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Sukhi Hontu,
Sahabat Nalanda,

H

idup bermasyarakat memiliki tradisi, budaya, adat
istiadat, agama atau pun kepercayaan yang berbeda.
Walaupun berbeda sebenarnya kita memiliki satu
rasa sebagai saudara sebangsa, setanah air, bahkan
saudara sebagai sesama manusia. Bangsa Indonesia
sangat akrab dengan sembiyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti
“Berbeda-beda namun satu juga”. Meskipun di tengah-tengah
keragaman perbedaan sebenarnya dapat saja hidup bersatu padu
tanpa harus membuang ciri asal usul, bahkan ciri budayanya,
semua manusia mempunyai hak hidup masing-masing. Hak hidup
perlu diterapkan menjadi persaudaraan.
Pada kesempatan kali ini Tim Redaksi menerbitkan majalah
edisi Mei 2020 dengan tema “Persaudaraan Sejati”. Pembaca
diharapkan akan memahami makna apa itu Persaaudaraan Sejati
dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Semoga Majalah Nalanda edisi Mei 2020 ini bermanfaat bagi
para pembaca dan terus mendukung pengembangan Dhamma.
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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Persahabatan
Sejati

(Kurunga-Miga-Jataka)

D

ahulu kala ketika
Brahmadatta
menjadi Raja
Benares,
Bodhisatva
terlahir sebagai seekor rusa. Ia
tinggal di semak-semak dekat
sebuah danau dalam sebuah
hutan. Di danau itu hidup
seekor kura-kura dan tidak
jauh dari danau itu tinggal
pula seekor burung pelatuk
pada sebuah pohon. Ketiganya
bersahabat, hidup bersama
dengan penuh kasih sayang.
Suatu hari seorang pemburu
mengikuti jejak si Rusa ke
arah dananu. Ia memasang
perangkap dengan jeerat yang

terbuat dari kulit yang sangat
kuat.
Pada saat Rusa hendak minum,
ia terperangkap. Ia meraung
keras dan panjang. Mendengar
rauangannya, burung pelatuk
dan kura-kura segera datang
untuk menolongnya.
Kata burung pelatuk kepada
kura-kura, “Sahabat, dengan
gigimu, putuskan jerat itu. Aku
akan berusaha agar pemburu
itu tidak mendekat. Jika kita
bekerja dengan baik, sahabat
kita tidak akan kehilangan
nyawanya. Sementara kurakura mulai mengerat kulit
tersebut, burung pelatuk
terbang ke tempat pemburu.

Ketika senja tiba, dilihatnya
pemburu siap pergi dengan
pisau di tangan nya.
Burung pelatuk memekik,
mengepakkan sayap nya dan
menyambar muka pemburu.
Ia masuk kembali ke rumah
dan berbaring sejenak. Burung
pelatuk berpikir, “Ia tentunya
akan keluar lewat pintu
belakang”. Maka ia menunggu
pemburu di belakang rumah.
Pemburu berpikiran sama,
“Waktu aku keluar lewat
pintu depan, burung pelatuk
itu menghalangiku. Kini
aku akan lewat belakang, si
pelatuk kembali memekik,
mengepakkan sayapnya dan
MAJALAH NALANDA
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menyambar muka pemburu.
Kembali pemburu itu masuk ke
rumah dan berbaring sampai
matahari terbit.
Saat fajar menyingsing ia
meraih kembali pisaunya dan
bersiap untuk pergi. Burung
pelatuk segera terbang
dan menemui sahabatnya.
“Pemburu itu datang” teriaknya.
Pada saat itu kura-kura sudah
menggigit putus tali jerat
tersebut. Giginya terasa sakit
dan mulutnya berdarah.
Rusa melarikan diri ke semak
belukar, burung pelatuk
terbang ke pohon, tetapi kurakura terlalu lelah sehingga
hanya bisa berbaring saja.
Sang pemburu memasukkan
kura-kura ke keranjang dan
menggantungkannya pada
sebatang pohon.
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Melihat sahabat yang telah
menyelamatkan nyawanya
tertangkap, Rusa memutuskan
untuk menolongnya. Ia
memperlihatkan diri kepada
pemburu dan berpura-pura
kelelahan. Pemburu berpikir
bahwa rusa itu sudah tidak
bertenaga lagi, ia menghunus
pisaunya dan bersiap
mengejar. Rusa menjauh dan
memancingnya masuk ke
hutan belukar. Setelah cukup
jauh, Rusa berlari secepat angin
dan meninggalkan si pemburu
dan memutar kembali ke
tenpat semula.
Dengan tanduknya
dilepaskannya gantungan
keranjang, membuka tutupnya
dan melepaskan kura-kura.
Pemburu itu kembali dan tidak
menemukan satupun dari

mereka. Ia hanya menemukan
keranjangnya yang robek dan
dibawanya pulang dengan
kesal.
Adapun ketiga sahabat itu
hidup sepanjang usia mereka
dalam persahabatan yang tidak
tergoyahkan, Persahabatan
Sejati. Kelak kemudian mereka
terlahir kembali sesuai karma
mereka masing-masing.
-Kisah ini merupakan salah
satu kisah dari Kitab Jataka
yang mengisahkan tentang
kehidupan masa lalu Sang
Buddha sebelum beliau terlahir
menjadi Bodhisatva)dikutip dari : http://www.icrawl.
org/826792144-persahabatansejati

INSPIRASI

Fang
Shen;
.
.
.
Bukan sekedar melepas makhluk hidup !
Maksud dan tujuan
Fang Sheng atau Fang Shen berasal
dari bahasa Mandarin, yang
mana Fang berarti “melepas”
dan Sheng atau Shen berarti
“makhluk hidup”. Dengan
demikian Fang Shen memiliki
maksud dan tujuan sebagai
berikut :

S

Oleh: Romo Emry

ering kita mendengar
tentang ajaran
perbuatan kebajikan
seperti halnya meditasi,
berdana, menolong atau
membantu orang lain, bakti sosial
dan lain sebagainya. Dalam rubrik
ini akan dibahas satu perbuatan
kebajikan yang berbeda, yang
manfaatnya juga tidak kalah
besarnya. Praktik kebajikan ini
berhubungan dengan pelepasan
makhluk hidup; yang dikenal
dengan sebutan “Fang shen”.

1.

2.

Membebaskan makhluk
hidup (dalam hal ini hewan)
kembali ke habitatnya
masing-masing agar mereka
bisa mereguk kembali
kehidupan alam yang bebas
dan bahagia.
Menyelamatkan
dari pembunuhan/
penyembelihan (biasanya
untuk dikonsumsi). Banyak
macam hewan yang dibunuh;
baik oleh pedagangnya
ataupun oleh orang yang
ingin mengkonsumsinya.
Inilah kesempatan kita untuk

menjadi Dewa Penyelamatnya.
3.

Melakukan salah satu Panca
Dhamma (dalam hal ini
: metta-karuna) sejalan
dengan Sila Pertama dari
Pancasila Buddhis; Bertekad
untuk tidak melakukan
pembunuhan.

Pandangan atau anggapan yang
keliru tentang Fang Shen
Banyak orang yang berpandangan
keliru bahwa :
1.

Fang Shen hanya dilakukan
oleh para Bhiksu dan
Bhiksuni, bukan oleh orang
awam atau umat biasa.

2.

Fang Shen hanya dilakukan
untuk membuang
sial atau berkias oleh
orang yang mengalami
ketidakberuntungan atau
apes. Jadi kalau tidak merasa
MAJALAH NALANDA
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sial/apes, ya tidak perlu
melaksanakan Fang Shen.
3.

4.

5.

Kita tidak boleh makan
ikan kalau yang kita Fang
Shen-kan itu adalah ikan.
Ini adalah jelas keliru.
Padahal yang tidak boleh
kita konsumsi adalah semua
hewan hasil pembunuhan/
penyembelihan yang
mana kita terlibat di aksi
pembunuhan tersebut.
Fang Shen adalah perbuatan
yang bodoh dan sia-sia,
karena hewan yang kita beli
dan kemudian kita lepas
akan ditangkap kembali oleh
orang lain.
Hewan yang akan kita Fang
Shen-kan dibelinya tidak
boleh ditawar.

6.

Berbuat baik kok terhadap
binatang, bukannya manusia
?.

7.

Fang Shen hanya dilakukan
secara ritual di wihara
saja; bukan secara inisiatif
pribadi dan spontanitas.
Jadi kalau ada wihara yang
mengadakan Fang Shen dan
kita diundang, ya kita berFang Shen. Kalau tidak ada, ya
kita tidak ber- Fang Shen.
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makhluk hidup dengan cara
sembarangan atau asal-asalan
saja. Dengan niat dan maksud
yang baik bahwa hewan yang
akan kita lepas agar mendapatkan
kebebasan, kebahagiaan
dan keselamatan, maka harus
diperhatikan hal-hal sbb :

8.

-

Satwa burung : sebaiknya
pagi-pagi sekali, jangan
dilepas pada malam hari
yang gelap sehingga mereka
dapat segera berkumpul
membaur dengan habitatnya
dan mencari makan bersamasama dengan yang lainnya.

-

Untuk jenis ikan, belut
dsb, sebaiknya dilihat
situasi setempat, karena
dikhawatirkan akan banyak
orang yang melihat dan
kemudian berkerumun dan
akhirnya terjadilah ajang
pemancingan / penangkapan
kembali.

Jumlah hewan yang difang-shen-kan harus sesuai
dengan jumlah umur yang
melakukan. Lha kok berbuat
baik dibatasi jumlahnya ?!.

Sesungguhnya praktik Fang Shen
itu sangat baik dan sangat perlu
seperti halnya kita melakukan
praktik berdana. Banyak sekali
manfaat dan pengaruh baiknya
terhadap diri kita yang sering
melakukan praktik Fang Shen.

Hal-hal lain yang perlu
diperhatikan.

Sabda-sabda

1.

Satwa atau hewan yang akan
kita fang-shen-kan tidak
dipesan terlebih dahulu.
Sebaiknya dibeli langsung di
pasar pada hari yang sama
dan secara acak (bergantiganti penjual).

2.

Tidak dibeli secara terus
menerus (berlangganan
dari pedagang yang
sama) dari satu tempat saja.
Sebaiknya dibeli langsung
dari pasar yang mana kalau
kita tidak membelinya, hewan
tersebut akan pasti dibunuh /
disembelih oleh orang lain.

3.

Hewan yang akan dilepas
harus sesuai dengan
habitatnya agar setelah
dilepaskan hewan tersebut
dapat bertahan hidup.

Tentunya sebelum melakukan
Fang Shen, kita harus
memperhatikan beberapa hal
sebagai berikut :

Buddha Dharma mengajarkan
kita untuk tidak melakukan
pembunuhan tapi menghargai
kehidupan adalah bukan
tanpa dasar atau tanpa tujuan.
Dhammapada Bab X, 130 :
Semua makhluk hidup gemetar
menghadapi ancaman
hukuman atau ancaman akan
dibunuh. Semua makhluk
hidup mencintai kehidupan.
Setelah membandingkan bahwa
makhluk lain juga seperti dirinya
sendiri, hendaknya seseorang
tidak menyakiti atau membunuh
makhluk lain, atau menyebabkan
terjadinya pembunuhan.
Pertimbangan waktu dan
kondisi yang tepat
Fang Shen bukan berarti melepas

Contohnya : hewan yang
hidup di air tawar, ya jangan
dilepas di laut. Hal ini akan
mengakibatkan kematian.
Begitu pula sebaliknya.
4.

5.

6.

Maksud hati mau Fang
Shen jangan sampai malah
berubah menjadi Sha Shen
(membunuh makhluk
hidup). Contohnya sebagai
berikut :
Hewan yang sudah dibeli dan
kemudian disimpan untuk
dilepas keesokan harinya
diusahakan agar tidak
mengalami kematian yang
mungkin karena : kelaparan,
kehausan, kepanasan/
kedinginan, kepengapan,
himpitan atau gangguan
lainnya.
Hewan yang dilepas
diusahakan agar tidak
merusak ekosistem yang ada.
Contohnya : Ikan yang akan
dilepas adalah dari species
ikan pemangsa terhadap
species ikan lainnya yang
ada, sehingga memusnahkan
makhluk lainnya.

7.

Jangan melepas burung
pemakan padi di dekat
persawahan. Petani
persawahan tersebut pasti
akan tidak senang.

8.

Sungai atau selokan atau
kolam di mana akan kita
lepaskan hewan air (ikan/lele/
belut dlsb) harus bersih/tidak
tercemar/tidak beracun.

karma masing-masing. Yang
penting “lakukan saja kehendak/
niat perbuatan bajik kita demi
kebahagiaan dan kesejahteraan
semua makhluk tersebut”. Dengan
harapan mereka dapat hidup
bebas, lepas dan selamat dari
ancaman pisau tajam yang siap
membunuh mereka setiap waktu
tanpa daya.

maksud kedatangannya
dan tentang penyakit anak
gadisnya. Tanpa banyak
bicara, Bhiksu tersebut
menyuruh Papa si anak itu
untuk melakukan Fang Shen
atas nama anak gadisnya
tersebut sebanyak paling
sedikit 1000 ekor satwa setiap
harinya dan datang kembali
minggu depannya. Perintah
Bhiksu tersebut diturutinya
dan si Papa anak gadis itupun
datang kembali menghadap
Bhiksu. Segera Bhiksu
tersebut memanjatkan Keng/
Mantra/Paritta Pelimpahan
Jasa bagi si anak gadis
tersebut. Setelah selesai
pulanglah Papa dan si anak
itu. Keesokan paginya terlihat
penyakit kulit aneh tersebut
mulai berangsur sembuh.
Si anak gadis tersebut
dengan keyakinannya ingin
melakukan Fang Shen sendiri
setelah dia tahu bahwa
Fang Shen begitu besar
manfaatnya sehingga dapat
menyembuhkan penyakit
kulit anehnya tersebut.

Manfaat
Sebelum membahas tentang apa
manfaatnya dari melakukan Fang
Shen, sebaiknya kita simak dari
ilustrasi cerita sbb :
1.

Dahulu di Pontianak
Kalimantan Barat ada
seorang anak gadis berusia
sekitar 17 tahun yang
menderita penyakit kulit
yang aneh. Sudah dibawa
ke beberapa dokter, tapi tak
satupun dokter yang dapat
menyembuhkannya. Bahkan
para dokter menganggap
itu merupakan penyakit kulit
yang aneh yang baru pertama
kali dilihatnya. Papanya si
gadis yang tergolong orang
yang berada suatu saat
mencoba datang bersama
anak gadisnya menemui
seorang Bhiksu di suatu
wihara. Dia menjelaskan

2.

Di daerah Kampung Krendang
Jembatan Lima Jakarta Barat
ada seorang anak muda
laki-laki pengangguran yang

Setelah semua sudah kita
pertimbangkan dengan
kehendak/niat baik, kemudian
setelah mereka kita lepaskan
ternyata terjadi sesuatu di luar
kendali kita sehingga mereka
mengalami kematian. Yah . . . .
itulah proses karma buruk yang
sedang dihadapi oleh makhlukmakhluk tersebut. Kita tidak
bisa berbuat apapun soal itu.
Semua juga tidak lepas dari
MAJALAH NALANDA
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memang iseng/jahil orangnya.
Suatu saat dia membawa
sepotong daging sapi goreng
(empal) untuk disodorkan
kepada anjing-anjing yang
memang banyak di daerah
itu. Sebelum daging empal
itu disodorkan, dengan niat
jahilnya itu, dia menusukkan/
memasukkan beberapa jarum
pentul ke dalam daging
empal tersebut. Setelah itu,
dilemparkannya daging itu
ke arah anjing-anjing yang
ada di situ. Ada satu anjing
yang memakan daging itu
dan kemudian tidak dapat
menelannya karena daging
tersebut menyangkut di
tengah leher si anjing.”Nguk,
nguk, nguk . . . si anjing itu
kesakitan dan kelabakan.
Anjing itu terus sakit hingga
beberapa hari dan kemudian
mati. Lalu . . . ?. Apa yang
terjadi kemudian terhadap
anak muda tersebut?.
Beberapa bulan kemudian
anak muda itu dikabarkan
mati pada saat makan nasi.
Dia mati karena keselak dan
tidak bisa bernapas. Aneh cara
matinya, bukan ?.
Manfaat dari Fang Shen :
1.

Melatih berdana dan melepas

2.

Melatih untuk
mengembangkan Cinta
Kasih (melatih utk mencegah
tindakan pembunuhan)

3.

Membebaskan dan

membahagiakan makhluk lain
krn bisa menghargai semua
makhluk hidup.
4.

Membantu penyembuhan
penyakit yang dialami atau
melemahkan siksaan penyakit

5.

Meringankan karma buruk
akibat pernah membunuh

6.

Mendapatkan kebebasan
dan kebahagiaan (cocok bagi
orang yang sedang dipenjara).

7.

Melemahkan buah karma
buruk yg mungkin kita alami;
misal : akibat kecelakaan
yang mengerikan, kita cuma
mendapat luka ringan saja.
Tidak parah apalagi sampai
mati.

8.

Memperpanjang umur
dan memperpendek siklus
tumimbal lahir.

Contoh perilaku – perilaku yang
harus dihindari :
1.

Saat kita pesan masakan
di rumah makan atau di
restoran seafood, tanpa sadar
sering kita pesan lauk yang
terbuat dari hewan yang
harus dibunuh/disembelih
melalui pesan atau perintah
dari kita. Misalnya ; kepiting,
kerang, ikan gurame, dan lain
sebagainya. Semua hewan ini
memang dianggap baik untuk
dimasak kalau masih dalam
keadaan masih hidup. Kalau
tidak, hewan ini dianggap
tidak baik untuk dimakan
karena dianggap beracun/
tidak lezat atau berbau.

2.

Saat belanja di pasar ibu-ibu
tanpa sadar membeli hewan
hidup untuk dikonsumsi
dengan menyuruh
si pedagangnya baik
secara langsung maupun
tidak langsung untuk
menyembelihnya. Misalnya
; ayam, ikan lele, belut dan
lain-lain.

3.

Banyak para orangtua dengan
tujuan untuk membahagiakan
anak atau cucunya dengan
membelikan hewan hidup
sebagai mainan, seperti
ikan kecil, burung kecil dlsb,
misalnya. Ikan hidup yang
dibungkus di dalam kantong
plastik, dituang ke dalam
ember atau baskom lalu diobok-obok, kemudian ikan
itu menjadi mati. Burung
di dalam kandangnya yang
kecil tidak diberi minum
atau makan, tapi dicolokcolok dengan lidi. Kemudian
burung tersebut menjadi
mati. Dalam hal ini, si anak

Pelaksanaan Fang Shen dapat
dilakukan dengan cara :
-

Tanpa ritual; situasi spontan
dan langsung.

-

Dengan ritual (dengan
pemanjatan Keng/Paritta dan
blessing).

Pesan Moral dari aksi Fang Shen.
Atas dasar niat baik; yaitu untuk
melepas-bebaskan makhluk lain
agar bahagia dan selamat, praktik
Sila (moral) harus benar dan
terjaga. Dengan demikian perilaku
kita harus berubah menjadi benar
agar praktik Buddha Dhamma

Fang Shen adalah praktik
Dhamma yang berlandaskan
Metta-Karuna terhadap
makhluk hidup dan juga sebagai
manifestasi dari pelaksanaan
Sila Pertama; yaitu Melatih diri
untuk tidak membunuh.
6 BELAJAR DAN MENGINSPIRASI

yang kita lakukan membawa
manfaat dan pencerahan bagi
kehidupan kita. Intinya adalah kita
berlatih diri terhadap makhluk
lain untuk : tidak melakukan atau
terlibat dalam aksi pembunuhan,
penyiksaan, tapi justru melakukan
penyelamatan dan kebahagiaan
bagi makhluk lain.

atau si cucu berpikir bahwa
pembunuhan makhluk
hidup adalah dibenarkan
atau dianggap benar oleh
orangtuanya. Orangtua yang
demikian dianggap telah
keliru dalam memberikan
contoh perilaku kehidupan
seorang Buddhis yang benar
atau yang semestinya.
4.

Banyak saudara kita yang
mungkin tidak sadar bahwa
hobi yang dimilikinya adalah
membuat makhluk lain
menderita. Misalnya, mancing
ikan, sabung ayam dlsb.

5.

Mempunyai binatang
peliharaan, seperti anjing,
kucing yang dibiarkan
menderita karena kepanasan,
kelaparan, kehausan. Misalnya
anjing yg dirantai di depan
rumah dengan alasan sebagai
penjaga rumah. Padahal
anjing itu menderita terkena
panas matahari, dilempari
batu oleh orang-orang jahil
belum lagi kalau majikannya
lupa memberi makan atau
minum.

6.

Saat kita menghindari dari
gigitan nyamuk, banyak
yang berusaha untuk
membunuhnya, baik dengan
semprotan anti nyamuk
atau dengan menggunakan
raket elektrik pembunuh
nyamuk. Dengan nafsunya
dibunuh nyamuk-nyamuk
itu. Padahal ada cara
lain untuk menghindari
pembunuhan, misalnya
dengan menggunakan Lotion
Anti Nyamuk.

Beberapa perilaku yang keliru
inilah yang perlu kita hindari
dan sikapi dengan penuh
kebijaksanaan.
Namun kadangkala kita tidak
punya pilihan kecuali harus
melakukan pembunuhan,
misalnya ; untuk memberantas
cacing-cacing yang ada di dalam
perut kita. Untuk menjaga
kesehatan kita, ya kita minum
obat cacing untuk membunuhnya.

Dengan sadar dan terpaksa
kita lakukan pembunuhan dan
menyadari bahwa pembunuhan
apapun alasannya adalah tidak
dibenarkan dan melanggar sila.
Sebagai kompensasinya dalam
kondisi seperti ini adalah kita
harus melakukan Fang Shen untuk
mengimbangi karma buruk yang
baru kita lakukan. Buddha Dharma
tidak mengajarkan kita untuk
menjadi umat yang bodoh, tapi
agar kita memiliki kebijaksanaan
yang tinggi.

RUBIK

Kesimpulan
Fang Shen adalah praktik Dhamma
yang berlandaskan MettaKaruna terhadap makhluk hidup
dan juga sebagai manifestasi
dari pelaksanaan Sila Pertama;
yaitu Melatih diri untuk tidak
membunuh. Praktik Fang Shen
membawa banyak manfaat dan
berdampak sangat baik bagi
yang melakukannya. Jadikanlah
praktik Fang Shen sebagai rutinitas
spiritual yang perlu kita lakukan.
Sekarang di kehidupan inilah
saat yang tepat tanpa harus
menunda. Kita semua tidak
ada yang tahu apa, siapa dan
bagaimana kita di kehidupan
yang lampau. Apa agama kita,
kesalahan/kekeliruan apa saja
yang pernah kita lakukan atau
bahkan kekejaman apa saja yang
pernah kita perbuat terhadap
makhluk lain ?? Semuanya itu
tentunya membawa penderitaan
bagi kita di kehidupan sekarang.
Kita sudah mengalami begitu
banyak mengalami tumimballahir, maka pastinya begitu banyak
pula karma buruk yang sudah kita
lakukan sebelumnya di kehidupan
kita yang lampau.
Dengan kekuatan dari semua
karma baik dan kebajikan yang
kita lakukan, semoga kita semua
diberkahi kesehatan, terbebas
dari siksaan berbagai penyakit,
terhindar dari segala mara bahaya,
hidup bebas dan bahagia yang
penuh Metta-Karuna dan dapat
terlahir di alam bahagia nanti.
Sadhu, sadhu, sadhu.
MAJALAH NALANDA
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FOKUS

WELAS ASIH DAN
KEHARMONISAN SOSIAL
Nammo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa (3x)
Na hi verena verāni, sammantīdha kudācanaṁ
Averena ca sammanti, esa dhammo sanantano

Oleh: S. Vimaladasso

K

emajuan ilmu
pengetahuan dan
teknologi, khususnya
teknologi informasi
dan komunikasi sangat
berpengaruh terhadap ajaran
agama yang mengandung ajaran
tentang etika, kemoralan, sosial,
dan spiritual dalam menjalani
kehidupan sehari-hari.
Perkembangan dan kemajuan
zaman menimbulkan perubahan
dalam masyarakat. Aspek
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Kebencian tidak akan pernah berakhir,
apabila dibalas dengan kebencian.
Kebencian baru akan berakhir, bila dibalas
dengan tidak membenci.
Iniah satu hukum abadi.
(Dhammapada 1.5)

perubahan yang terbesar meliputi
etika, moral, sosial, dan spiritual.
Akibatnya adalah timbulnya
berbagai permasalahan yang
dihadapi oleh individu, misalnya,
masalah keluarga, masalah teman,
dan masalah hubungan sosial
bermasyarakat.
Ajaran agama tidak lagi menjadi
satu-satunya pedoman seseorang
untuk bertingkah laku dalam
bermasyarakat dan bernegara.
Tetapi seseorang bisa dengan

mudah belajar dari teknologi
informasi dan komunikasi yang
belum tentu sesuai dengan
kebenaran ajaran agama yang
diisyaratkan. Dampak negatifnya
adalah timbulnya berbagai
permasalahan yang dihadapi oleh
individu yang menjurus pada
kecacatan moral, kecacatan sosial,
dan kecacatan spiritual. Terkadang
individu mengatasnamakan
agama berbuat sekehendak
hatinya. Terjadi pembenaran
untuk berbuat anarkis, menebar

teror dan kejahatan-kejahatan
lainnya tanpa mengenal welas
asih sehinga terjadi ketidakharmonisan dalam pegaulan atau
bermasyarakat.
Maka untuk mengatasi dampak
negatif dari perkembangan zaman
yang menjurus kepada kecacatan
moral, sosial, dan spiritual perlu
dikembangkan suatu nilai-nilai
religius berupa welas asih (metta)
yang akan mengantarkan kepada
suatu keharmonisan sosial.
Sehingga dapat menciptakan
persaudaraan yang sejati dalam
kehidupan.
Penyebab terjadinya kecacatan
moral, sosial, dan spiritual
Ini adalah suatu kondisi nyata
dalam kehidupan sehari-hari.
Seringkali kita mendengar atau
menyaksikan suatu keadaan yang
menjurus kepada, kecacatan
moral, antara lain: mengumbar
hawa nafsu, menyukai
perselisihan, permusuhan,
balas dendam, pembunuhan,
pemaksaan, kekerasan, irihati,
saling hina, saling hujat,
perselingkuhan, perbuatan
mesum, dan tindakan kriminal
serta perbuatan anarkis lainnya.
Kecacatan sosial, antara
lain: tawuran antar kampung,
tawuran pelajar, Pertikaian antar

suku, pertikaian antar pemeluk
agama, dan saling cela agama.
Kecacatan Spiritual: tidak
mempraktikkan dan tidak taat
terhadap hukum agama, tidak
memiliki pengendalian diri, tidak
berlatih untuk membersihkan
kekotoran batin seperti kebencian,
keserakahan, dan kebodohan.

terhadap keuntungan serta
kemakmuran orang lain,
menghindari pandangan
salah, tetapi menganut
pandangan benar.
2.

Melalui Ucapan: menghindari
kebohongan untuk
kepentingan diri sendiri atau
orang lain, serta bersikap
jujur, menghindari fitnah
yang dapat menimbulkan
permusuhan tetapi
sebaliknya berusaha menjadi
penengah untuk merukunkan
perselisihan, menghindari
ucapan kasar, tetapi
berbicara secara lembut dan
menyenangkan, Menghindari
omong-kosong.

3.

Melalui perbuatan badan
jasmani: menghidari
pembunuhan, dan penyiksaan
mahluk hidup, tetapi tulus
serta berusaha membantu
untuk meringankan
penderitaan mahluk lain,
menghindari pencurian,
menghindari perbuatan
asusila, tetapi menepati tatasusila yang berlaku dalam
masyarakat, menghindari
mengkonsumsi makanan,
minuman dan zat yang
dapat memabukkan dan
menyebabkan lemahnya
kesadaran.

Memahami Welas Asih dan
Keharmonisan sosial
Dalam Agama Buddha, sifat welas
asih dikenal dengan istilah metta.
Metta dalam bahasa Indonesia
dapat diterjemahkan sebagai cinta
kasih. Dalam bahasa sansekerta
disebut dengan Maitri. Maka
sehubungan dengan itu jika
dalam tulisan berikutnya terdapat
kata "metta" secara spontanitas
berpikirlah tentang cinta kasih
atau welas asih.
Metta adalah ajaran kebenaran
tentang welas asih atau cinta kasih
dan niat baik terhadap semua
mahluk hidup, dan merupakan
suatu perasaan cinta tanpa nafsu,
tanpa pamrih, tanpa kemelekatan
(upadana), tanpa kepentingan
pribadi, bersifat universal
meliputi semua mahluk hidup,
dan diimplementasikan melalui
pikiran, ucapan, dan perbuatan.
1.

Melalui Pikiran: menghindari
kemarahan, itikad jahat,
dan prasangka buruk
terhadap orang lain,
menghindari keserakahan,
dan tidak merasa iri

Metta atau cinta kasih universal
tanpa batas itu diibaratkan seperti
matahari. Pada pagi hari, matahari
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terbit memancarkan sinar ke
segenap penjuru alam semesta
terhadap semua mahluk tanpa
perbedaan atau tanpa pandang
bulu. Cinta kasih itu dapat juga
diibaratkan dengan “seorang ibu
yang melindungi anaknya yang
tunggal‟, demikianlah terhadap
semua mahluk. Metta membuat
batin seseorang yang “kasar‟
menjadi halus dan lembut, selalu
mengharapkan kesejahteraan dan
kebahagiaan pihak lain.
Keharmonisan Sosial
Keharmonisan sosial adalah
suatu keadaan hubungan yang
serasi antara sesama manusia
dan mahluk hidup lainnya yang
dilandasi dengan toleransi, saling
menghormati, saling menghargai,
kesetaraan dalam pengamalan
ajaran agamanya dan kerjasama
dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Keharmonisan itu diibaratkan
sebagai melodi dalam musik
yang mendendangkan suara
merdu, indah, menyejukkan,
dan mendamaikan suasana hati.
Demikian juga keharmonisan
sosial
itu ibaratnya adalah sebuah
melodi kehidupan yang bisa
membuat suasana kehidupan
penuh dengan tatanan kasih
sayang persaudaraan, rukun,
damai, sejahtera, saling
berbagi, saling memberi, saling
menghormati, dan saling
menghargai. Begitu indah dan
bahagianya hidup ini bila selalu
dalam keharmonisan.
Dalam paticcasamuppada Buddha
bersabda dalam bahasa pali “
imasmim sati, idam hoti. Imass’
uppadā, idam uppajjati. Imasmim
asati, idam na hoti. Imassa nirodhā,
idham nirujjhati”.
Artinya: dengan adanya ini, maka
terjadilah itu. Dengan timbulnya
ini, maka timbulah itu. Dengan
tidak adanya ini, maka terhentilah
itu. Assutava Sutta (SN 12.61)
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Memperhatikan hubungan
welas asih dengan keharmonisan
sosial dalam prinsip hukum
Paticcasamuppada tersebut, maka
di sini tampak sangat jelas bahwa
metta (cinta kasih) atau welas asih
itu sangat erat kaitannya dengan
keharmonisan. Bila kita memiliki
sifat welas asih maka secara tidak
langsung kita telah berpartisipasi
menciptakan keharmonisan dalam
lingkungan kita sendiri bahkan
dalam lingkup yang lebih luas
yaitu keharmonisan sosial
Toleransi
Toleransi merupakan nilai
yang penting dalam etika
kehidupan, khususnya dalam
kehidupan beragama. Kita harus
mengembangkan toleransi,
karena sikap toleransi ini akan
membantu kita menghindari
masalah yang tidak kita inginkan.
Toleransi juga membantu kita
memahami kesulitan orang
lain, menghindarkan kita
dari memberikan kritik yang
merusak, dan menyadari bahwa
setiap orang ada kekurangankekurangannya. Toleransi juga
akan menyebabkan kita menjadi
sadar, bahwa kelemahan yang ada
pada orang lain juga ada pada
kita.
Welas asih menciptakan
keharmonisan sosial
Memahami bagaimana
welas asih itu bisa menciptakan
keharmonisan sosial, berikut ini
marilah kita menggunakan prinsip
dari hukum Paticcasamuppada,
yaitu hukum sebab musabab yang
saling bergantungan. Prinsip dari
Hukum Paticcasamuppada ini
diberikan dalam 4 formula pendek
sebagai berikut :
1.

Imasming Sati Idang Hoti
Dengan adanya ini, maka
terjadilah itu.

2.

Imassupada Idang Upajjati
Dengan timbulnya ini, maka
timbulah itu.

RUBIK
3.

Imasming Asati Idang Na Hoti
Dengan tidak adanya ini,
maka tidak terjadilah itu.

4.

Imassa Nirodha Idang Nirujjati
Dengan terhentnya ini, maka
terhentilah juga itu.

(Assutava Sutta: SN 12.61)
Jika kita menggunakan prinsip
dari hukum Paticcasamuppada ini,
maka hubungan metta atau welas
asih dengan keharmonisan adalah
sebagai berikut:
Dengan adanya metta, maka
terjadilah keharmonisan,
dengan timbulnya metta, maka
timbulah keharmonisan. Dengan
tidak adanya metta, maka
tidak terjadilah keharmonisan.
Dengan terhentinya metta, maka
lenyap juga keharmonisan.
Memperhatikan hubungan welas
asih dengan
keharmonisan sosial dalam
prinsip hukum Paticcasamuppada
tersebut, maka di sini tampak
sangat jelas bahwa metta
(cinta kasih) atau welas asih itu
sangat erat kaitannya dengan
keharmonisan. Bila kita memiliki
sifat welas asih maka secara tidak
langsung kita telah berpartisipasi
menciptakan keharmonisan dalam
lingkungan kita sendiri bahkan
dalam lingkup yang lebih luas
yaitu keharmonisan sosial.
Kesimpulan
Berdasarkan atas manfaat dari
welas asih dan keharmonisan
sosial, maka welas asih diperlukan
untuk menghapuskan noda
kesombongan di dalam diri
kita agar tiada lagi irihati dan
kebencian pada sesama. Akan
sungguh indah hidup ini bila kita
saling menyayangi, tiada iri, tiada
benci yang akan membuat hidup
kita menjadi lebih bermakna dan
lebih berarti.

tiada berbeda, punya hati, punya
rasa, dan punya keinginan untuk
memelihara kelangsungan hidup
tenteram dan bahagia.
Keharmonisan sosial diperlukan
karena di dalam kehidupan ini
terdapat beraneka perbedaan
dan persoalan-persoalan. Untuk
dapat menghadapi perbedaan
dan persoalan itu terkadang kita
membutuhkan adanya individu
lainnya sebagai komunitas
dalam rangkaian jalannya roda
kehidupan yang dinamis, serasi,
indah, dan seimbang dengan azaz
manfaat saling membutuhkan.
Saran
Agar sifat cinta kasih atau welas
asih melekat dan menjiwai diri
kita serta menjadi karakter diri
kita seutuhnya demi tercapainya
keharmonisan sosial, maka:
Kita hendaknya selalu
mengembangkan kebajikan
melalui ucapan pikiran dan
perbuatan dengan berharap
“Semoga semua mahluk hidup
berbahagia”. Jika kita ingin
dicintai dan dikasihi oleh sesama
mahluk hidup lainnya, maka
sudah sepantasnya kita juga
memancarkan cinta kasih yang
universal terhadap semua mahluk,
karena cinta-kasih, dibimbing
oleh kesadaran yang terdapat
pada setiap mahluk hidup. Karena
itu sangat memungkinkan bagi
kita untuk menjalani hidup
secara damai dan harmonis
sehingga mampu menciptakan
persaudaraan yang sejati dalam
hidup.

Dengan memiliki sifat welas asih
maka kita akan dapat menyadari
bahwa sesungguhnya kita sebagai
sesama manusia adalah sama,
MAJALAH NALANDA
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MEDITASI

7 Manfaat Mindfulness Meditation
untuk Kesehatan Mental dan Fisik

K

ita mengenal berbagai
jenis meditasi seperti
meditasi transendental,
zen atau chan meditation,
meditasi angka, loving
kindness meditation, mindfulness
meditation dan masih banyak lagi.
Pada kesempatan ini menjelaskan
tentang salah satu jenis meditasi
yang sedang populer saat ini yakni
mindfulness meditation.
Meditasi Mindfulness adalah
meditasi yang ditemukan oleh
Thich Naht Hanh kemudian
dikembangkan oleh Jon
Kabat-Zinn yang merupakan
seorang dokter dari Universitas
Massachusets.
Meditasi ini menekankan
pada membawa perhatian
atau kesadaran pada saat ini.
Mindfulness adalah aktivitas
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yang dilakukan dengan penuh
kesadaran dan penuh perhatian.
Inti dari latihan mindfulness yakni
membawa kesadaran akan saat ini,
hanya mengamati pikiran, sensasi
fisik serta perasaan yang muncul
tanpa melakukan penilaian atau
membuat opini tentangnya
dan hanya menerima apapun
sensasi yang datang saat meditasi
dilakukan.
Pada tulisan ini, saya ingin berbagi
manfaat apa saja yang telah
saya rasakan setelah secara rutin
dengan waktu yang cukup lama
berlatih mindfulness meditation.
Latihan ini juga membantu saya
dalam menyeimbangkan emosi
ketika berhadapan dengan klienklien yang saya tangani sebagai
seorang psikolog.

1. Mendamaikan Hati dan
Menenangkan Pikiran
Ketika berlatih meditasi
mindfulness, pikiran dan perasaan
kita akan berada pada mode
netral. Hal ini terjadi karena, teknik
meditasi ini menekankan pada
kesadaran akan keluar masuknya
nafas, hanya mengamati dan
menerima segala sensasi fisik,
pikiran, dan perasaan yang
datang kemudian dibiarkan pergi
tanpa adanya penghakiman
atau penilaian. Hal ini membuat
seseorang merasakan ketenangan,
kedamaian, dan kejernihan
pikiran.
2. Meningkatkan Energi Positif
dalam Diri
Setelah berlatih meditasi
mindfulness, pikiran dan perasaan
menjadi segar kembali. Begitu
juga dengan kondisi tubuh

kembali fit. Tidur pun nyenyak.
Berlatih secara rutin dapat
bermanfaat mengarahkan pikiran
pada hal-hal positif. Berlatih
meditasi mindfulness akan
membantu kita merasakan hal-hal
baik dalam hidup yang kemudian
menimbulkan rasa syukur. Hal ini
akan membuat diri menjadi lebih
bersemangat menjalani hidup dan
meningkatkan keyakinan diri.
3. Pandangan terhadap Kondisi
atau Masalah Menjadi Lebih
Luas
Ketika dihadapkan pada masalah
dalam hidup, dengan rajin berlatih
mindfulness, akan membantu
membuka kesadaran kita menjadi
lebih luas.
Pemahaman terhadap masalah
atau peristiwa yang terjadi dapat
dilihat lebih jernih dan membuat
keputusan yang diambil-pun akan
lebih bijaksana.
4. Lebih Peka dengan Kondisi
Orang Lain
Berlatih meditasi mindfulness

membuat kita menjadi lebih
memahami, mengerti apa yang
dirasakan orang lain. Menerima
orang lain apa adanya.
Di sinilah kepekaan itu semakin
terasah. Berlatih meditasi
mindfulness membuat kita
menjadi lebih mudah berempati
dan menemukan cara yang tepat
untuk membantu orang lain.
5. Menumbuhkan Rasa Kasih
kepada Semua Makhluk
Latihan meditasi tidak hanya
membuat pikiran menjadi
tenang dan damai, bahkan juga
meningkatkan perasaan kasih
sayang atau belas kasih kepada
semua makhluk di alam semesta.
Hal ini terjadi karena penerimaan
yang mendalam terhadap apa pun
yang ada dan terjadi telah dimiliki.
6. Menemukan Jawaban dari
Dalam Diri
Apabila tekun dan terus berlatih,
koneksi diri dengan Tuhan akan
meningkat. Pada tahap ini,
seseorang akan menemukan

jawaban dari dalam dirinya sendiri
tentang apa yang terjadi dalam
hidupnya dan pelajaran berharga
apa yang ingin disampaikan
semesta dan Tuhan untuknya.
Sehingga, apa pun yang terjadi
dalam kehidupannya ia bisa
menjalani dengan baik. Pada
tahap ini, seseorang juga dapat
menyadari akan tujuan hidupnya
di dunia.
7. Meningkatkan Kesehatan
Tubuh dan Daya Fokus
Tidak hanya pikiran yang tenang
yang diperoleh setelah rutin
melakukan meditasi mindfulness,
tetapi juga kesehatan tubuh
meningkat, imunitas tubuh
meningkat dan daya konsentrasi
untuk dapat menyelesaikan
pekerjaan dengan baik juga
meningkat.
Sumber: https://www.kompasiana.com/
cempaka13/5eac11a9097f362165039882/
inilah-jenis-meditasi-yang-akanmembuatmu-tenang?page=2
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OPINI

PERSAHABATAN SEJATI
& PENCARIAN SPIRITUAL

oleh Sāmaṇera Abhisaraṇo

Latar Belakang

D

i banyak kehidupan,
Bodhisatta Siddhattha
berjumpa dengan
beberapa sahabat/
saudara perjalanan
spiritualnya seperti misalnya
(bakal) Yasodhara, (bakal) Ananda,
(bakal) Devadatta. Meskipun
tidak semua dari mereka
merupakan sahabat yang sejati,
terutama Devadatta yang selalu
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berupaya menghancurkannya,
namun Bodhisatta tidak pernah
mendiskriminasi mereka.
Sebagai buktinya, Devadatta
tetap diterima dalam komunitas
Bhikkhu oleh Buddha untuk
dapat memperoleh manfaat di
kehidupan mendatang. Bagi para
perumahtangga dan Bhikkhu
di kehidupan saat ini, tidaklah
mudah untuk melakukan apa
yang dilakukan oleh Bodhisatta
Siddhattha. Oleh karena itu,Sang
Buddha pernah menyebutkan
dua hal penting mengenai
persahabatan ketika menguraikan
tentang 38 berkah utama. Sebagai
berkah yang pertama dan kedua
dalam Maṅgala Sutta (Khp. 5 & Sn
2.4), dua berkah tersebut adalah
tidak bergaul dengan orang-orang
yang tidak bijaksana dan bergaul
dengan orang-orang bijaksana
(asevanā ca bālānaṁ panditānañ
ca sevanā).Melihat pentingnya dua

hal ini dalam kehidupan manusia,
tulisan ini akan memberikan
penjelasan tentang dukungan
persahabatan sejati dan ceritacerita yang dapat menjadi refleksi
dalam persahabatan yang sedang
dijalin.
Porsi dukungan persahabatan
sejati
Suatu waktu, di kota Sakya
bernama Nāgaraka, Bhikkhu
Ānanda pernah menyatakan
tentang porsi dukungan dari
persahabatan sejati bagi
spiritualitas kepada Buddha
bahwa “upaḍḍhamidaṃ, bhante,
brahmacariyassa—yadidaṃ
kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā
kalyāṇasampavaṅkatā’ti. - Yang
Mulia, ini adalah setengah dari
kehidupan suci, yaitu, pertemanan
yang baik, pergaulan yang
baik, persahabatan yang baik.”

sebagaimana yang tercatat
dalam Kalyāṇamitta Sutta(S,
3.18). Akan tetapi, Buddha tidak
membenarkan pernyataan
Bhikkhu Ānanda dengan
mengatakan bahwa “mā hevaṃ,
ānanda, mā hevaṃ, ānanda.
Sakalameva hidaṃ, ānanda,
brahmacariyaṃ—yadidaṃ
kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā
kalyāṇasampavaṅkatā. - Bukan
demikian, Ānanda! Bukan
demikian, Ānanda! Ini adalah
keseluruhan kehidupan suci,
Ānanda, yaitu, pertemanan
yang baik, pergaulan yang baik,
persahabatan yang baik.”. Buddha
lebih lanjut mengelaborasikan
pernyataannya kepada Bhikkhu
Ānanda bahwa dengan memiliki
seorang teman, rekan, dan
sahabat yang baik, maka
diharapkan baginya untuk
akan mengembangkan dan
melatih Jalan Mulia Berunsur

Delapan (Kalyāṇamittassetaṃ,
ānanda, bhikkhuno
pāṭikaṅkhaṃ kalyāṇasahāyassa
kalyāṇasampavaṅkassa ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkarissati). Dengan
demikian, Buddha melihat bahwa
memiliki teman yang baik akan
memberikan dukungan dan juga
kondisi-kondisi bermanfaat.
Cerita persahabatan yang
baik dan yang buruk di zaman
Buddha
Untuk memberikan contoh
terhadap apa yang Buddha
katakan, terdapat cerita
persahabatan yang baik dan
yang buruk di zaman Buddha,
yaitu (1) Kolita dengan Upatissa
dan (2)Sundarī dengan para
petapa kaum sesat (paribbājakā).
Persahabatan baik Kolita dan
Upatissa telah terjalin sejak kecil,
dengan memiliki pemikiran yang
sama dan saling mendukung satu
sama lain untuk menemukan
kebebasan. Sebagai buktinya,
setelah Upatissa menembus
Dhamma yang diuraikan secara
singkat dari Bhikkhu Assaji,
langsung menyampaikan apa
yang didengarnya kepada Kolita
sehingga mencapai tingkat
kesucian yang sama pada saat
itu. Tidak hanya itu, Upatissa
dan Kolita juga sepakat untuk

meninggalkan gurunya yang
terbelit dalam pandangan sesat,
dan memohon penahbisan
sebagai Bhikkhu kepada Buddha
secara bersama-sama.Bukan
hanya mencapai tingkat kesucian
Arahat dalam satu sampai dua
minggu seusai penahbisan,
Upatissa yang merupakan Bhikkhu
Sāriputta Thera bagaikan seorang
Ibu (seyyathāpi, bhikkhave, janetā,
evaṃ sāriputto) karena melatih
orang-orang lain mencapai buah
memasuki-arus(sotāpanna)dan
Kolita yang merupakan Bhikkhu
Moggallana Thera bagaikan
seorang Perawat (seyyathāpi
jātassa āpādetā, evaṃ moggallāno)
karena melatih mereka untuk
mencapai tujuan tertinggi
sebagaimana diungkapkan
Buddha dalam Saccavibhaṅga
Sutta (M. 141). Demikianlah buah
dari persahabatan yang sejati
dapat memberikan pembebasan
satu sama lain dan orang banyak.
Sebagai yang sebaliknya,
kisah paribbājikā yang
bernama Sundarī memiliki
ketidakberuntungan yang serupa
dengan Ciñcamāṇavikā setelah
bersahabat dengan para petapa
kaum sesat (paribbājakā). Ketika
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para kaum sesat tersebut memiliki
kekurangan dalam perolehan
empat kebutuhan pokok dan
melihat Buddha beserta muridnya
merupakan penyebabnya, mereka
meminta pengorbanan Sundarī
untuk melakukan hal yang sama
seperti Ciñcamāṇavikākepada
Buddha. Sundarī diminta untuk
berdandan dan pergi ke tempat
Buddha berdiam di Vihara
Jetavana agar terkesan memiliki
hubungan dengan Buddha.
Setelah hal itu dilakukan beberapa
kali, para petapa kaum sesat
tersebut membunuh Sundarī
melalui pembunuh bayaran
dan membuang mayatnya
dekat dengan bilik miliknya
Sang Buddha, sehingga mereka
dapat memfitnah Buddha dan
muridnya. Akan tetapi hal itu tidak
terbukti dan utusan Raja Pasenadi
Kosala menemukan bukti bahwa
para petapa kaum sesat itulah
yang melakukan pembunuhan
terhadap Sundarī dan memfitnah
Buddha dan muridnya. Atas
peristiwa itu, Sundarī mengalami
kerugian yang sangat besar di
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kehidupan ini juga karena telah
bersahabat dengan para petapa
kaum sesat tersebut.
Dukungan persahabatan
spiritual yang sejati
(kalyāṇamittatā)
Persahabatan spiritual yang
sejati (kalyāṇamittatā) juga
dapat membantu melenyapkan
5 rintangan batin atau
pañcanīvaraṇā (MA, 131-3).
Dari 6 metode yang disebutkan
oleh Kitab Komentar untuk
melenyapkan 5 rintangan
batin atau pañcanīvaraṇā,
persahabatan spiritual yang sejati
(kalyāṇamittatā) selalu muncul
bersama dengan percakapan yang
kondusif (sappāyakathā) sebagai
cara yang ke-5 dan ke-6. Hal ini
mengindikasikan bahwa ketika
seseorang memiliki persahabatan
spiritual yang sejati dalam belajar
Dhamma, mempraktikkan
Dhamma, maka sahabat tersebut
dapat mengondisikan munculnya
percakapan-percakapan yang
kondusif, yang berkaitan dengan

pelatihan atau Dhamma yang
masih diragukan. Percakapanpercakapan demikian dapat
memberikan dorongan, motivasi,
dan pelurusan pandangan atas
Dhamma-dhamma yang masih
diragukan oleh seseorang. Oleh
karena itu, dalam kehidupan
spiritual, persahabatan demikian
dapat saling memotivasi,
menginspirasi, dan membantu
untuk melenyapkan 5 rintangan
batin atau pañcanīvaraṇā.
Dukungan Bhikkhu Sāriputta
Therakepada Bhikkhu
Anuruddha
Terdapat satu cerita penting yang
dapat direnungkan mengenai
pentingnya persahabatan
yang sejati dalam upaya kita
melenyapkan 5 rintangan
batin atau pañcanīvaraṇā.
Dutiyaanuruddha Sutta (A. 3.130)
menceritakan kisah Bhikkhu
Sāriputta Thera yang memberikan
saran kepada Bhikkhu Anuruddha
yang masih belum terbebaskan
pikirannya karena terbelenggu

pada kemampuan mata dewanya,
usahanya, dan pemikirannya bahwa dirinya
belum terbebas dari kemelekatan.Di Sutta
ini, BhikkhuSāriputta hanya memberikan
saran mengenai tiga hal yang mampu
membuat Bhikkhu Anuruddha memahami
kekurangannya, “(1) Teman Anuruddha,
ketika engkau berpikir: ‘Dengan mata
dewa, yang murni dan melampaui manusia,
aku mengamati seribu sistem dunia,’ itu
adalah keangkuhanmu (Yaṃ kho te, āvuso
anuruddha, evaṃ hoti: ‘ahaṃ dibbena
cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
sahassaṃ lokaṃ volokemī’ti, idaṃ te
mānasmiṃ); (2) Dan ketika engkau berpikir:
‘Kegigihan dibangkitkan dalam diriku
tanpa mengendur; perhatianku ditegakkan
tanpa kekacauan; tubuhku tenang tanpa
gangguan; pikiranku terkonsentrasi
dan terpusat,’ ini adalah kegelisahanmu
(Yampi te, āvuso anuruddha, evaṃ hoti:
‘āraddhaṃ kho pana me vīriyaṃ asallīnaṃ,
upaṭṭhitā sati asammuṭṭhā, passaddho kāyo
asāraddho, samāhitaṃ cittaṃ ekaggan’ti,
idaṃ te uddhaccasmiṃ); (3) Dan ketika
engkau berpikir: ‘Namun pikiranku masih
belum terbebaskan dari noda-noda
melalui ketidak-melekatan,’ ini adalah
penyesalanmu (Yampi te, āvuso anuruddha,
evaṃ hoti: ‘atha ca pana me nānupādāya
āsavehi cittaṃ vimuccatī’ti, idaṃ te
kukkuccasmiṃ).Dengan praktik sesuai yang
disarankan oleh Bhikkhu Sāriputta Thera,
beliau berlatih dengan tekun dan benar,
sehingga memperoleh pembebasan dari
kemelekatannya.
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Kesimpulan
Keseluruhan kehidupan spiritual didukung
oleh sahabat sejatiuntuk mengembangkan
dan melatih Jalan Mulia Berunsur Delapan,
sekaligus pelenyapan lima rintangan batin
(pañcanīvaraṇā). Kisah-kisah persahabatan
yang telah diuraikan dapat memberikan
pemahaman bahwa persahabatan yang
baik membawa pada pembebasan;
sedangkan persahabatan yang tidak
baik membawa pada kesengsaraan.
Dalam persahabatan, ada yang seperti
Bhikkhu Sāriputta Thera atau Bhikkhu
Moggallana Thera; ada yang seperti
Bhikkhu Anuruddha; dan ada juga yang
sepertiSundarī atau para petapa kaum
sesat (paribbājakā). Yang terbaik dalam
persahabatan tersebut adalah yang
menuntun pada pembebasan, bukan
kesengsaraan.
MAJALAH NALANDA
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FOTO KEGIATAN

Peringatan Waisak 2564 BE/2020 di
Cetiya Nalanda secara online

K

Minggu, 17 Mei 2020

ini sebagian besar bahkan seluruh organisasi menggelar Puja Bakti secara online atau Kebaktian live streaming.
Termasuk Cetiya Nalanda yang memperingati Waisak 2564 BE/ 2020 secara online.

Puja Bakti dimulai pukul 17.00 WIB, diiringi dengan persembahan lagu dari Mahasiswa/Mahasiswi STAB Nalanda
sebelum Puja Bakti dimulai yang turut memeriahkan Waisak di Cetiya Nalanda tahun ini. Meski tidak bisa dihadiri secara
langsung oleh Umat, namun pelayanan terbaik tetap diberikan agar Waisak tahun ini tetap bisa diperingati dengan baik
Acara dikemas dalam bentuk talkshow dengan narasumber YM. Bhikkhu Dhammakaro Mahathera dengan dimoderatori
oleh PMd. Susyanto yang disiarkan via YouTube dan Zoom.
Pada penghujung sesi diisi dengan sesi taya-jawab Umat yang disambut antusias oleh Umat.
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SOSOK ALUMNI

Pandhit Amanvijaya, S.Ag., MM., M.Pd.B.
Pembimas Buddha di Provinsi Sulawesi Selatan
BIODATA:
Nama 			
Tempat Tanggal Lahir
Status Perkawinan
Agama 			
Alamat Lengkap 		
			

: Pandhit Amanvijaya, S.Ag., MM., M.Pd.B.
: Bali, 28 Januari 1975
: Menikah
: Buddha
: Perumahan Griya Harapan Bajiminas 1 Blok B No. 11,
Makassar, Sulawesi Selatan.

P

andhit Amanvijaya, S.Ag., MM., M.Pd.B. adalah sosok
alumni Nalanda yang memiliki peran penting dalam
kemajuan agama Buddha di Indonesia, Beliau aktif
sebagai tokoh yang aktif dalam menyebarkan
Dhamma, pada edisi Mei 2020 tim Majalah Nalanda
berkesempatan untuk mengenal lebih dekat bapak Pandhit
Amanvijaya dan mendengar pengalaman beliau saat
mengikuti kuliah di Nalanda, Berikut wawacara tim Majalah
Nalanda dan bapak Pandhit Amanvijaya:
Ceritakan secara singkat perjalanan karir Bapak?
Jawaban: Pada saat saya berkuliah di Nalanda pada tahun
1993, dibarengi dengan bekerja di PT. Sinar Budi Intraco
(ALISAN) sampai saya lulus. Pada tahun 1998 Indonesia
dilanda krisis ekonomi, dan dampaknya perusahaan harus
merumahkan sejumlah karyawan termasuk saya,
setelah lulus dari Nalanda ujian Lokal 1999 (pada
saat itu belum ada Ujian Negara) dan pada
Tahun 2000 saya mengikuti Ujian Negara,
dengan gelar Sarjana Agama Buddha
lulusan Nalanda. Saya mulai melamar
di berbagai perusahaan, salah
satunya PT. Kedaung Group dan di
perusahaan ini lah saya di terima
bekerja hingga akhir tahun 2006.
Setelah mengundurkan diri, tidak
lama kemudian saya bekerja di
bidang asuransi yaitu PT Sun life,
dan AXA Life sebagai Financial
Advisor, kemudian saya mencoba
untuk mengikuti Ujian CPNS
dan beruntung saya lulus dan
menjabat sebagai Penyuluh
Agama Buddha di Kanwil DKI
Jakarta. Pada Tahun 2011 saya
ditarik di pusat Kementerian
Agama RI sebagai Penyiap Bahan
Teknis Protokoler.
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Tahun 2012 diangkat sebagai
Kasubag Perencanaan dan
Anggaran.
Tahun 2014 diangkat menjadi
Kepala Seksi Tenaga dan
Kesiswaan pada Subdit Dasmen.
Tahun 2019 tanggal 21 Juni
saya dilantik menjadi Pembimas
Buddha di Provinsi Sulawesi
Selatan hingga saat ini.
Bagimana awal mula Bapak
kenal Nalanda, dan bisakah
bapak ceritakan pengalaman
Bapak saat menjadi mahasiswa
di Nalanda?
Jawab: Awal mula saya mengenal
Kampus Nalanda adalah dari Ibu
Abhaya Hema Kaharudin (Istri
dari Almarhum Bapak Pandit
Jinaratana Kaharudin Mantan
Dosen Nalanda).
Kebetulan waktu itu Beliau
mengadakan kegiatan Meditasi
di Brahmavihara-Arama Bali.
Saat Pertama kali tiba di Jakarta
apa yang saya pikirkan tentang
Kampus Nalanda yang dulunya
di Jalan Keramat Raya 64 dengan
kenyataan sangatlah jauh
berbeda, Namun demikian tidak
mengurangi semangat untuk
belajar dan dengan bimbingan
dari para dosen yang kompeten
dan dengan kualitas perkuliahan
di Nalanda yang tidak kalah
dengan kuliah di kampus lainnya
bahkan untuk kelulusanpun dulu
Nalanda tidaklah mudah karena
mengutamakan kualitas.
Kesan yang paling dingat
selama menjadi mahasiswa
STAB Nalanda?
Jawaban: Saya sangat berkesan

dengan Nalanda karena
Nalanda memiliki Idealisme
tersendiri dalam melaksanakan
proses pendidikan. Dengan
Kuliah di Nalanda menjadikan
saya mengerti ajaran Buddha
lebih mendalam. Walaupun
Nalanda dulu penuh dengan
kesederhanaan baik dari segi
kampus dan sarana prasarananya,
namun tidak mengurangi output
dari Nalanda yang begitu luar
biasa banyak menghasilkan SDM
agama Buddha yang sukses baik
di swasta maupun sebagai PNS.
Bagimana pandangan Bapak
tentang Nalanda saat ini?
Jawaban: Kondisi Nalanda saat ini
saya merasa ikut bersyukur dan
bangga melihat Kampus Nalanda
yang sudah begitu megah
lengkap dengan sarana dan
prasarananya juga perkembangan
mahasiswa dan kiprahnya
terhadap perkembangan agama
Buddha di Indonesia. Semoga
Nalanda makin maju dan dapat
bersaing dengan kampus-kampus
lainnya.
Pesan untuk para civitas
Nalanda dan mahasiswa
Nalanda?
Jawaban: Saya mengucapkan
terima kasih yang tak terhingga
kepada seluruh civitas Akademis
Nalanda yang sudah banyak
menciptakan SDM yang tangguh
untuk perkembangan agama
Buddha. Saya berpesan kepada
adik-adikku mahasiswa mahasiswi
Nalanda selalu bersemangat
untuk belajar dan menjadi lulusan
yang terbaik dapat diterima di
perusahaan-perusahaan, baik itu

swasta ataupun menjadi pegawai
negeri ‘lulus dari Nalanda tidak
harus dan berharap menjadi
PNS’, jika kita sudah lulus selesai
mengikuti perkuliahan dengan
baik dan dengan niat yang
sungguh-sungguh pasti kita bisa
bekerja di bidang apapun yang
penting ada kemauan dan usaha.
Kuliah di manapun kampusnya
seperti apapun tatkala kita sudah
bekerja baik swasta maupun
negeri status kita sama pegawai
dengan S1. Percayalah ilmu yang
diperoleh dari Nalanda sangatlah
berguna untuk menjadikan diri
kita mandiri dan bijaksana dalam
menjalani hidup.
Harapan terbesar apa yang
bapak ingin wujudkan buat
kemajuan umat Buddha di
Indonesia?
Jawaban: Harapan terbesar
saya sebagai umat Buddha dan
lulusan Nalanda berharap agar
perkembangan umat Buddha di
Indonesia semakin maju baik dari
segi kualitas maupun kuantitasnya
serta bersatu menjadi umat
Buddha Indonesia yang tangguh.
Untuk itu dibutuhkan pendidikan
yang mampu menciptakan SDM
yang mandiri dan dapat berdaya
saing. Semoga Nalanda dapat
terus berinovasi sehingga mampu
terus berkembang sepanjang
zaman.

MAJALAH NALANDA

21

LAPORAN DONATUR
RUBIK
DONATUR BEASISWA
YAYASAN DANA PENDIDIKAN BUDDHIS NALANDA
BULAN APRIL 2020
No

No

Nama Donatur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Susyanto
Eka Setya Ningsih
Wan Mei & Tung Sen
Alm. Indra Widodo
Rochana Rochiman
Eddy
Lisa
Sherly
Mimi Lam
Ayling
Anthony Wibisono S
Cindy
Erlina
Almarhum Subianto & Almarhumah Amung
Valencia Suyaatmaja
Yadhi

Nama Donatur

No
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Sammy Lee
Justine
Christin
NN
Bapak Jasmin
Ang Tjie Phing
Herry Tjandra & Keluarga
Lani
Ong Tjin Ing
Suryanto
Ibu Melianti
Beny
Sakya Putra
Kim Fa
Erlina
Deiki Irawan dan Keluarga

Nama Donatur

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

17

Verky Lietua

70

Mona Dewi

123

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

Almh. Sri Rahaju
Gou Go Siang
Lo Willy Prang
Susy Youlia
Sylvia
Benny Setiawan
Yulyani Arifin
Yunita Halim
Asien Ma
Yu Sui Cin
Ibu Jusmerry Chandra
Feilishka Widya
Herry
Shierly Atkin
Frengky
Alm. Liu Thien Pheng dan Alm. Hoon Lie Hua
Andi
Rita
Sulis
Wilson
Shanty
Priyo Koentjoro
Phua Hong
Suyati Tandana
Tony Jack
Hendra
Matthew dan Megumi
Neva & Junha
Semua Para Leluhur

71
72
73
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

Bapak Jamin Hendra
Kartini Tanudjaja
Bun Kuan
Dewi
Bapak Aman Koh
Bapak Anton dan Ibu Ng Xiao Lang
Ibu Ng Xiao Lang dan Bapak Anton
Liauw Djai Yen
Dewi Laymana
Marisa Chandra dan keluarga
Liong Suryadi dan Keluarga
Bapak Tony Ting
Bapak Bunsiu
Bapak Tanto
Bapak Jhonson dan Keluarga
Bapak Vincenzio Geraldo Tanafa
Thia Amoi
Ibu Rosna
Zlice Chung
Almarhum Mursalim ( Lim Sim Mui)
Almarhumah Titi Sunarti ( Lie Cin Ti )
Bapak Achien
Inggrid
Oen Nio
Ai Chen
Albert Sugiarta
Juter & Family
Aguan
Hoey Beng

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

47

Iskandar Wanagiri

100

Daisy

153

48

I Gede Raka Putra Gunawan

101

Johandi Poetra dan Nety Natalia

154

49
50
51
52
53

Suwani
Julianto
Herry
Alm. Anny Sutjiawan dan Pieter Citera
Christine

102
103
104
105
106

Lili Sutanti
Tan Elyan
Bhiranty K.
Chandra
Tony Lisman Lie Lolly

155
156
157
158

Handy
Helen Chynthia
Hermina
Hartono Sanjaya
Ruslim Lie
Zeni Citra
Sherlyn Wilie
Maria Karyanto dan Keluarga
Sudirman
Keluarga Sujanto dan Meliana
Lie Tjoe
Elias Delano dan Keluarga
Rachmawati Arief
Tan Tjiong Kiem dan Dien In
Rudy
Julianto
Elisabeth * Doa Kesembuhan Willy 16 Mei
2005*
Edbert Frederic Tioris
Edrick Giovanni Tioris
A Hok
Handoko Tan dan Keluarga
Rudi
Bapak Sutanto
Alm. Theng Siong Kwie
Budhi Pranoto
Alwin Cahayadi
Lenny
Mendiang Oey Djin Pin & Para Leluhur
Fata Widjaja
Kurnia Cahyadi Yosep
Alm. Tjhia Tjhim Hwat
Alm. Tjhia Kioen Hwat
Almh. Kho Hwie Lan
Alm. Tjhia Hiun Then
Alm. Tjhia Siong Then
Almh. Tjhia Tjing Ing
Alm. Mio Ming Tjing
Liem Ding Ding
Melinda
Melianawati Untung
Tjiang Kim Tjuan
Hantoro Tanoto
Daniel Hidayat
Tonny
NN
Yuni
Alm. Khoe Kim Hay, Almh. Giam Soey Nio dan
Para Leluhur
Alm. Hioe Min Tjong, Almh. Lam Koei Son dan
Para Leluhur
Andi
Semua Makhluk
Frans Sanjaya
Hendry Husin

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

RUBIK
DONATUR RENOVASI GEDUNG NALANDA
BULAN APRIL 2020
No

Nama Donatur

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Ibu Juliana
Bapak Yogi
Bapak Morison
Keluarga Sujanto dan Meliana
Bapak Yanto Hidayat
Bapak Lucky
Ibu Debby
Ibu Mega
Ibu Mega
Bapak Michael
Bapak Riyan Erlanda
Ibu Ang Tjie Phing dan Keluarga
Ibu Mega
Bapak Herjadi dan Mimi
Ibu Denise Tolib
Bapak Danny
Alm. Tjoa Tjit Sing
Pd Jati Abadi
Bapak Lucky
Bapak Tenaka
Ibu Mega
Ibu Mega

69

Ibu Mega

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Alm. Sadenan
Rudy Chandra
Bapak Ang Tian Hwee
Ibu Mega
Alm. Lie Cau Ming & Almh. Khoe Khiun Lip
Ibu Shierly Atkin
Bapak Lie Eng Giap
Ibu Lim Ling Kiao
Bapak Kou Bun Seng
Ibu Cong Siu Yong
Ibu Mega
Suleman Anik dan Keluarga
Bapak Liauw Djai Yen
Ibu Siska Lajunwira
Ibu Mega
Ibu Yulianty
Bapak Tony Jack
Ibu Lindawaty
Yunita
Ibu Mega
Mendiang Medty Wondo
Ibu Sri Muliati
Para Leluhur yang Berhubungan dengan Keluarga
Li
Ibu Mega
Ibu Mega
Bapak Jasmin
Aaron
Bapak Martin Sulaiman dan Ibu Febbyana
Ibu Mega
Bapak Lihin dan Ibu Siana Holidjah
Bapak Wirasva Yudhistira
Ibu Yunita Tan
Bapak Ramdhan
Bapak Tonny
Ibu Rosmawaty
Bapak Fata Widjaja

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

37

Le Hong

83

38
39
40
41
42
43
44
45
46

Bapak Agus CG & Keluarga
Ibu Mega
Bapak Safri
Toko Virgo
Bapak Aman Koh
Alm. Eric Santos Kosasih
Bapak Sugano Oemar
Ibu Mega
Ibu Nenawati

84
85
86
87
88
89
90
91
92

Ibu Mega
Bapak Siaw Teck Foong
Ibu Mega
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KESEHATAN

Apa Sebetulnya virus Corona
Dalam Pandangan Ilmu
Kedokteran Tionghoa??

Oleh: dr.TCM-Aryaprana Nando, MBBS, MCMM

S

udah beberapa bulan
terakhir ini kehidupan
kita dipenuhi urusan
mengenai sesuatu yang
tidak tampak namun
berdampak sangat luar biasa pada
kehidupan kita, yaitu tentang
virus corona, atau yang biasa
lebih terkenal disebut covid19.
Virus merupakan makhluk yang
sangat kecil yang hanya terdiri dari
satu buah DNA/RNA, dan saking
kecilnya tidak tampak dilihat oleh
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mata biasa, hanya dapat dilihat
melalui mikroskop, dan bukan
hanya mikroskop biasa, tapi
miksroskop berteknologi canggih,
yang disebut mikroskop elektron,
sangat kecil sekali bukan!? Namun
walau bentuknya yang sangat
super kecil ini, virus ini mampu
memberikan dampak yang luar
biasa bagi seluruh kehidupan di
planet bumi ini!
Kembali lagi ke si corona ini,
sebenarnya virus ini datang dari
mana asalnya?? Sesungguhnya di
alam ini, di Bumi ini sudah tinggal
dan hidup berbagai jenis virus
kuman bakteri di mana-mana.
Hanya saja kemudian karena
pengrusakan alam yang semakin
masif, semakin banyak hutan dan
pepohonan yang hancur, yang
membuat ekosistem alam berubah
dan terganggu, termasuk berbagai
jenis mikroorganisme ini, virus dan
kawan-kawannya lingkungannya
terganggu. Maka lambat laun

mikroorganisme tersebut mulai
menulari hewan-hewan sekitar,
dan bermutasi. Kemudian hewanhewan tersebut yang kemudian
juga dikonsumsi oleh manusia,
maka kita juga ikut tertular. Hal
ini sudah terlihat pada kasuskasus flu sebelumnya, flu burung
dan flu babi, dan ada beberapa
penelitian mengatakan virus
covid19 ini berasal dari kelelawar.
Di beberapa artikel bahkan ada
penelitian mengenai virus yang
sudah berusia ribuan tahun yang
membeku di pegunungan es
Tibet, dan beberapa diantaranya
merupakan jenis virus baru yang
belum teridentifikasi.
Berbicara mengenai virus, dalam
ilmu pengobatan Tiongkok atau
biasa disebut TCM (Traditional
Chinese Medicine), tidak
menekankan pada bentuk virus,
atau jenis virusnya seperti apa.
Dalam ilmu pengobatan Tiongkok
dikenal ada 6 jenis faktor luar

penyebab penyakit, mereka
adalah angin, dingin, panas,
lembab, kering, dan api. Ke-6
jenis faktor luar ini sewaktu-waktu
dapat menimbulkan penyakit
jika daya tahan tubuh kita lemah
atau terjadi perubahan cuaca
yang ekstrem. Jadi baik itu virus A,
virus B, virus C, atau virus corona,
yang dilihat adalah virus ini
menimbulkan gejala atau memiliki
karakteristik dari faktor luar
penyebab penyakit yang mana?
Maka dari situ bisa ditentukan
prinsip terapi yang sesuai.
Berdasarkan jurnal penelitian
dari banyak penderita corona
di Tiongkok, disebutkan bahwa
virus ini memiliki karakter faktor
luar penyebab penyakit berupa
lembab dan dingin. Lembab
dingin ini banyak menyerang
dua organ yaitu organ paru-paru
dan limpa. Patut dicatat, dalam
ilmu pengobatan Tiongkok,
organ limpa merupakan organ
pencernaan yang penting pada

tubuh. Sehingga gejala penyakit
virus corona ini banyak berupa
badan lemas lesu, tidak nafsu
makan, mual, muntah, perut terasa
penuh, diare atau konstipasi, dan
gejala-gejala mirip flu dan masuk
angin lainnya.
Oleh karena itu untuk mencegah
dan memperkuat daya tahan
tubuh dari serangan virus ini,
yang harus kita lakukan adalah
menjaga supaya organ paru-paru
dan limpa kita tetap hangat.
Bagaimana caranya? Paling
penting tentu adalah HINDARI
makanan dan minuman yang
dingin, seperti es, pisang, jus,
yogurt, softdrink, dan sebagainya.
Selain itu juga istirahat yang
cukup, hindari begadang, karena
malam hari tubuh kita cenderung
dingin dan mudah terserang
penyakit. Dan yang berikutnya
adalah, PERBANYAK makanan dan
minuman yang hangat seperti
ubi, jahe, kayu manis, kunyit, dan
masih banyak lagi. Selain itu juga

menjaga pikiran dan mental kita
tetap tenang dan positif juga
sangat membantu menjaga daya
tahan tubuh.
Lalu, bagaimana jika sudah
muncul gejala atau keluhan
seperti batuk dan demam?
Pertama-tama, tetap tenang dan
jangan panik, berusahalah untuk
tetap menjaga kesehatan seperti
biasa layaknya terkena flu biasa,
banyak istirahat dan banyak
makanan yang bergizi, sebab
ingat penyakit yang disebabkan
virus ini bisa sembuh sendiri,
dengan daya tahan tubuh yang
kuat! Sama halnya dengan virus
flu biasa. Namun jika dalam 3 hari
penyakit belum kunjung reda,
segera konsultasikan ke dokter
atau rumah sakit terdekat.
Salam sehat seimbang!
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