dan I don’t Know that I
don’t Know. Menurut anda mana
yang terbaik? Mari kita bahas satu
persatu, yang terburuk tentunya
sudah tahu yah, tipe ke-4 yang
tidak tahu bahwa tidak tahu
adalah yang paling kasian karena
pembawa bencana bagi dirinya
dan masyarakat. Tipe ke-3 adalah
manusia baik tetapi agak lemot
dan butuh stimulus baginya untuk

mengerti, tipe manusia pertama
adalah yang cerdas tetapi biasanya
agak arogan dan sombong,
sedangkan menurut saya, tipe
ke-2 adalah yang terbaik karena
mengenal dirinya dengan baik,
tahu yang dia tahu dan yang tidak,
dalam Zen seringkali diceritakan
sebagai beginner minds, bagaikan
gelas kosong yang siap diisi dan
tidak akan tumpah. Tipe yang
manakah anda?
Jim Rohn mengatakan “if you don’t
desain your own life plan, you will
fall to someone else’s plan”. Jika
anda tidak mendesain rencana
hidup anda sendiri, maka akan
terjebak dalam rencana orang lain.
Silakan dijawab, apakah rencana
hidup anda sama dengan orang
lain??? Apakah anda tidak memiliki
tujuan hidup sendiri? Apakah
tidak ada sesuatu istimewa yang
ingin anda dapatkan dalam
perjalanan kehidupan ini?
Sudikah anda selalu hidup dalam
bayang-bayang dominasi orang
lain?. Jika jawabannya “Ya”, maka
sampai di sini saja dan tidak perlu
melanjutkan membaca tulisan ini.
Tujuan Hidup
Sebenarnya apa itu tujuan hidup,
menurut Stephen R. Covey
mudahnya bayangkan saja ketika
meninggal, visualisasikan kita
ingin dikenal sebagai orang yang
bagaimana, atau apa yang akan
orang bicarakan tentang kita
di pemakaman kita. Pada saat
itu, jelas sudah siapakah diri kita
dan apakah tujuan hidup sudah
tercapai. Apakah hidup kita hanya
mengalir begitu saja mengikuti
aliran air dan hembusan angin
atau kita memang memiliki
tujuan yang jelas dan penting.
Saya sarankan anda, miliki dan
berusaha meraih tujuan hidup
sehingga tidak ada penyesalan
kelak di kemudian hari.
Menurut Anguttara Nikaya II,
Buddha menjelaskan terdapat
beberapa keinginan wajar yang
merupakan tujuan hidup dari
upasaka-upasika perumahtangga,
yaitu:

1.

Semoga saya menjadi kaya,
dan kekayaan itu terkumpul
dengan cara yang benar dan
pantas.

2.

Semoga saya beserta keluarga
dan kawan-kawan dapat
mencapai kedudukan sosial
yang tinggi.

3.

Semoga saya selalu berhatihati di dalam kehidupan ini,
sehingga saya dapat berusia
panjang.

4.

Apabila kehidupan dalam
dunia ini telah berakhir,
semoga saya dapat
terlahirkan kembali di alam
kebahagiaan (surga).

Jelas sekali bahwa Buddha
sama sekali tidak menentang
terhadap kemajuan atau
kesuksesan dalam kehidupan
duniawi. Dari penjelasan di
atas dapat diketahui bahwa
Buddha juga memperhatikan
kesejahteraan dalam kehidupan
duniawi, sepanjang hal-hal
tersebut diperoleh tanpa
mengabaikan prinsip-prinsip
moralitas dan spiritual. Walaupun
sebenarnya tujuan hidup umat
Buddha yang tertinggi bukan
hanya mencapai kebahagiaan
kehidupan duniawi melainkan
merealisasi kebahagiaantertinggi
Nibbanayaitu terbebas dari
penderitaan dan ketidakpuasan.

ajaran (Dharma)
yang berguna untuk
mendapatkan
kebahagiaan duniawi
dalam kehidupan
sekarang ini,dan juga
kebahagiaan yang
akan datang.”
Menjawab pertanyaan ini, Buddha
bersabda bahwa ada empat hal
yang berguna yang akan dapat
menghasilkan kebahagiaan dalam
kehidupan duniawi sekarang ini,
yaitu:
1.

Utthanasampada: rajin
dan bersemangat,terampil
dan produktif. Apapun
yang dilakukan oleh
gharavasa untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, baik
sebagai petani, pedagang,
peternak, pemanah, pejabat
pemerintahan atau dengan
keahlian lainnya, dia harus
ahli dan tidak malas. Dia
memiliki ketrampilan tentang
cara yang benar; dia mampu
melakukan dan memberikan
tugas. Inilah yang dimaksud
dengan memiliki ketekunan.

2.

Arakkhasampada: memiliki
keseksamaan. Kekayaan
apapun yang dimiliki, yang
dimiliki berkat kerja keras,
dengan jerih payah sendiri,
dengan cucuran keringat,
yang diperoleh dengan
cara yang sesuai Dharma, ia
berhemat dengan melindungi
dan menjaga kekayaannya
sehingga raja tidak
menyitanya, pencuri tidak
mencurinya , tidak terbakar
dan tidak hanyut oleh air
atau tidak juga diambil
oleh pewaris-pewaris yang
bersikap tidak baik. Inilah
yang dimaksudkan dengan
memiliki keseksamaan.

3.

Kalyanamitta: memiliki
sahabat yang baik dan
bermoral. Di desa atau di
kota manapun dia tinggal
dia bergaul, berbicara,
berbincang-bincang
dengan sahabat atau anak

Cara Mencapai Tujuan
Di dalam Vyagghapajja sutta,
seorang yang bernama Dighajanu,
salah seorang suku Koliya, datang
menghadap Buddha. Setelah
memberi hormat, lalu ia duduk
di samping beliau dankemudian
berkata:
“Bhante, kami adalah
upasaka yang
masih menyenangi
kehidupan duniawi,
hidup berkeluarga,
mempunyai isteri
dan anak. Kepada
mereka yang seperti
kami ini, Bhante,
ajarkanlah suatu
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4.

dari sahabat, baik yang
muda dan sangat terpelajar
maupun yang tua dan sangat
terpelajar; memiliki keyakinan
(saddha), kesusilaan (sila),
kedermawanan (caga) dan
kebijaksanaan (panna).
Dia berbuat sesuai dengan
keyakinan, sesuai dengan
kesusilaan, sesuai dengan
kedermawanan, sesuai
dengan kebijaksanaan. Inilah
yang dimaksudkan dengan
memiliki pertemanan yang
baik.

yaitu sebagai berikut:

Samajivikata: harus dapat
hidup sesuai dengan
batas-batas kemampuan
dan seimbang. Dia yang
mengetahui penghasilan
dan pengeluarannya
akan mengatur hidupnya
seimbang, tidak boros
maupun tidak pelit. Dengan
pengetahuan itu, ia akan
membuat pemasukannya
menjadi lebih besar dari
pengeluarannya, bukannya
pengeluarannya lebih besar
dari pemasukkannya.

3.

Cagasampada: hati yang
bebas dari keserakahan,
senantiasa berdana,
murah hati, senang
dengan kedermawanan,
memperhatikan kebutuhan
orang lain, senang dalam
membagikan sedekah.

4.

Pannasampada :
kebijaksanaan yang mengerti
timbul dan lenyapnya (lima
kelompok unsur makhluk
hidup); memiliki pandangan
terang yang bersih yang
menyebabkan lenyapnya
penderitaan.

Keempat hal tersebut adalah
merupakan persyaratan (kondisi)
yang dapat menghasilkan
kebahagiaan dalam kehidupan
duniawi sekarang ini, sedangkan
untuk kebahagiaan yang
akan datang terdapat empat
persyaratan yang harus dipenuhi,
8 BELAJAR DAN MENGINSPIRASI

1.

Saddhasampada: memiliki
keyakinan terhadap nilai-nilai
luhur berdasarkan pengertian
benar.

2.

Silasampada: menjalankan
latihan kemoralan, yaitu
menghindari perbuatan
membunuh, mencuri, asusila,
ucapan yang tidak benar,
dan konsumsiyang dapat
menyebabkan lemahnya
kesadaran (hilangnya
pengendalian diri).

Penutup
Jika ingin hidup lebih bahagia
maka memiliki tujuan sangatlah
penting. Tentukan dan rancanglah
tujuan hidup Anda. Anda
tentu pernah menggunakan

aplikasi Gojek atau Grab, ketika
menggunakanjasanya, akan
ditanyakan tujuan dan posisi saat
ini. Selain mengetahui tujuan,
anda juga perlu mengetahui posisi
saat ini. Apakah anda sudah tahu
posisi anda sekarang? Segeralah
cari tahu dimana anda sekarang.
Setelah membaca tulisan di
atas, seharusnya semakin terang
dan jelas tujuan hidup seorang
manusia, Buddha menjelaskan
terdapat empat keinginan
manusia yang wajar dan Buddha
juga mengajarkan cara-cara
konkrit untuk mendapatkan
tujuan hidup saat ini yaitu
Antusias dan cermat dalam
tugas, Bijaksana mengatur
kekayaan, Memiliki sahabat
sejati, Hidup seimbang dengan
penghasilan. Ditambah dengan
memiliki Keyakinan, Sempurna
dalam moralitas,Dermawan,
menyempurnakan kebijaksanaan
dan terus-menerus memurnikan
jalan yang mengarahkan pada
kesejahteraan dalam kehidupan
mendatang.
Bahagia dan Sukses Selalu,
Dr. Heru Suherman Lim

MEDITASI

Upaya
Mengatasi
Kebencian
dan
Kemarahan
Nammo tassa bhagavato arahato
sammasambuddhassa 3x
“Na hi verena verāni
sammant’idha kudacāna
averena ca sammanti
esa dhammo sanantano”.ti
“sesungguhnya, dengan kebencian,kebencian
tak pernah reda di dunia ini, dengan kasih,
kebencian reda, inilah hukum abadi”.
(Dhp; Yamaka Vagga, I)

mengandung.

Oleh: Samanera Ariyadhiro

S

Latar belakang
uatu ketika hiduplah
seorang laki-laki yang
istrinya mandul. Karena
takut diceraikan suaminya,
sang istri menganjurkan
suaminya menikah lagi dengan
wanita lain yang dipilihnya
sendiri. Suaminya setuju. Tak
lama berselang, si istri muda

Si istri tua menjadi tak senang ketika
mengetahui bahwa si istri muda
hamil. Ia diracuni hingga keguguran.
Kejadian ini terjadi beberapa
kali sampai akhirnya istri muda
meninggal. Sebelum mati,si istri
muda bersumpah untuk membalas
dendamnya.
Kedua istri itu lalu terlahir berulang
kali sebagai musuh. Pada masa
kehidupan Buddha, istri muda
terlahir ulang sebagai Yakkhini.
Sang Yakkhini waktu itu mengejarngejar si istri tua yang tengah
menggendong bayinya. Si wanita
berlari masuk ke Vihāra Jetavana
dan meletakan bayinya di kaki
Buddha. Sementara itu, si Yakkhini
tertahan di gerbang oleh dewa

penjaga vihāra. Akhirnya, Yakkhini
itu diperkenankan masuk. Wanita
dan Yakkhini tersebut dinasihati
oleh Buddha dengan ayat 5 ini,
bahwa kebencian tidak akan pernah
reda oleh kebencian, namun hanya
bisa reda dengan kasih. Permusuhan
mereka akhirnya reda.
Pembahasan
Pada zaman modern seperti
ini, manusia menjadi semakin
tenggelam dalam rutinitas
kesehariannya. Bekerja demi
mencukupi kebutuhan hidup,
berusaha keras meraih cita-cita,
dan menempuh pendidikkan yang
lebih tinggi dengan harapan agar
memperoleh masa depan yang
lebih baik. Di samping itu, dengan
keadaan lingkungan sekitar yang
MAJALAH NALANDA
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“Jangan

karena marah
dan benci, mengharap
orang lain celaka”

semakin sengit, persaingan ketat,
dan benturan antara dua atau
bahkan lebih ambisi yang berbeda,
tidak jarang menjadi penyebab
konflik antar individu bahkan
kelompok manusia. Demi mencapai
tujuan dan memenuhi keinginan
masing-masing, manusia menjadi
cepat marah, emosinya meledak
dengan cepat. Tidak jarang hanya
karena masalah sepele bisa menjadi
masalah besar, konflik antara dua
orang bisa menjadi konflik antar
kelompok tertentu.
Kebahagiaan hanya bisa diraih
jika kita tidak memiliki amarah
ataupun kebencian dalam batin. Jika
seseorang menjadi bahagia dengan
meluapkan amarahnya, itu keliru.
Itu bisa dibilang sebagai ‘senang’,
tapi senang itu belum tentu
‘bahagia’. Jika dengan membenci
orang lain menjadikan kita bahagia,
itu sungguh keliru. Membenci
orang lain tidak akan membuat
kita bahagia, itu hanya akan
membuat kita menderita. Menderita
dikelompokan menjadi dua, yaitu
menderita secara fisik atau dukkha,
dan menderita secara batin atau
domanassa.
Perbedaan diantara dua macam
penderitaan ini jelas terlihat. Jika
seseorang ternyata terluka di tangan
atau kakinya, maka itu disebut
dukkha. Karena penderitaan itu
disebabkan oleh sensasi fisik atau
jasmani. Sedangkan kemarahan,
kebencian, dan dendam yang ada
dalam batin seseorang membuat
orang tersebut menderita, depresi,
maka itu dinamakan domanassa,
derita yang muncul dalam batin.
Benci berarti sangat tidak suka.
10 BELAJAR DAN MENGINSPIRASI

Tidak suka terhadap orang lain,
pandangan orang lain, dan yang
sedang marak sekarang adalah tidak
suka terhadap pandangan (baca:
kepercayaan) orang lain. Bisa kita
lihat dalam kehidupan sehari-hari,
dimana budaya membenci kian
marak. Konflik dan kekerasan dapat
terjadi karena kebencian.
Dalam Kitab Suci
AbhidhammaPitaka juga dijelaskan
mengenai kekuatan atau akibat
dari dosa (baca: kebencian).
Dikatakan disana bahwa dengan
kekuatan dosa, seseorang dapat
bertumimbal lahir di alam Niraya
(neraka). Jadi, jika pada kehidupan
saat ini kita memiliki kebiasaan
atau kecenderungan marah,
menjadi seorang yang pemarah,
maka kemungkinan kita akan
terlahir di alam neraka. Tidak
perlu terlalu jauh melihat sampai
ke kehidupan yang mendatang,
kita bisa membuktikannya hal
ini pada kehidupan saat ini juga.
Misalnya saja kita sedang marah,
diliputi oleh kebencian. Maka
dunia terasa seperti neraka, api
kebencian memakan batin kita.
Jika sudah begitu, maka perbuatan
apapun yang kita lakukan didasari
oleh kebencian dan tidak jarang
mengharapkan orang lain celaka.
Karena tidak senang melihat orang
lain sukses, dicela, diperlakukan
dengan tidak semestinya, maka
muncul kebencian dalam diri kita.
Seseorang yang pemarah, bila
terjadi sesuatu yang tidak sesuai
dengan keinginannya maka akan
lekas marah, jika ia dicela atau
ditegur sedikit saja maka ia juga
akan marah. Ada juga seseorang

yang pendendam kebencian dan
kemarahan.
Dalam Kitab Suci Dhammapada
dikatakan bahwa, “Kebencian tidak
akan berakhir jika dibalas dengan
kebencian. Kebencian akan hilang
jika dibalas dengan cinta kasih”.
Bila kita merujuk pada kutipan tadi,
kita bisa mengatasi kemarahan,
kebencian, dan dendam dengan
cinta kasih (metta). Jika kita tidak
memiliki pengertian yang benar
terhadap cinta kasih maka itu dapat
menimbulkan kerugian bagi diri
kita. Pandangan keliru terhadap
cinta kasih bisa menyebabkan
seseorang terjerumus kedalam
kemelekatan.
Padahal cinta kasih yang diajarkan
oleh Sang Buddha begitu universal.
Pada umumnya cinta kasih ini bukan
hanya manusia saja melainkan
juga kepada mahluk lain. Sang
Buddha mengajarkan kepada kita
untuk memancarkan pikiran cinta
kasih kepada semua makhluk,
termasuk kepada hewan. Seperti
yang terdapat dalam Karaniyametta
Sutta, “Memancarkan cinta kasih
kepada semua mahluk, baik yang
kelihatan maupun tidak kelihatan,
yang tampak ataupun yang tak
tampak, yang berada jauh ataupun
dekat, yang telah lahir ataupun yang
belum lahir”. Dalam Karaniyametta
Sutta juga dikatakan “Jangan karena
marah dan benci, mengharap orang
lain celaka”.
Didalam Angutara Nikaya V. 161
ada lima cara untuk mengatasi
kemarahan atau kebencian yang
muncul dalam batin seseorang,
salah satunya adalah dengan
memancarkan cinta kasih (metta).
Sang Buddha mengatakan hal
ini kepada para Bhikkhu, “Jika
muncul suatu dendam terhadap
siapa pun, maka orang seharusnya
mengembangkan cinta kasih
terhadapnya ... atau kasih sayang
... atau ketenangseimbangan.
Dengan cara itu orang dapat
menghilangkan dendam terhadap
orang itu. Atau orang seharusnya
tidak memperhatikan dan tidak
memikirkan dia. Dengan cara

itu orang dapat menghilangkan
dendamnya. Atau orang dapat
menerapkan fakta kepemilikan
kamma terhadap orang itu:
"Orang terhormat ini adalah
pemilik perbuatan-perbuatannya,
pewaris perbuatan-perbuatannya;
perbuatan-perbuatannya adalah
kandungan (dan dari situ dia
telah muncul), keluarganya dan
pelindungnya. Apa pun perbuatan
yang dia lakukan -baik atau
buruk- dialah yang akan menjadi
pewarisnya." Inilah lima cara
untuk bebas dari dendam, yang
dengannya seorang bhikkhu dapat
menghilangkan semua dendam
yang telah muncul di dalam dirinya”.
1.

Metta (Cinta Kasih)

Memancarkan cinta kasih adalah
cara pertama untuk mengatasi
kebencian yang ditunjukan oleh
guru agung Buddha. Ketika
muncul kebencian di dalam
batin hendaknya kita segera
menyadari hal tersebut dan
berusaha memancarkan cinta kasih
kepada orang yang kita benci.
Dengan mengharapkan orang
lain bahagia, selalu memperoleh
keberuntungan, dan terhindar
dari segala macam bahaya adalah
salah satu perenungan untuk
mengembangkan cinta kasih
Dengan memancarkan cinta kasih
banyak sekali manfaat yang dapat
diperoleh, tidak hanya sekadar
menghilangkan kebencian namun
juga dapat menambah perbuatan
baik. Terdapat sebelas manfaat jika
kita mengembangkan cinta kasih,
yaitu dapat tidur dengan tenang;
tidak bermimpi buruk; dicintai oleh
manusia; dicintai oleh mahluk yang
bukan manusia (binatang, dan
makhluk-makhluk halus,); dilindungi
oleh para dewa; api, racun dan
senjata tidak bisa melukainya;
pikirannya mudah terkonsentrasi;
kulit wajahnya jernih; dapat
meninggal dengan tenang; dan jika
tidak menembus yang lebih tinggi,
dia akan terlahir di alam brahma.
(Angutara Nikaya XI, 16)

dirasakan di kehidupan sekarang
saja, namun juga memberikan
manfaat di kehidupan mendatang.
Seperti kisah Ratu Samawati
yang terkenal dengan kualitas
cinta kasihnya yang sangat
besar. Sekalipun ia beberapa kali
terancam dibunuh, namun ia
tetap menghadapinya dengan
tenang. Bahkan ketika ruangan
tempat ia berdiam bersama
dayang-dayangnya dibakar dalam
keadaan terkunci, ia tetap berusaha
mengembangkan pikiran cinta
kasih. Kemudia setelah meninggal
ia terlahir di alam yang lebih tinggi.
Dengan memancarkan cinta kasih
kita dapat terbebas dari kebencian,
amarah, dan dapat hidup tenang di
kehidupan sekarang dan berbahagia
di kehidupan mendatang.
2.

Karuna (Kasih Sayang)

Karuna adalah sifat belas kasih yang
kita pancarkan kepada mahluk yang
sedang menderita atau kurang
beruntung. Kita merenungkan
jika kita marah kepada seseorang
pasti dia akan menjadi sedih dan
gelisah karena kemarahan yang kita
tunjukan kepada seseorang dapat
menyakiti hatinya atau bahkan ia
akan balik membenci kita, sehingga
kebencian pun bukannya berkurang
tapi menjadi semakin membesar.
Diibaratkan seperti api yang disiram
dengan bensin akan membuat api
itu semakin membesar. Sebaliknya
jika api itu disiram dengan air
maka api itu akan padam. Dengan
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demikian ketika timbul kemarahan
di dalam batin kita harus dengan
cepat merenungkan hal ini sehingga
kita dapat mengendalikan amarah
kita dan dapat melakukan aktivitas
tanpa dipenuhi dengan kebencian.
3.

Upekkha (Keseimbangan
batin )

Selain mengembangkan pikiran
cinta kasih dan belas kasih, kita
juga dapat mengembangkan
keseimbangan batin untuk
mengatasi amarah yang muncul
dalam batin. Keseimbangan batin ini
dapat kita latih dengan melakukan
meditasi ketenangan batin
(samatha bhavana). Pada tahapan
awal praktik pengembangan
keseimbangan batin ini dapat
dilakukan dengan dengan cara
berusaha menjadikan batin netral
tanpa memihak siapapun. Misalnya
ketika muncul amarah kita tidak
berusaha menyalahkan orang lain
atau membenarkan diri kita, tapi
kita berusaha tetap menjadi netral
tidak memihak diri sendiri ataupun
orang lain hingga kita mampu
mengendalikan amarah dan dapat
hidup dengan bahagia.
4.

Asati-amanasikara (Tidak
Memperhatikan dan Tidak
Memikirkan)

Asati berarti memperhatikan,
sedangkan amanasikara berarti
tidak menghiraukan. Dengan
demikian asati-amanasikara
berarti kita berusaha menghandiri,

Kebahagiaan dalam memancarkan
cinta kasih tidak hanya dapat
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tidak menghiraukan, tidak
memperhatikan, dan juga tidak lagi
memikirkan orang yang menjadi
objek kemarahan kita. Hingga
pada akhirnya kemarahan tersebut
benar-benar reda dan kita dapat
mengendalikannya. Bertemu
dengan orang yang menjadi objek
dari kemarahan kita tentunya akan
membuat kita menjadi marah jika
kita belum bisa mengendalikan
amarah yang timbul. Terlebih lagi
jika kita selalu memikirkan orang
yang kita benci, yang membuat kita
marah, hal itu hanya merugikan diri
kita sendiri.
Makan menjadi tidak enak, tidur
tidak nyenyak karena pikiran kita
selalu dipenuhi amarah yang
meledak-ledak. Namun jika kita
berusaha menghindari orang yang
kita benci, sumber dari kemarahan
kita, dan berusaha untuk tidak
memikirkannya maka sedikit demi
sedikit kita akan terbebas dari
kemarahan. Jika kita selalu berusaha
memegang erat-erat kemarahan itu
diibaratkan seperti kita memegang
api kemanapun kita pergi. Api
itu tidak hanya melukai tangan
kita, tetapi juga dapat membakar
orang lain yang ada di sekitar kita.
Oleh karena itu, segera letakan
api kemarahan yang muncul dan
segera padamkan agar tidak sampai
membakar orang lain di sekitar kita.
Segera siram dengan air es agar
tidak merambat ke rumah/pohon
sebelah.
5.

Kammasakata (Perenungan
Tentang Kamma MasingMasing)

Kammasakata berarti berusaha
merenungkan bahwa apapun
yang kita lakukan itulah yang akan
kita petik di masa mendatang.
Secara singkat kammasakata
berarti kita merenungkan tentang
kepemilikan kamma. “seperti benih
yang kita tabor, demikian buah
yang akan kita petik”. Nampaknya
sebuah ungkapan yang sudah
sudah akrab di telinga kita yang
menunjukan bahwa bahwa apapun
yang kita lakukan apakah itu
baik atau buruk demikian pula
buah yang akan kita peroleh. Jika
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melakukan hal-hal positif, hal-hal
yang baik maka hasilnya akan
berbuah kebahagiaan di masa
mendatang. Namun sebaliknya jika
batin kita selalu dipenuhi dengan
kebencian, amarah, dendam yang
mendalam, maka kita juga akan
memperoleh hasil perbuatan kita
dalam bentuk penderitaan. Karena
kebencian, amarah, dendam hanya
akan membuat batin seseorang
menderita dan membuat orang
yang dibenci merasa tidak nyaman
untuk dekat dengan kita.
Kesimpulan
Setelah kita mengetahui lima
cara diatas diharapkan kita bisa
mengatasi kebencian, kemarahan,
dan dendam yang muncul dalam
batin kita. Yang perlu diingat disini
adalah semanjur apapun suatu
obat, tidak akan menyembuhkan
suatu penyakit jika si sakit tidak
mengkonsumsi obat tersebut.
Maksudnya adalah sebaik atau
sebagus apapun teori dan cara
yang diajarkan untuk mengatasi
suatu permasalahan, tanpa praktik
dan tindakan nyata, teori itu tidak
ada artinya. Mempraktikkan adalah
langkah kedua yang harus kita
lakukan setelah kita mempelajari
suatu teori. “Teori tanpa praktik
sama dengan kosong”. “Kita
tidak tahu bahwa benci itu tidak
bermanfaat. Andaikata kita tahu
bahwa benci itu tidak bermanfaat,
maka kita tidak akan membenci”.
Semoga apa yang penulis
sampaikan bisa bermanfaat untuk
kita semua.
Email: nopandamma987@gmail.com
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KaraniyaMetta Sutta. Jakarta: Sangha
Theravada Indonesia
Tanpa pengarang. 2011. Kitab Suci
Dhammapada. Singkawang Selatan:
Bahussuta Society
Tin Mon, Mehm. 2014. Buddha
Abhidhamma. Jakarta: Yayasan Hadaya
Vatthu.

OPINI

Mental
untuk
Mencapai
Tujuan
Hidup
Oleh: Frengky Chua

S

ebagai umat awam yang
menjalani kehidupan
keseharian tentunya
banyak sekali fenomena
kehidupan yang
menghampiri, baik fenomena
yang membawa rasa senang dan
bahagia ataupun sebaliknya.
Bila fenomena kehidupan yang
kurang baik menghampiri maka
biasanya emosi negatif akan
muncul. Emosi-emosi negatif
tersebut seringkali memicu untuk

munculnya faktor mental yang
merusak, baik secara fisik maupun
psikologis. Munculnya emosi
negatif yang beraneka macam
tersebut biasanya disebabkan
oleh ekspektasi yang tidak sama
dengan realita. Bila sesuatu
yang diekspektasikan atau yang
diharapkan tidak terealisasi atau
tidak sesuai dengan kenyataan
maka biasanya muncul emosi
negatif seperti marah, kecewa,
sedih, dan sebagainya.

Dalam kehidupan sehari-hari
seringkali apa yang kita harapkan
belum tentu tercapai seperti apa
yang kita imajinasikan, seperti
beberapa skenario berikut
“Gagal memenangkan sebuah
perlombaan yang sudah
dipersiapkan dengan matang”
“Tidak mendapatkan pekerjaan
karena gagal di tahap akhir atau
bahkan dia tahap pertama”
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“Putus cinta dengan orang yang
disayang”
“Ketinggalan penerbangan
pesawat”, dan masih banyak lagi
contoh lainnya. Bagaimana kita
harus menghadapi fenomena
tersebut? Rekan-rekan pembelajar
yang Budiman, selayaknya kita
menyadari bahwa hidup adalah
perubahan, segala sesuatu yang
timbul akan berlangsung dan
lenyap. Pemahaman ini yang
perlu ditanamkan dan disadari
sehingga membentengi mental
kita untuk menjadi lebih kuat.
Bila terjadi sesuatu yang tidak
baik, jangan terlalu bersedih
hati dan sebaliknya bila terjadi
sesuatu yang baik jangan terlalu
bersenang hati karena semua
kondisi adalah tidak kekal dan ini
pun akan berlalu. Keseimbangan
batin sangat diperlukan dalam
menjalani kehidupan supaya tidak
goyah dan kehilangan kendali
dalam menjalani hidup.
Lantas supaya tidak muncul
emosi negatif apakah kita tidak
perlu memiliki harapan? Tidak
perlu memiliki tujuan? Sehingga
bila tidak terealisasi kita tidak
akan mengalami perasaan sedih?
Jawabannya adalah tidak tepat.
Bukan mengenai apa yang terjadi
dalam kehidupan kita namun
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melainkan adalah mengenai
bagaimana kita menanggapinya.
Kita punya pilihan untuk
berlarut dalam emosi negatif
atau sebaliknya mensyukuri
kondisi saat ini dan melanjutkan
kehidupan untuk mencapai tujuan
lainnya.
Sangat penting sekali dalam
hidup ini untuk mempunyai
tujuan hidup, tujuan hidup inilah
yang akan menjadi semangat
penggerak dalam kehidupan
sehari-hari. Tujuan hidup tersebut
haruslah dilandasi dengan
motivasi bajik sehingga dapat
membawa perubahan positif
dalam hidup kita yang nantinya
mengikis sebab penderitaan.
Dalam menjalani kehidupan untuk
meraih tujuan sangat penting
untuk mempunyai 3 sikap mental
berupa perasaan bersyukur atas
kondisi yang terjadi, yang berarti
mampu menerima kondisi saat ini
sebagaimana adanya, memahami
bahwa hidup adalah perubahan
serta memiliki tekad yang kuat
untuk selalu menampilkan yang
terbaik.
Dengan memiliki minimal 3 sikap
mental tersebut maka bilamana
terjadi sesuatu yang tidak sesuai
dengan ekspektasi ataupun
memicu munculnya emosi negatif

seperti yang dicontohkan di
atas, dapat segera untuk diatasi
dan kembali stabil menjalani
kehidupan. Dalam rangka
menggapai tujuan hidup, juga ada
4 hal yang sangat berguna untuk
dipahami dan diaplikasikan yakni
1.

Segala hal negatif yang belum
muncul dalam diri kita, harus
dikendalikan supaya tidak
muncul

2.

Segala hal negatif yang sudah
muncul dalam diri kita, harus
diatasi supaya tidak muncul

3.

Segala hal positif yang belum
muncul dalam diri kita, harus
dilatih untuk bisa muncul

4.

Segala hal positif yang sudah
muncul dalam diri kita,
harus dipertahankan dan
dikembangan

Setelah berhasil melatih diri untuk
mempraktikkan hal tersebut,
maka bandingkanlah ke dalam diri
kita masing-masing, bila hasilnya
adalah kita sudah lebih baik dari
diri kita sebelumnya maka lakukan
dan bagikan hal positif tersebut
ke lingkungan sekitar kita supaya
lebih banyak pribadi yang dapat
meraih tujuan hidup dengan
mental yang tepat dan motivasi
yang bajik.
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Edy Widjaja, S.Ag.,M.Pd.B.
Tempat Tanggal Lahir
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Status Perkawinan
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Agama 			
: Buddha
Alamat Lengkap 		
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1. Pernah Menjadi Guru Agama Buddha Sejak Tahun 1988 Sd. 2008,
2. Pns Kementerian Agama 2008 - Saat Ini

Perjalanan Karier
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Guru Sd Surya Dharma Tahun 1988 –
2008
Guru Smp Silaparamita 1991 – 2008
Guru Sma Silaparamita Sekitar 1994
Guru Agama Buddha Sd Tridharma
Budhidaya
Guru Agama Buddha Smp Merdeka 1990
An
Guru Agama Buddha Smp Emurnian I
1992 – 2008
Guru Agama Buddha Sma Kemurnian I
1995 – 2008
Guru Agama Buddha Di Sma Nalanda
Dosen di STAB Nalanda
Aktif Di Organisasi Tridharma Sejak
Sekolah Minggu Hingga Menjadi Pandita
Pernah Menjadi Guru Pramuka
Sejak Kuliah Sampai Sekarang Masih
Aktif Sebagai Dharmaduta Tridharma
Sejak Lulus Sma Sudah Berperan Aktif Di
Peran Badut Ulang Tahun/Mc.
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Awal Mengenal Nalanda
Dari guru Dharmaclass agama Buddha SMA
SILAPARAMITA, IBU Lie Suang Ing yang akhirnya
mendorong aya untuk mengambil kuliah
di STAB Nalanda. Saya tertarik mendalami
pelajaran agama Buddha di STAB Nalanda,
karena pada saat itu sangat kurang sekali
tempat mempelajari agama Buddha.
Kesan Yang Paling Diingat Di Nalanda
Kesan yang saya dapatkan, kuliah di STAB
Nalanda: ¬ membutuhkan perjuangan yang
hebat dan ulet bila ingin mendapatkan nilai
yang bermutu. Lelah dan ngantuk setelah
bekerja di pagi hari bukan alasan untuk
diberikan belaskasihan oleh dosen, ¬ Nilai
kekeluargaan yang begitu erat antar mahasiswa
dan dosen, ¬ Karena kuliah sambil bekerja, maka
kami sangat menghargai waktu belajar dan nilai
yang kami Targetkan.
Pesan Untuk Civitas Nalanda Dan Mahasiswa
Nalanda
Bila anda telah berani memijakkan kaki di STAB
Nalanda, maka harus siap menjadi mahasiswa
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yang mandiri, Berani komitmen kepada
tujuan awal, bila tujuan semula kuliah untuk
membangun daerah asal – luruskan komitmen
kita, Ingat persaingan sudah semakin besar,
kampus agama Buddha sudah banyak – prestasi
harus ditingkatkan demi memenuhi kebutuhan
para pendidik dan kependidikan agama Buddha.
Harapan Terbesar Yang Ingin Diwujudkan
Buat Kemajuan Umat Buddha Di Indonesia:
Saya ingin umat Buddha memiliki tempat
ibadah atau tempat pertemuan besar yang
dapat digunakan oleh semua umat Buddha
dalam jumlah yang besar dapat terkendala oleh
kelompok/sekte/mazhab.
Saya ingin umat Buddha memiliki pembicara/
guru/dosen/pandita/bhikkhu yang bisa diterima
oleh semua kalangan, baik dari anak-anak,
remaja, pemuda maupun lansia

FOTO KEGIATAN

HUT NALANDA
1 Desember 2019

M

inggu, 1 Desember
2019,
Sekolah Tinggi
Agama Buddha
(STAB) Nalanda genap berusia
40 tahun. Pada kesempatan
ini panitia menyelenggarakan
seminar buddhis terbesar
dengan pembicara YM. Bhikkhu
Uttamo Mahathera, Andy. F
Noya, Gita Wirjawan dan special
host Dr. Ponijan Liaw. Rangkaian
acara berlangsung pukul 09:00,
kemudian kegiatan bazaar dan
pameran berlangsung pukul
13:00-17:00 WIB. Rangkaian
seminar dengan drama musical
dari mahasiswa STAB Nalanda.
Kegiatan ini dihadiri 2000 peserta
dari Jakarta dan sekitarnya serta
para donatur.
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Upacara Pattidana
& Talk Show

C

Minggu, 22 Desember 2019.

etiya Nalanda mengadakan kegiatan Upacara
Pattidana & Talk Show dengan tema “Misteri
Dibalik Kematian”. Tema tersebut dikupas oleh
dua narasumber yaitu YM Bhikkhu Upasanto dan
YM Bhikkhu Cattaseno dengan dipandu oleh moderator
Romo PMd. Susyanto. Selama satu jam. Kedua narasumber
mengupas sekilas tema “Misteri Dibalik Kematian”. Pattidana
& Talk Show ini dihadiri oleh umat dari sekitar Jakarta dan
Bekasi.
Semoga kebajikan kita melimpah kepada para leluhur dan
semua makhluk
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FANG
SHEN
29 Desember 2019

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 Lotus
Summarecon Bekasi. Kebahagiaan dirasakan
langsung oleh semua umat yang turut hadir.
Melalui praktik cinta kasih ini banyak makhluk
hidup yang dapat 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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Donor Organ Tubuh dan
Silent Mentor

D
Oleh : Pdt. dr. Sim Mettasari Ishak MM.
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alam Vesantara
Jataka 539,
Bodhisattva ( calon
Buddha ) Vesantara
menyatakan sebagai
berikut : "Segala sesuatu yang
telah kuberikan, itu sebenarnya
berasal dari orang lain, dan ini
tidak membuat aku menjadi puas.
Aku ingin berdana sesuatu yang
betul-betul berasal dari pribadiku
sendiri; karena itu jika seseorang
menginginkan jantungku, akan
kubuka rongga dadaku dan
kuberikan jantungku kepadanya.
Jika yang diinginkan adalah kulit
serta daging dari badanku, maka

akan kucabik-cabik semua kulit
dan daging dari badanku dan
akan kuberikan kepadanya".
Dari uraian tersebut, jelas
ajaran Buddha tidak melarang
donor organ tubuh, bahkan
umat Buddha dibenarkan
mendonorkan semua organ
tubuhnya, demi kebahagiaan
orang lain, bahkan kalau
perlu, hidupnya sendiripun
dikorbankan demi kelangsungan
hidup orang lain.
Buddha mengajarkan betapa
berharganya kehidupan ini
; betapa beruntungnya bisa

dilahirkan sebagai manusia,
karena mempunyai kesempatan
menyempurnakan parami
( kebajikan tertinggi), yang
merupakan salah satu syarat
bagi seorang Bodhisattva untuk
mencapai pencerahan, menjadi
Buddha.
“ Dana ( memberi) “ adalah
parami pertama/ kebajikan
paling dasar yang harus
dilaksanakan oleh semua
orang. Banyak cerita yang
sudah kita dengar: tentang
bagaimana bodhisattva
mendonorkan kedua bola
matanya, untuk brahmana
buta yang membutuhkan;
bahkan Bodhisattva juga tidak
ragu untuk mendonorkan/
memberikan bagian tubuh
lainnya, demi kepentingan

(kebahagiaan) makhluk lain.
Buddha menyatakan: diantara
semua pemberian materi,
pemberian yang berasal dari
dalam tubuh /donor Organ
adalah yang tertinggi ( UpaParamita ).
Saat ini dunia kedokteran,
belum mampu menghidupkan
kembali orang yang sudah
meninggal. Siapapun dia: kaya/
miskin, tua/ muda, suka atau
tidak; suatu saat,harus pergi
meninggalkan semua harta,
tahta dan orang-orang yang
dicintai untuk selamanya.
Teringat saat berlibur ke Negara
Bhutan dan Tibet, sejauh mata
memandang, tidak terlihat
adanya kuburan/ krematorium.
Menurut penjelasan pemandu
wisata : harga tanah dan kayu
disana sangat mahal, batunya
juga keras/ sulit dipahat untuk
jadi “ batu nisan”. Maka
hanya orang tertentu,
yang mampu untuk
memakamkan/
mengkremasi, kalau ada
anggota keluarganya
yang meninggal dunia.
Sedangkan budaya
masyarakat disana,
kalau meninggal dunia :
tubuhnya dimutilasi, lalu
ditaruh di puncak gunung,
untuk makanan
burung

atau dilarung ke sungai, untuk
dimakan ikan!. Pada umumnya:
saat seseorang dinyatakan
“ meninggal “, maka ia tidak
boleh lagi tinggal di rumah
miliknya sendiri, jasmaninya
harus dikubur dalam tanah (
yang suatu saat akan dimakan
cacing-cacing); atau dikremasi
yang dalam hitungan jam,
sudah habis menjadi abu!.
Hidup adalah pilihan, setiap
orang berhak memilih /
menentukan, apakah kalau
saatnya tiba nanti, merelakan
tubuhnya dikonsumsi hewan
(ikan, burung, cacing)?
Dibakar menjadi abu? Atau
didonorkan untuk mereka yang
membutuhkan / Silent Mentor
untuk kepentingan dunia
kedokteran?
Perkembangan dunia
kedokteran saat ini, sudah
mengkondisikan siapapun yang
dengan kesadarannya sendiri,
dengan hati tulus ikhlas/ tanpa
pamrih, bisa mendonorkan
organ tubuhnya kepada yang
membutuhkan, baik ketika
ia masih hidup, atau setelah
meninggal dunia sebagai “ Silent
Mentor”.
Organ tubuh yang bisa di
donorkan misalnya, Jaringan
(amnion, kulit, sumsum tulang,
darah, tali pusat),
Jantung, Hati,
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Ginjal, Kornea mata, katup
jantung, Usus, paru-paru,
Pankreas , dan masih banyak
lagi organ tubuh lainnya
yang sedang diupayakan;
seperti donor rahim, yang
memungkinkan seorang wanita
dapat memperoleh buah
hatinya, sungguh ini merupakan
kebajikan yang luar biasa! ( upaparamitta )
Seseorang yang masih hidup,
bisa mendonorkan berbagai
organ tubuhnya seperti: darah,
ginjal, sumsum tulang, sebagian
hati, usus kepada orang yang
sangat membutuhkannya; dan
setelah meninggal dunia, ia
dapat mendonorkan kornea
mata, jantung, katup jantung,
ginjal, kulit, rahim dan seluruh
tubuh jasmaninya yang sudah
terbujur kaku / diam membisu,
untuk bahan pembelajaran calon
dokter spesialis dan calon dokter
umum, sehingga “ia” bagaikan
seorang “ guru yang diam ( Silent
Mentor ) ” tapi mampu memberi
pencerahan, terutama tentang
anatomi tubuh manusia.
24 BELAJAR DAN MENGINSPIRASI

Saat seminar donor organ
tubuh diselenggarakan, hadir
seorang mantan tuna netra/
penerima cangkok kornea mata,
ia menyatakan setiap pagi dan
sore, ia mendoakan mendiang
yang sudah mendonorkan
kornea matanya, sehingga ia
dapat melihat indahnya dunia.
Ia terlahir sebagai seorang tuna
netra, setiap hari merenungi
nasibnya yang malang, tapi
setelah menerima cangkok
kornea, ia menjadi pemuda
yang penuh gairah, menjadi juru
dakwah dari masjid ke masjid,
untuk menyebarkan kebaikan.
Sungguh bahagia, kalau suatu
saat mengetahui: bahwa tubuh
yang sudah ditinggalkan, masih
bermanfaat bagi orang lain,
bahkan mungkin saja ia adalah
saudara / sahabat terkasih, dan
sejarah akan mencatat pahlawan
– pahlawan kemanusiaan, yang
kehadirannya di dunia ini,
bermanfaat bagi sesama dan
kemajuan dunia kedokteran.
Mengingat betapa berharganya
organ-organ tubuh ini ,

maka harus dirawat dengan
sepenuh hati, dengan berusaha
mengikuti “Pola hidup sehat”
: mulai dari tidak merokok
( narkoba ), tidak dugem (
sex bebas / pergaulan salah
), mengkonsumsi makanan
dengan memperhatikan menu
gizi seimbang, rajin berolah
raga dan meditasi setiap
hari. Semoga bisa sehat lahir
batin , organ-organ tubuh
dalam kondisi prima, lebih
panjang usia. Semoga pada
saat meninggal nanti, lebih
banyak organ tubuh yang bisa
didonorkan/ dimanfaatkan
untuk kemanusiaan. Yang
berminat menjadi Silent Mentor,
dapat menghubungi Pengurus
Yayasan Karuna Mitta Jaya.
Semoga semua makhluk hidup
berbahagia.

DONATUR BEASISWA
YAYASAN DANA PENDIDIKAN BUDDHIS NALANDA
BULAN NOVEMBER 2019
NO

NAMA

NO

NAMA

NO

NAMA

1

Susyanto

36

Subur Hardjono

71

Rachmawati Arief

2

Eka Setya Ningsih

37

Erron

72

Mayasari

3

Sherly

38

Yeni

73

Lukman

4

Rita

39

Tiang Tjoe

74

Anton

5

Christin

40

Asien

75

Tjoeng hing chi

6

Sauliana

41

Yu Sui Cin

76

Elaine Avril Bundianto

7

Darmadi

42

Lisa

77

Ethan Eldric Bundianto

8

Mery Natalia

43

Almarhum Mursalim(Lim Sim Mui) Dan
Almarhumah Titi Sunarti(Lie Cin Ti).

78

Linda

9

Almarhum Subianto & Almarhumah
Amung

44

Verky Lietua

79

Lien Ling Yin

10

Valencia Suryaatmaja

45

Feilishka Widya

80

Bapak Harjanto Komala

11

Anthony Wibisono S

46

Anisyah

81

Betty Gunawan

12

Rochana Rochiman

47

Suyati Tan

82

Joyo Sampurno

13

Cindy

48

NN

83

Chang Leng Hung (Sei.Guntung) & Alm.
Chang Keng Luang/Ely Candra (Sei.
Guntung)

14

Wen Fu Long dan keluarga

49

Ko Desmond

84

Iwan Kurniawan

15

Puridiningrat

50

Ang Tjie Phing

85

Indra

16

Sulis

51

Ibu Peitryn

86

Cun Ja Fo

17

Lo Willy Prang

52

Megahwaty Halim

87

Halim

18

Wan Mei dan Tung Sen

53

Kim Fa

88

Helen Cynthia

19

Lanny

54

Bapak Liauw Djai Yen

89

Hermina

20

Phua Hong

55

Justine

90

Hartono Sanjaya

21

Ayling

56

Yunita

91

Ruslim Lie

22

Joice

57

Vera

92

Zeni Citra

23

Shanty

58

Steven

93

Sherlyn Wilie

24

Julianto

59

Liu Lie Sie

94

Hengky

25

Nani

60

Jordy Sidharta

95

Ricky Subagya Cung

26

Alm. Ichawan Rusli

61

Kartini Tanudjaja

96

Steven

27

Chynthia

62

Lie Tjoe

97

Modalky

28

Anita

63

Mona

98

Mery Natalia

29

Mimi Lam

64

Fudy

99

Hng Merry

30

Morison Lim

65

Elias Delano dan keluarga

100

Budhi Pranoto

31

Melianti

66

Bapak Yanto

101

Yati Wijaya

32

Susy Yang

67

Winata

102

Victoria

33

Yulyani Arifin

68

Alm. Kel Lie

103

Darman

34

Neva dan Junha

69

Frans Sanjaya

104

Hendra

35

I Gede Raka Putra Gunawan

70

Alfa Artha Andhaya

105

Chandra Haryono

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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