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KATA PENGANTAR

 Kisah sebuah rakit tua: bagaimana ajaran Buddha beriringan 
dengan perkembangan zaman (Edisi II) ini dicetak dengan tujuan agar para 
pembaca dapat menyadari berbagai perubahan penting yang telah terjadi 
terhadap ajaran Buddha. Disamping itu, buku ini juga merangkum inti ajaran 
Buddha, membahas aspek sains yang berhubungan dengan ajaran Buddha, 
dan menjelaskan bagaimana kita dapat menerapkan ajaran Buddha dalam 
kehidupan sehari-hari.   

 Berbagai topik penting telah ditambah di edisi II ini, dan beberapa 
topik di edisi I telah dihapus agar buku ini tetap tipis dan praktis.  Referensi 
(sumber) utama buku ini diambil dari bagian penting Sutta Piöaka, yakni 
Dîgha (DN), Majjhima (MN), Aõguttara (AN), dan Saæyutta Nikâya (SN).  
Harapan penulis adalah agar pembaca dapat menyisihkan waktu untuk 
mempelajari langsung sumber-sumber ini secara kritis.  

 Semua bagian dari buku ini boleh diperbanyak tanpa izin dari 
pihak penulis maupun penerbit.  Buku ini  hanya dapat berhasil dicetak 
atas usaha dan jerih payah Pandita Rudi Hardjon, Johnny, Yulia (tim editor), 
Anwar dan hardy (sampul & tata letak), serta Steven (distribusi).  Penulis juga 
ingin menghaturkan rasa terima kasihnya kepada para donatur yang telah 
membantu keberhasilan ini.   Semoga para donatur berbahagia atas dana 
yang telah diberikan tersebut.

Semoga Anda terinspirasi selayaknya kami…!!!
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BAB 1  
SEKIlAS TENTANG BuDDhA DAN AjARAN kamma

Dua hal yang biasa dipertanyakan orang tentang Buddhisme adalah 
siapakah Buddha itu dan apakah kamma (karma) ajaran-Nya itu.  Penjelasan 
singkat tentang Buddha dan kepribadian-Nya akan dibahas terdahulu. 
Selanjutnya kita akan membahas ajaran kamma yang sering disalahpahami 
baik oleh masyarakat umum maupun umat Buddha sekalipun.

A.  Siapakah Buddha Gotama?
 
Pertama-tama kita seharusnya mengerti lebih dahulu siapakah 

Buddha Gotama.  Untuk mengenal Buddha Gotama secara lebih dekat, 
marilah kita meneliti secara singkat berbagai sumber utama yang menjelaskan 
tentang siapakah sebenarnya Buddha itu dan seperti apakah kepribadian-
Nya.

Buddha adalah manusia yang telah mencapai penerangan sempurna 
dengan usaha sendiri tanpa bimbingan maupun bantuan orang lain [SN 
56.11]. Bila seseorang mencapai pencerahan melalui bimbingan orang lain, 
maka ia umumnya disebut sebagai seorang Arahat dan tidak disebut sebagai 
seorang Buddha. Arahat adalah ia yang telah tercerahkan. Jadi seorang 
Buddha dapat juga disebut sebagai seorang Arahat, tetapi seorang Arahat 
belum tentu dapat disebut sebagai seorang Buddha. Walaupun demikian, 
pencerahan yang dicapai mereka adalah sama. Menurut tradisi tertua ajaran 
Buddha, hanya terdapat 2 jenis Buddha, yakni Sammâ-sambuddha dan 
Pacekka Buddha [MN 142]. Sammâ-sambuddha memiliki kualitas yang 
lebih mulia daripada Pacekka Buddha. Salah satu alasannya adalah karena 
Sammâ-sambuddha yang tergerak oleh rasa belas kasihan membabarkan 
Dhamma ini kepada para manusia dan dewa. Oleh karena jasa mulia inilah, 
Sammasambuddha dikatakan sebagai individu yang memiliki kualitas 
termulia, melebihi Pacekka Buddha yang tidak menurunkan ajaran/Dhamma 
ini [MN 142]. Alasan Pacekka Buddha tidak mengajarkan Dhamma ini adalah 
karena Dhamma ini bersifat melawan arus duniawi sehingga cukup sulit 
untuk diterima oleh makhluk biasa. Dhamma ajaran Sammâ-sambuddha ini 
dapat diperumpamakan sebagai sebuah rakit tua [MN 22]. Diperumpamakan 
sebagai rakit karena ajaran/Dhamma ini sebenarnya hanya berfungsi sebagai 
alat untuk menyeberangi pantai seberang yang aman dan damai. Dikatakan 
tua karena ajaran Buddha bukanlah ajaran yang diciptakan oleh Buddha 
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Gotama 2500 tahun yang lalu, akan tetapi apa yang diajarkan tersebut 
memang adalah kenyataan/kebenaran sejati yang tidak bersela waktu [SN 
12.20]. Buddha Gotama menemukan kembali kenyataan ini, dan karena 
tergerak oleh rasa belas kasihanlah Buddha Gotama mengajari kita ajaran ini 
[SN6.1]. Ajaran ini bukan diajarkan untuk mendapat banyak pengikut, bukan 
untuk mendapat kemasyuran, dan seterusnya. Akan tetapi ajaran ini diajarkan 
atas rasa belas kasihan dan hanya diperuntukkan guna menyeberangi pantai 
seberang [MN 22].

Zaman kian berlalu dan perlahan-lahan figur Buddha berubah 
menjadi kian ‘mistik.’ Ajaran Buddha juga berubah menjadi kian ‘mistik’ dan 
‘kompleks.’ Padahal sebenarnya petapa Gotama yang dilahirkan di Nepal 
sekitar 2500 tahun yang lalu adalah seorang manusia yang dengan tekad dan 
usahanya sendiri meraih penerangan sempurna (Buddha). Buddha Gotama 
selalu mengajarkan Dhamma dengan menggunakan kata-kata yang sederhana 
agar si pendengar dapat memahaminya dengan mudah [SN 12.20, AN 4.192, 
AN 11.18]. Begitu sederhananya Buddha Gotama mengajarkan ajaran-Nya 
sehingga suatu saat Bhikkhu Ânanda, pendamping setia-Nya, mengatakan 
kepada-Nya bahwa ia telah memahami Dhamma ini secara keseluruhan. 
Buddha Gotama mengatakan, “Oh, Ânanda, Dhamma ini bermakna sungguh 
dalam. Janganlah tergesa-gesa berkata demikian” [DN 15]. Ini menunjukan 
kepada kita bahwa Buddha Gotama selalu menyederhanakan Dhamma yang 
bermakna dalam ini, dan seseorang yang belum tercerahkan secara sempurna 
(Arahat) belum layak mengatakan bahwa ia telah memahami Dhamma ini 
secara keseluruhan.

Catatan kuno menyebutkan bahwa Buddha Gotama adalah seorang 
petapa yang suka hidup menyendiri [MN4], yang menyukai jhâna (meditasi 
untuk meraih ketenangan batin yang tinggi) [DN29], yang menyukai 
keheningan dan tidak menyukai keributan [MN 67]. Malahan Buddha Gotama 
berada di dalam jhâna di saat terakhir hidup-Nya [DN 16], suatu bukti jelas 
betapa tingginya jhâna ini dihargai oleh-Nya. Buddha Gotama juga memiliki 
rasa belas kasihan yang luar biasa. Suatu hari seorang bhikkhu (petapa 
Buddhis) yang sedang diserang sejenis penyakit disentri ditinggalkan oleh 
para teman bhikkhu-nya. Bhikkhu tersebut diselimuti air tinja. Tak ada yang 
merawatnya. Tergerak oleh rasa belas kasihan yang luar biasa, Buddha Gotama 
dan pendamping setia-Nya, Bhikkhu Ânanda, datang dan membersihkan 
dan merawat bhikkhu ini. Kemudian Buddha Gotama berkata,“Oh, Bhikkhu, 
kalian telah pergi meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjadi seorang 
petapa Buddhis; sanak keluarga kalian tidak lagi mendampingi kalian. Oh, 
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Bhikkhu, kerabat kalian sesama Bhikkhu lah sekarang yang menjadi sanak 
keluarga kalian. Siapapun yang merawat mereka yang sakit, ia, Kukatakan, 
merawat Buddha!” [Vinaya]

Hal yang penting untuk diingat itu adalah Buddha Gotama selalu 
menyanjung ajaran yang sederhana [SN 12.20, AN 4.192, AN 11.18]. Beliau 
berkali-kali memuji Bhikkhu Sâriputta sebagai bhikkhu yang bijaksana, yang 
mampu menjelaskan ajaran yang sulit dimengerti (bermakna dalam) sehingga 
menjadi sederhana dan mudah dimengerti [MN141]. Begitulah sifat Buddha 
Gotama yang mulia yang menyukai kesederhanaan baik dalam ajaran-Nya 
maupun dalam menjalani hidup-Nya.

B.  Cara kerja hukum kamma
  
Marilah kita sekarang membahas ajaran yang sering dikaitkan dengan 

ajaran Buddha, yakni hukum kamma.  Sesungguhnya hukum kamma telah 
dikenal oleh masyarakat India jauh sebelum era Buddha Gotama.  Akan 
tetapi terdapat cukup banyak perbedaan antara ajaran kamma mereka 
tersebut dengan ajaran kamma dari Buddha Gotama.  Sayangnya perbedaan-
perbedaan ini tidak dipelajari dengan baik sehingga apa yang tidak disetujui 
Buddha Gotama tentang ajaran kamma mereka malahan sekarang disetujui 
oleh masyarakat Buddhis.  Marilah kita meneliti perbedaan-perbedaan 
tersebut:

 1)   Menganggap semua perbuatan itu akan membuahkan hasil (kamma).  
Sesungguhnya hanya perbuatan yang didorong oleh motivasilah yang 
akan membuahkan hasil [AN 6.63].  Malahan di antara perbuatan, yakni 
yang melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, perbuatan yang melalui 
pikiranlah yang dikenal sebagai yang terpenting/berpengaruh dalam 
ajaran Buddha, bukan perbuatan melalui jasmani seperti yang dianggap 
oleh kalangan umum [MN 56].  Mengapa ?  Karena dalam ajaran Buddha, 
pikiran inilah yang dapat menciptakan obsesi (keinginan yang kuat) 
yang akan membentuk hidup ini, yang akan lebih menentukan bahagia 
tidaknya hidup ini.  Misalnya, orang yang terobsesi dengan cinta secara 
alamiah akan berusaha semampunya untuk menyenangi hati orang yang 
dicintainya biarpun ia akan mengalami penderitaan untuk mencapainya.  
Bila ia gagal dalam membahagiai orang yang dicintainya, maka ia akan 
menderita lagi. Sedangkan orang yang terobsesi dengan kebencian 
secara alamiah akan berusaha semampunya untuk melukai orang yang 
dibencinya.  Dendam panas tersebut akan membuat hidupnya merana. 
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Kedua jenis obsesi ini disebut oleh Buddha sebagai keterikatan yang 
membawa kepada segala jenis penderitaan [SN 12.38].  Seseorang yang 
telah tercerahkan secara sempurna (Arahat) tidak lagi memiliki obsesi, 
dan oleh karenanya ia terbebas dari segala pembentukan kamma.  
Buddha mengatakan bahwa ada 4 jenis kamma, yakni kamma yang 
gelap dengan hasil yang gelap, yang terang dengan hasil yang terang, 
yang terang dan gelap dengan hasil yang terang dan gelap pula, dan 
kamma yang menghentikan kamma.  Jenis yang terakhir inilah yang 
akan terhindar dari obsesi, yang dimiliki hanya oleh mereka yang akan 
menuju pencerahan [AN 4.235, AN 3.33].   Maka tidaklah mengherankan 
oleh Buddha dinyatakan bahwa motivasi itulah kamma dan pikiran itu 
jauh lebih penting dari perbuatan jasmani itu sendiri. 

 2)   Menganggap apa yang menimpa diri kita adalah 100% berasal dari hasil 
kamma.  Misalnya, kalau lagi sakit, ia menganggap itu adalah karena 
hasil kamma buruk.  Padahal seseorang bisa saja jatuh sakit karena ia 
tidak pandai merawat kesehatan dirinya (makan-makanan yang salah 
dan lain-lain) dan sama sekali tak berhubungan dengan perbuatan jahat 
masa lampaunya, seperti yang telah dijelaskan oleh Buddha [SN 36.21].  
Satu lagi contoh yang paling umum: tidak tahu menghemat dan suka 
berfoya-foya dan akibatnya ia tidak dapat meraih kekayaan; kemudian 
ia malah pasrah (tidak berusaha mengubah sifat jeleknya yang suka 
berfoya-foya) melainkan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu 
adalah hasil kamma-nya (nasibnya) tidak dapat menjadi kaya.  Di sini 
jelas terlihat bahwa ajaran kamma Buddha Gotama tidak membuat kita 
menjadi pasif dan pasrah terhadap nasib, malahan membuat kita aktif 
berusaha. 

 3)   Tidak menyadari rumitnya cara kerja hukum kamma. Cara kerja 
hukum kamma sungguh rumit karena banyak faktor yang menentukan 
hasilnya. Faktor-faktor tersebut antara lain: pikiran (motivasi) yang 
mempelopori perbuatan tersebut (obsesinya), kualitas perbuatannya itu 
sendiri, kondisi yang mengizinkan untuk berbuahnya kamma tersebut, 
dan lain-lain. Contoh yang sangat bagus telah diberikan oleh Buddha 
: dua orang mencuri binatang ternak.  Orang pertama adalah seorang 
yang miskin melarat dan dipandang rendah masyarakat, orang kedua 
adalah seorang yang kaya raya dan berpengaruh di masyarakat.  Bila 
keduanya tertangkap, maka orang pertama mungkin akan dipenjarakan 
(dihukum lebih berat). Sedangkan orang kedua mungkin hanya akan 
dikenai denda saja. Jadi satu hal yang sama dapat memberikan dua 
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hasil yang sangat jauh berbeda [AN 3.99].  Tidak mengherankan Buddha 
mengatakan bahwa hasil dari suatu kamma tidak dapat diketahui sampai 
mendetail [AN 4.77].

4)   Menganggap bahwa asal kita berbuat baik saja, maka kita pasti akan 
dilahirkan di alam surga. Hal ini adalah kurang tepat adanya [MN 136]. 
Apa yang dimaksud Buddha adalah bila seseorang berbuat baik yang 
dimotivasi oleh pikiran baik (yang penuh dengan kebahagiaan dan 
ketulusan), maka ia akan cenderung secara spontan mengulang kembali 
perbuatannya tersebut dan menerima terus kebahagiaan yang muncul 
dari perbuatan baiknya. Oleh karenanya, pikirannya akan lambat-laun 
dikuasai oleh kebahagiaan dan bukan penyesalan. Dan bila pikirannya 
telah cenderung menuju ke arah tersebut, maka saat menjelang 
kematiannya, ia akan berpikiran jernih dan terlahir di alam yang bahagia. 
Hal ini sesuai dengan poin nomor 1 di atas, yakni motivasi itulah yang 
disebut sebagai kamma. Dan Buddha juga telah memberikan perincian 
tentang berbagai jenis motivasi yang berbeda-beda yang memberikan 
hasil yang berbeda-beda pula [AN 7.49]. Buddha menyebutkan bahwa 
orang yang berbuat baik yang membahagiakan pikirannya (membuatnya 
menjadi penuh ketenangan dan terlatih) itulah yang disebutkannya 
sebagai yang termulia [AN 7.49].

 C.  Cacat mental: aspek kamma dan biologi

Untuk membandingkan ajaran Buddha tentang hukum kamma 
dengan pengetahuan modern (sains), maka marilah kita menganalisa satu 
contoh nyata berikut: 

 Tintin bertanya:

Saya memiliki saudara ipar yang cacat mental. Setahu saya, cacat 
mental tersebut disebabkan karena keturunan, ibu mertua saya beserta 
beberapa saudara perempuannya merupakan carrier gen tersebut. Dan 
memang setiap saudara perempuan ibu mertua saya memiliki satu anak yang 
cacat mental. Dari pelajaran biologi, sebagai carrier maka peluang untuk 
mendapatkan anak cacat mental adalah 50%. Apakah itu berarti si ibu juga 
memiliki kesalahan yang sama di masa lampau ? 
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 jawaban:  

Bila ditinjau dari segi biologi, maka penyakit mental yang disebut di 
atas tersebut mungkin adalah “X-link” yang artinya gen yang menyebabkan 
penyakit mental tersebut berada di chromosome X (wanita memiliki XX 
sedang pria memiliki XY). Ini adalah kesimpulan yang diambil dari family tree 
(pedigree) yang diberikan. Umumnya 50% dari anak laki-laki dari  ibu yang 
carrier mendapat penyakit tersebut. Anak-anak perempuan dari ibu carrier 
tersebut biasanya tidak mendapat penyakit tersebut. Untuk memastikannya 
diperlukan pedigree yang lebih lengkap dan penelitian gen tersebut.

 Bila ditinjau dari sudut pandang Buddhisme, kemungkinan adalah 
dulunya mereka pernah membenci dan menghina orang-orang yang tidak 
bersalah (terutama orang-orang yang luhur batinnya). Dan mungkin juga 
mereka sekeluarga pernah menghina orang yang tidak bersalah tersebut 
secara bersamaan; dan karena ikatan mereka yang kuat ini, mereka dilahirkan 
kembali di keluarga/famili yang sama. Ini adalah umum, karena sering 
kali orang-orang yang dekat dengan kita akan dilahirkan lagi di keluarga/
lingkungan kita kelak.

 
Walau terlihat biologi dan Buddhisme menjawab pertanyaan yang 

sama secara cukup berbeda, tetapi sebenarnya bukanlah demikian. Biologi 
menjelaskannya dari segi proses materi, bagaimana materi (gen/DNA) 
menghasilkan akibat yang nampak (phenotype). Sedangkan Buddhisme lebih 
memilih menjelaskannya dari segi “motivasi” sebagai alasan mengapa sesuatu 
itu terjadi. Seseorang hanya bisa mendapatkan gen yang buruk setelah ia 
menanam kamma buruk di kehidupan lampau. Ia tidak mungkin mendapat 
gen yang buruk tanpa melakukan kamma buruk terdahulu. 

 
Jadi setelah melakukan perbuatan buruk tersebut di kehidupan 

lampau, ia perlu dilahirkan di keluarga yang carrier untuk mendapatkan gen 
tersebut (ini adalah kondisi yang diperlukan supaya hasil kamma tersebut 
dapat berbuah).  Jadi terlihat bahwa cara kerja hukum kamma sangatlah 
kompleks, tergantung situasi/kondisi, dan lain-lain.  Bila kondisi tepat, maka 
kamma tersebut berbuah dan ia menerima hasilnya. Bila kondisinya belum 
tepat, kamma tersebut tidak dapat berbuah (latent) tetapi si pemilik akan 
menerima hasilnya bila kondisinya sudah tepat.

 
Dalam Buddhisme, seorang anak tidak boleh menyalahkan orang 

tuanya (ibu yang carrier) karena masing-masing individu menerima hasil 
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kamma mereka masing-masing.  Orangtua kita hanyalah sebagai sumber 
materi gen/DNA tetapi mereka tidak menentukan gen/DNA mana yang akan 
kita peroleh. 

  
Menjawab pertanyaan selanjutnya, ibu carrier tidak memiliki 

kamma buruk yang sama seperti anaknya karena ia tidak cacat mental. Di sisi 
lain, ia menerima hasil kamma buruk karena ia mendapat anak yang cacat 
mental. Terlihat di sini sekali lagi, bahwa anak dan ibu mempunyai ikatan 
kamma yang kuat, karena kedua-duanya menderita. Sangat sering sekali 
bila hal ini terjadi (tetapi tidak harus 100%), ibu dan anak tersebut dulunya 
melakukan perbuatan jahat bersama-sama, hanya mungkin perbuatan jahat 
mereka tidak sama kadarnya.  Dan sekali lagi masing-masing individu 
menerima hasil dari perbuatan mereka, dan tidak dapat dikatakan gara-
gara ibu, anak menderita; atau gara-gara anak, ibu menderita. Hanya pelaku 
perbuatan menerima hasil perbuatan tersebut dan bukan orang lain. Dalam 
hal ini, hasil perbuatan si ibu dan anak berbuah dalam waktu yang sama 
walau dengan intensitas yang berbeda.
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BAB 2  
KoNTRoVERSI ERA MoDERN

Telah muncul berbagai hal yang kontroversi dalam hidup 
bermasyarakat di zaman modern kita. Hal-hal ini tidak dibahas di zaman 
Buddha karena belum sesuai zamannya. Bab ini akan membahas 2 topik 
kontroversi, yakni seks dan cloning (pengarasan).

A.  Seks dan homoseksual

Apakah pandangan Buddhis tentang homoseksual ? Untuk menjawab 
pertanyaan ini dengan lebih sistematis, marilah kita menganalisa bersama 
beberapa alasan khas yang melarang hubungan homoseksual:

   1.  Hubungan homoseksual itu tidak alamiah 
 Bila seseorang mengecam kaum homoseksual dengan alasan bahwa 

homoseksual itu bukanlah hal yang alamiah (bukan dari awalnya demikian), 
maka ia juga seharusnya mengecam kaum heteroseksual dengan alasan yang 
sama.  Karena menurut ajaran Buddha pada awal terbentuknya dunia ini [DN 
27] makhluk tidak memiliki kelamin. Kemudian perlahan-lahan tubuh mereka 
menjadi lebih padat (karena makan-makanan yang berzat padat). Perbedaan 
kelamin menjadi lebih menonjol dan pada saat itulah terdapat beberapa 
orang yang mulai berhubungan seks. Mereka dicaci dan dikucilkan karena 
pada saat itu hubungan seks dianggap tak sesuai norma.  Dan sepertinya 
cacian dan pengucilan terhadap kaum homoseksual terulang kembali seperti 
halnya dulu terhadap kaum heteroseksual. Begitulah pandangan dunia ini 
yang selalu berubah menurut perkembangan zaman.

 2.  Kaum wanita diciptakan untuk kaum pria
 Tentunya dalam ajaran Buddha tidak dikenal istilah, “Kaum wanita 

diciptakan untuk kaum pria.”  Bacalah Dîgha Nikâya 27 [DN 27] yang berisi 
penjelasan Buddha tentang evolusi—awal terbentuknya manusia di muka 
bumi ini.

 3.   Ajaran Buddha menganjurkan pernikahan heteroseksual
 Hubungan seks, baik itu homoseksual maupun heteroseksual 

adalah berakar pada keserakahan (lobha). Dengan sendirinya, ajaran Buddha 
tidak dapat menganjurkan kedua-duanya. Buddha dengan tegas melarang 
hubungan seks kepada para bhikkhu. Bagi mereka yang masih terikat pada 
kehidupan duniawi, Buddha memberikan petunjuk hidup berkeluarga yang 
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baik [DN 31]. Tapi hal ini tidak boleh diartikan bahwa Buddha menganjurkan 
perkawinan. Manusia sudah hidup berkeluarga sebelum Buddha muncul 
di dunia ini. Dan karena Buddha menyadari bahwa tidak semua umat 
berkeluarga dapat (hendak) melaksanakan hidup ke-bhikkhhu-an, maka 
kehidupan berkeluarga tidak dilarang Beliau (tetapi tidak dianjurkan juga). 

Jadi apakah ajaran Buddha memperbolehkan hubungan homoseksual 
?  Mari kita meneliti kembali apa yang diajarkan Buddha kepada umat awam-
Nya tentang hal yang berhubungan dengan seks.

Sebenarnya tujuan sîla adalah untuk melatih diri. Jadi sîla melatih 
perbuatan kita (sebagai landasan) sehingga pikiran kita nantinya akan lebih 
mudah terlatih (bhâvanâ), yakni terhindar dari rasa bersalah, keresahan, dan 
seterusnya [AN 11.1].  Bila suatu perbuatan mendatangkan keresahan dan 
kekhawatiran (apalagi penyesalan yang berkepanjangan), maka perbuatan 
tersebut seharusnya kita hindari.  

 Hubungan seks yang tidak baik (tercela) adalah hubungan seks 
yang dilakukan dengan seseorang yang telah berpasangan (telah memiliki 
pacar, tunangan, suami/isteri) atau dilindungi ayah, ibu, saudara, saudari, 
famili (relative), atau Dhamma (ajaran keyakinannya, norma wilayah 
setempat, dan lain-lain) [MN 41].  Jadi bila seseorang berada di wilayah 
yang melarang hubungan homoseksual, maka seks homoseksual seharusnya 
dihindari.  Bila seseorang berada di wilayah yang tidak melarangnya, maka 
hubungan tersebut tidak termasuk seks yang salah asalkan semua faktor 
di atas terpenuhi (tidak tercela). Ajaran Buddha bukanlah ajaran yang 
menentukan apakah segala tindak-tanduk kita itu benar atau tidak benar, 
baik atau tidak baik.  Diri sendirilah yang seharusnya sadar akan kerugian 
dari perbuatan yang tercela.  

 
 Umat Buddha dianjurkan untuk berusaha mengurangi nafsu 

keserakahan dan kebencian.  Jadi sudah selayaknya lah kaum heteroseksual 
tidak membenci kaum homoseksual. Ajaran Buddha tidak mengajarkan 
hal lain selain jalan menuju lenyapnya dukkha.  Jadi kurang pantaslah bila 
seseorang mengatakan bahwa ajaran Buddha memperbolehkan hubungan 
seks, baik itu heteroseksual maupun homoseksual.  

 Buddha telah menunjukkan katagori seks yang akan membawa 
pada penderitaan yang besar kepada umat awam. Dan kepada para petapa, 
Buddha menunjukan bahayanya segala hal yang berhubungan dengan seks.  
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B.  Cloning/Pengarasan

Secara umum, definisi cloning atau pengarasan adalah proses 
memperbanyak materi biologi yang dapat mencakup DNA, sel, tissue, organ, 
maupun organisme, di mana materi yang diperbanyak tersebut (clone) 
memiliki DNA yang sama dengan induknya. Karena DNA (deoxyribonucleic 
acid) menyimpan informasi genetik, maka clone memiliki informasi genetik 
yang sama dengan induknya. Ada 3 jenis cloning/pengarasan :
1.  DNA cloning
2. Therapeutic cloning
3. Reproductive cloning

Ketiga jenis cloning/pengarasan ini akan dibahas disusul dengan 
pembahasan dari segi etikanya.
1. DNa cloning
Apa itu DNA cloning ?

DNA cloning juga dikenal dengan sebutan molecular cloning, 
recombinant DNA technology, dan gene cloning. Sesuai definisi yang diberikan 
di atas, maka materi biologi yang di-clone dalam proses DNA cloning adalah 
DNA itu sendiri. Dengan demikian, boleh dikatakan DNA cloning adalah 
jenis cloning yang paling sederhana di antara ketiga jenis cloning. Ilmuwan 
menggunakan recombinant DNA technology untuk memproduksi protein 
(protein expression & purification), mentransfeksi sel (transfection) untuk 
mempelajari fungsi protein tersebut di dalam sel, dan untuk berbagai aplikasi 
biologi lainnya.
DNA cloning dari segi etika Buddhis

Karena DNA cloning umumnya tidak merugikan makhluk hidup, 
maka DNA cloning tentunya tidak bertentangan dengan etika Buddhis. DNA 
cloning merupakan teknik biologi yang digunakan secara luas dan bebas di 
laboratorium-laboratorium biologi di seluruh dunia.
2. Therapeutic cloning
Apa itu therapeutic cloning?

Therapeutic cloning adalah proses cloning jaringan (tissue) maupun 
organ, di mana hasil clone tissue/organ tersebut hanya akan digunakan untuk 
keperluan terapi medik. Therapeutic cloning diawali dengan proses somatic 
cell nuclear transfer (SCNT), di mana nucleus (inti sel) dari ovum (sel telur) 
diganti dengan nucleus dari sel somatik yang akan di-clone (induk). Sel 
somatik mencakup sel-sel tubuh kecuali sel reproduktif (sperma dan ovum). 
Dengan kata lain, SCNT terdiri dari 3 tahap, yakni :
1) melenyapkan/ membuang nucleus ovum, 
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2) mengambil nucleus somatik, 
3)  menaruh nucleus somatik tersebut ke dalam ovum yang telah tak 

bernucleus. 
Jadi proses mikroskopik SCNT ini akan menghasilkan sel ovum 

yang nucleus-nya berasal dari (telah diganti dengan) sel somatik. Sel ovum 
yang memiliki genetik yang sama dengan sel somatik (induk) ini kemudian 
akan berkembang menjadi blastocyst (tahap awal dalam pembuahan) yang 
mengandung stem cell, yakni sel yang mampu berkembang (differentiate) 
menjadi berbagai jenis sel tubuh. Stem cell inilah yang akan kemudian dibuat 
(induced) berkembang menjadi tissue maupun organ.

Singkatnya, bila anda ingin mendapat jantung baru karena jantung 
lama anda telah mengalami kegagalan, maka ilmuwan akan mengambil sel 
tubuh anda (misalnya sel kulit anda), kemudian mengambil inti sel kulit 
anda tersebut dan memasukannya ke dalam sel ovum (dari pendonor 
wanita) yang telah dilenyapkan inti selnya terdahulu. Kemudian sel tersebut 
dibiarkan berkembang, dan stem cell yang dihasilkan akan diambil untuk 
dibuat tumbuh menjadi jantung baru anda.

Apa manfaat therapeutic cloning?
Manfaatnya sangat besar ! Pasien yang mengalami kegagalan 

jantung, ginjal, dan organ penting lainnya dapat memperoleh organ baru. 
Mengapa kita tidak cukup mengambil organ dari pendonor? Karena sangat 
sulit mencari donor yang cocok dengan kita (immunohistocompatibility). 
Organ yang tidak cocok akan menyebabkan immune system kita menyerang 
organ tersebut karena tubuh kita menganggap organ tersebut sebagai ‘asing’. 
Akibatnya organ tersebut akan mengalami kegagalan. Jadi manfaat therapeutic 
cloning itu jelas, yakni sebagai alternatif baru untuk terapi medik.

Therapeutic cloning dari segi etika Buddhis
Walau belum terdapat kesepakatan antara para ilmuwan biologi 

dan kaum terpelajar Buddhis lainnya tentang therapeutic cloning ini, akan 
tetapi jelas bahwa dalam Buddhisme sel-sel tubuh kita tak dianggap sebagai 
makhluk hidup. Yakni, tidak dikenal bahwa masing-masing sel, tissue, maupun 
organ di tubuh kita itu memiliki unsur batiniah (Pâïi: nâma). Jadi sel ovum 
dan sperma bukanlah termasuk makhluk hidup yang memiliki kesadaran. 
Tetapi setelah terjadinya pembuahan (bersatunya ovum dan sperma), maka 
terbentuklah secara perlahan-lahan sel-sel yang akan tumbuh menjadi janin 
melalui proses yang dikenal sebagai embryogenesis. Bayi yang lahir tersebut 
memiliki unsur batiniah (nâma) dan fisik (rûpa). Jadi pertanyaannya adalah 
“Di tahap mana dari embryogenesis ini mulai terbentuknya kesadaran?”

Pertanyaan ini penting karena dalam pandangan Buddhis, makhluk 
hidup terdiri dari unsur batiniah (nâma) dan fisik (rûpa) [SN 12.2]. Hubungan 
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antara unsur batiniah dan fisik ini sangat erat dan tak bisa dipisahkan. Tanpa 
telinga dan sistem syaraf pendengaran kita tidak akan mampu mendengar. 
Tanpa kesadaran yang cukup kuat, misalnya sewaktu lagi tertidur (atau 
selagi pingsan), kita juga tidak akan mampu mendengar suara-suara halus 
yang mampu kita dengar sewaktu kita terjaga. Jadi hubungan antara unsur 
batiniah dan fisik ini sangatlah erat dan sulit dipisahkan. Mereka saling 
membutuhkan. Tapi kapankah terbentuknya unsur batiniah ini dalam proses 
embryogenesis ?

Stem cell terbentuk sekitar 4 – 5 hari setelah pembuahan 
(fertilization). Dalam tahap ini, tidak ditemukan bukti-bukti adanya 
kesadaran. Karena kesadaran sangat erat hubungannya dengan sistem syaraf, 
yakni tanpa sistem syaraf kesadaran kita tidak akan berfungsi, maka patut kita 
melakukan penelitian kapan mulai terbentuknya sistem syaraf dalam proses 
embryogenesis ini. Proses terbentuknya sistem syaraf dalam embryogenesis 
dikenal sebagai neurulation, dan prosesnya dimulai sekitar minggu ketiga 
setelah pembuahan (Ref: Am J Med Genet C Semin Med Genet, 135C(1): 
2 - 8). Ini adalah saat yang paling awal embrio tersebut dapat dikatakan 
memiliki sistem syaraf. Saat ini sistem syarafnya masih baru saja mulai 
terbentuk, dan tentunya masih jauh dari selesai. Oleh karena alasan inilah, 
maka tahap embryogenesis di hari 4 - 5 post-fertilization itu masih belum 
dapat tergolong sebagai makhluk hidup. Dan pengambilan stem cell dari 
tahap embryogenesis ini seharusnya tidak dianggap sebagai pembunuhan 
karena belum dapat tergolong sebagai makhluk hidup, yakni belum terdapat 
bukti telah terbentuknya kesadaran. Dari argumen ini, maka therapeutic 
cloning, andaikata saja dilakukan di minggu pertama pembuahan, tidak 
dapat disebut sebagai pembunuhan. Dengan sendirinya, praktik therapeutic 
cloning seharusnya tidak dianggap bertentangan dengan etika Buddhis.
3. Reproductive cloning
Apa itu reproductive cloning?

Reproductive cloning adalah proses membuat organisme baru 
(clone) di mana DNA clone tersebut memiliki identitas yang sama dengan 
DNA induknya. Proses yang digunakan dalam reproductive cloning adalah 
sama dengan proses therapeutic cloning, akan tetapi embrio yang terbentuk 
tersebut dibiarkan berkembang di dalam rahim (surrogate mother).
Apa manfaat reproductive cloning?

Berbagai manfaat reproductive cloning antara lain, teraihnya ras 
unggul di dalam industri peternakan yang akan menghasilkan hewan-hewan 
dan produk hewan yang unggul, membangkitkan kembali species yang telah 
punah, dan seterusnya.
Reproductive cloning dari segi filsafat Buddhis
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Buddhisme berpendapat bahwa munculnya/terbentuknya makhluk 
hidup bukanlah berasal dari hasil ciptaan, akan tetapi berasal dari kegelapan 
batin [SN 12.2]. Karena kegelapan batin inilah, makhluk bertumimba lahir. 
Dengan lenyapnya kegelapan batin ini, maka lenyap juga tumimba lahir ini. 
Di sini tidak dikenal adanya ‘ego’ (roh, inti, keabadian mutlak), dan makhluk 
hidup terus bertumimbal lahir dikarenakan kegelapan batin ini. Ajaran ini 
dikenal juga sebagai hukum sebab akibat (Pâïi: paöiccasamupâda), yakni 
terbentuknya segala sesuatu adalah karena adanya penyebab. Dengan 
berakhirnya penyebab tersebut, maka berakhir pula akibatnya. Oleh karena 
itu, konsep reproductive cloning tidak dapat dikatakan bertentangan dengan 
ajaran Buddha. Cloning sebenarnya bukanlah proses ilmiah yang aneh dalam 
pandangan Buddisme karena Buddhisme selalu memandang segala sesuatu 
sebagai rantaian sebab akibat. Proses cloning hanya dapat berhasil setelah 
ilmuwan mengerti sebab akibatnya, yakni embrio dapat terbentuk dari hasil 
pembelahan sel ovum yang ber-nucleus diploid (2 set kromosom). Dengan 
menyediakan kondisi yang cocok untuk perkembangan embrio, maka tak 
heran bayi akan terbentuk. Jadi bila kondisi yang tepat ada, maka akan 
bersatulah unsur batiniah (nâma) dan fisik (rûpa) yang kemudian akan lahir 
menjadi seorang bayi.
Reproductive cloning dari segi etika Buddhis

Walau dalam aspek filsafat, reproductive cloning tidak bertentangan 
dengan ajaran Buddha, akan tetapi dalam aspek pragmatic (praktisnya), 
reproductive cloning masih mengalami banyak permasalahan teknis. Banyak 
bukti-bukti yang menunjukan bahwa clone memiliki abnormalitas yang 
belum jelas penyebabnya. Ilmuwan berpendapat bahwa inti sel yang diambil 
dari induk tersebut mungkin tak optimal untuk dipakai dalam cloning 
karena semakin pendeknya telomere (ujung DNA akan menjadi semakin 
pendek setiap kali sel membelah diri). Banyak clone yang tidak dapat 
hidup sepanjang usia induk mereka. Maka ilmuwan seharusnya memikul 
tanggung jawab yang berat ini, dan seharusnya reproductive cloning tidak 
dipraktikan, apalagi dalam skala besar, sampai setelah permasalahan teknis 
ini telah dapat ditanggani. Tetapi tentunya untuk menanggani permasalahan 
teknis ini diperlukan percobaan, eksperimen. Dan eksperimen-eksperimen 
ini tentunya memiliki kecenderungan- kecenderungan yang membentrok 
dengan etika Buddhis. Seandainya di masa depan proses cloning ini sudah 
tak mengalami permasalahan teknis, maka reproductive cloning mungkin 
akan dijadikan praktik masyarakat umum.

(Karya tulis cloning ini adalah hasil rangkuman dari pembahasan 
cloning berseri yang diselenggarakan di bulan April 2008 di dua tempat, 
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yakni di Los Angeles, California, dan di Columbus, Ohio, USA. Pembicara 
untuk seri diskusi cloning ini mencakup Y.M. Bhikkhu Jotidhammo Maha 
Thera (Saõgha Theravâda Indonesia) dan Andromeda (ilmuwan biologis)).
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BAB 3  
RITuAl

Beberapa perubahan terpenting dalam sejarah Buddhisme mencakup 
munculnya berbagai jenis upacara/ritual keagamaan sejak wafatnya Buddha 
Gotama dan pengeditan kitab Buddhis oleh para cendekiawan Buddhis 
(dibahas di Bab 6).  Bab ini membahas hal yang berkaitan dengan ritual 
dulu, yakni tentang doa, Tuhan, dan asal mula kehidupan.

A.  Doa

  Salah satu pengaruh luar yang telah terintegrasi ke dalam pelatihan 
diri umat Buddha adalah kebiasaan berdoa dan bersembahyang.  Berbagai 
catatan kuno menyebutkan bahwa Buddha Gotama menolak kebiasaan 
berdoa maupun sembahyang.  Buddha berkata, “Tathâgata hanyalah guru 
yang menunjukan Jalan kepadamu. Engkau sendirilah yang harus berusaha 
(mengikuti Jalan yang telah ditunjukkan). [MN 107]”  Buddha tidak pernah 
menyuruh pengikutnya untuk berdoa/sembahyang kepada-Nya. Yang 
dianjurkan adalah, “Renungkanlah kualitas-kualitas mulia Tathâgata dan 
Dhamma-Nya (serta Saõgha) [AN 11.12].”  Buddha juga mengatakan kepada 
salah seorang pengikut-Nya bahwa kalau saja doa dan sembahyang dapat 
mengabulkan semua harapan dan keinginan kita, maka tidak mungkin lagi ada 
harapan dan keinginan kita yang tidak dapat dipenuhi.  Akan tetapi, karena 
doa dan sembahyang tidaklah dapat mengabulkan harapan dan keinginan 
kita, maka Buddha menolak kebiasaan berdoa dan bersembahyang.  Daripada 
berdoa dan bersembahyang, Buddha menyarankan agar kita sendirilah yang 
berusaha untuk meraih apa yang diharapkan tersebut [AN 5.43].

Kebiasaan membaca parittâ (lebih tepat disebut Pâïivacana) juga 
seharusnya dimengerti dengan benar.  Membaca bersama secara rutin di 
zaman Buddha tidak ditemukan selain pengulangan Pâöimokhâ (peraturan 
ke-bhikkhu-an) oleh Saõgha [Pacittiya 73, Vinaya Piöaka].  Mengingat bahwa 
dari ketiga jenis perbuatan (melalui pikiran, perbuatan, dan perkataan; 
baca Bab 1B) perbuatan yang melalui pikiranlah yang paling berpengaruh, 
maka seharusnyalah pembacaan Pâïivacana dilakukan dalam bahasa yang 
dimengerti si pembaca.  Dan pembaca seharusnya mengingat kembali 
makna dari apa yang dibaca dan bukan hanya sekedar membacanya.  Hal 
ini sesuai dengan kutipan dari Dhammapada : Sahassa Vagga VIII:3/102 
yang berbunyi, “Lebih baik dari sekedar membaca ratusan kata yang tak 
dimengerti artinya adalah membaca satu sajak yang mana penembusan 
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maknanya membawa kepada ketenangan bathin.”  Dari semua Pâïivacana, 
bagian utama dari Buddhânussati, Dhammânussati, dan Saõghânussati-lah 
yang mungkin paling umum dianjurkan oleh Buddha untuk diingat terus 
oleh pengikut awam-Nya [AN 11.12].

B.  Tuhan

Sejarah telah menunjukan kepada kita betapa banyaknya manusia 
yang telah terbunuh atas nama Tuhan mereka. Sampai hari ini sekalipun 
juga masih banyak yang terbinasa karena Tuhan yang dipercayai mereka 
berbeda.  

Apakah pandangan Buddhis tentang Sang Pengcipta?  Ajaran 
Buddha menolak konsep Sang Pengcipta yang memiliki kepribadian, yang 
maha kuasa, yang maha agung, yang maha sakti, dan seterusnya.  Kita 
tidak diajarkan untuk menyembah, patuh dan taat, pasrah, dan seterusnya.   
Hubungan kita dengan Buddha adalah selayaknya murid dan guru.  Walaupun 
demikian, pengertian kita tentang Sang Pencipta tak seharusnya menimbulkan 
perselisihan dengan umat lain.  Umat Buddha patut mempelajari penjelasan 
yang sangat bagus oleh Buddha di Alagaddupama Sutta [MN 22]. Buddha 
memberikan perumpamaan rakit kepada kita, yakni Buddha mengatakan 
bahwa Dhamma ini bagaikan rakit yang hanya patut kita pakai untuk 
menyeberangi pantai seberang (Nibbâna).  Setelah tiba di pantai seberang, 
rakit ini juga patut kita tinggalkan (lepaskan).  Kemudian Buddha berkata, 
“Jadi hal-hal yang bersangkutan dengan Dhamma juga patut kalian lepaskan 
(pada akhirnya), apalagi hal-hal yang tidak bersangkutan dengan Dhamma 
?”. Jadi seperti judul buku ini yang mengumpamakan Dhamma bagaikan 
rakit tersebut, kita juga hanya patut menggunakan Dhamma (rakit) ini 
untuk menyeberang, bukan untuk menciptakan keterikatan-keterikatan baru 
maupun perselisihan-perselisihan.  Inilah yang disampaikan oleh Buddha 
demi kesejahteraan kita.

Tentunya sains tidak mampu membuktikan ada tidaknya Tuhan. Dan 
sebagai umat Buddha, kita juga tak seharusnya terlibat dalam perselisihan 
tentang ada tidaknya Tuhan.  Marilah kita selanjutnya membahas asal mula 
kehidupan.

C.  Asal mula kehidupan

Menurut ajaran Buddha, makhluk tidak diciptakan oleh Sang 
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Pencipta tetapi makhluk muncul oleh karena adanya faktor pembentuk 
sesuai dengan hukum sebab akibat.  Dalam proses ini tak ditemukan adanya 
inti, roh, ataupun sesuatu yang abadi .  Marilah kita meneliti penjelasan-
penjelasan Buddha yang bersangkutan dengan asal mula kehidupan:

 1.  Asal mula manusia

 Penjelasan tentang evolusi manusia di bumi ini adalah sebagai 
berikut:

Setelah bumi hancur, dalam jangka waktu yang lama, akan terbentuk 
lagi bumi yang baru. Ingat, bahwa susunan bintang-bintang di ruang angkasa 
mengikuti hukum astrofisik sehingga posisi mereka dipengaruhi satu sama 
lainnya.

 Akan ada kondisi yang sesuai lagi untuk terbentuknya bumi yang 
baru (jarak antara matahari dan bumi, komposisi materi bumi, dan lain-lain). 
Bumi baru ini akan terlihat sangat indah dari kejauhan. Makhluk-makhluk 
yang memiliki kemampuan luar biasa (dari alam lain) akan terkesan melihat 
indahnya bumi dari kejauhan dan akan ada yang mendekatinya dan mencoba 
rasa manis yang diproduksi tanaman di bumi (bagaikan proses pembentukan 
gula, fotosintesis oleh tanaman). 

 Karena terikat oleh rasa yang manis ini, mereka terus-menerus 
mencicipinya sampai-sampai tubuh mereka yang halus menjadi kasar. 
Karena tubuh mereka menjadi lebih padat, maka rupa mereka terlihat jauh 
lebih berbeda. Ada yang terbentuk menjadi lebih indah, ada yang terbentuk 
menjadi lebih jelek. Yang indah mengejek yang jelek, dan yang jelek 
mengucilkan diri. 

 Dari proses inilah, terbentuk makhluk yang memiliki rupa yang 
berbeda-beda di bumi ini. Dan karena moral mereka semakin menurun 
ini (keserakahan terhadap rasa manis dan pengejekan), maka gula yang 
diproduksi (tanaman) bumi semakin hari semakin kurang manis. Akan 
tetapi makhluk-makhluk ini telah terlanjur menjadi padat tubuhnya sehingga 
mereka kehilangan kemampuan mereka dan tidak dapat lagi kembali ke 
asal mereka yang dahulu. Dan melalui proses evolusi, terbentuklah kelamin. 
Dan mulailah terlihat adanya hubungan seks. Mereka yang berhubungan 
seks dikucilkan karena dianggap rendah. Moral semakin menurun. Dan usia 
manusia semakin lama semakin menurun. 
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 Begitulah penjelasan Buddha tentang awal terbentuknya manusia 
di bumi [DN 27]. Jadi walaupun dikenal adanya proses evolusi dalam ajaran 
Buddha (evolusi=perubahan biologi yang perlahan-lahan terhadap makhluk 
hidup), tetapi evolusi yang dijelaskan ini tidaklah sama dengan teori evolusi 
Darwin.

 2.  Topik yang salah 

 Tidak semua topik diskusi itu bermanfaat. Bila seseorang tidak 
bijaksana dalam memilih topik, maka pikirannya akan dikuasai oleh 
kerumitan dan hasilnya ia akan kehilangan ketenangan diri. Di dalam diri 
orang yang tidak tenang, tidak akan terdapat pengertian yang jelas [AN 8.30]. 
Ini juga telah diperumpamakan Buddha: bagaikan seorang yang tertusuk 
anak panah yang beracun, tetapi ia malahan bertanya ke sana-sini tentang 
hal-hal yang tidak berguna (siapa yang memanahnya, dari suku apa, umurnya 
berapa, dan seterusnya) dan bukannya secepatnya mengobati lukanya yang 
mematikan. Dan Buddha juga pernah menekankan bahwa Beliau tidak 
pernah menjanjikan pengikutnya tentang penjelasan/jawaban dari hal-hal 
yang seperti ini (karena topik-topik seperti ini bukanlah Dhamma) [MN 63].  
Dalam banyak hal, Buddha adalah bagaikan guru yang dengan penuh kasih 
sayang membimbing kita, “Janganlah lalui jalan itu, tapi laluilah jalan ini...
dan seterusnya.”

 3. Kebijaksanaan Anathapindika 

 Ketika ditanya tentang hal-hal seperti, “apakah alam semesta ini 
terbatas atau tidak terbatas,” [asal mula alam semesta: abadi atau tidak, dan 
lain-lain] saudagar bijaksana dan kaya raya ini menjelaskan bahwa alam 
semesta terbatas atau tidak adalah suatu pandangan (konsep/ide/teori) 
yang mana kita ketahui bahwa konsep/ide/teori itu sendiri hanya bisa ada 
(keberadaannya tergantung pada) pikiran ini. Sedangkan kita juga telah 
mengetahui bahwa keberadaan pikiran ini sendiri tergantung pada hal-
hal lainnya [SN 22.90]. Dan inilah yang perlu disadari dari hukum sebab 
akibat ini: Semua yang bersifat tergantung pada hal lain (tidak stabil) adalah 
sendirinya sumber dukkha (ketidakpuasan).  Mendengar jawaban yang luar 
biasa terhadap pertanyaan ini, Buddha memuji saudagar ini sebagai pengikut 
Beliau yang bijaksana [AN 10.93].

 4.  jadi apa asal mulanya?
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 Yang jelas asal mula dari ide/konsep/teori adalah pikiran. Dalam 
arti, pikiran adalah sebagai pelopor terbentuknya ide-ide. Terbentuknya 
badan, pikiran, beserta unsur batiniah lainnya (fisik dan mental) adalah 
tergantung pada kesadaran awal (kesadaran penghubung antar dua 
kehidupan). Munculnya kesadaran awal ini tergantung pada faktor pembentuk. 
Munculnya faktor pembentuk ini tergantung pada ketidakpahaman terhadap 
Dhamma. Singkatnya, awal mulanya adalah ketidakpahaman terhadap 
Dhamma.  Oleh karena ketidakpahaman ini, maka makhluk akan terus-
menerus bertumimbal lahir.  Bila ketidakpahaman ini lenyap, maka lenyap 
jugalah kelahiran kembali [SN 22.90, MN 22].   Ketidakpahaman terhadap 
Dhamma ini akan dibahas di Bab 4C (Pengertian Mulia), salah satu ajaran 
utama Buddha yang terpenting.

 5.  jadi apa kiranya awal dari segala awal ?

 Secara spesifik, awal dari segala awal memang tidak dapat diketahui 
secara mendetail [SN 15.11]. Buddha mengatakan bahwa ada 4 hal yang tidak 
dapat diketahui secara mendetail [AN 4.77]:
 a.  kemampuan para Buddha 
b.  jangkauan jhâna. 
c.  detailnya hasil dari suatu perbuatan (kamma). 
d.  awal dari segala awal.

 6.  Apa sebenarnya yang patut untuk kita pahami ?

 Ilusi bahwa adanya diri (aku) dan paham nihilistik (semuanya tidak 
ada/semuanya ilusi) adalah dua hal yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha.  
Seandainya saja seseorang benar-benar mengerti apa yang telah disabdakan 
berulang kali oleh Buddha [SN 22.59], maka di dirinya akan dengan sendirinya 
muncul pemahaman yang benar tentang asal mula kehidupan, yang tidak 
lain adalah kekeliruan tentang adanya kepuasan, keabadian, dan diri sejati 
(AKU).  Dengan tuntasnya kekeliruan ini (avijjâ), maka akan tuntaslah 
juga sumber pendorong/pembentuk unsur fisik dan batiniah ini, Nibbâna.  
Singkat kata: dengan munculnya ini (avijjâ), maka munculah itu (dukkha).  
Dengan lenyapnya ini, maka lenyapnya itu. 
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BAB 4  
PENERAPAN Dhamma DAlAM KEhIDuPAN 

SEhARI-hARI

Banyak hal yang patut kita terapkan dari ajaran Buddha di dalam 
kehidupan kita sehari-hari, antara lain: kesabaran, cinta kasih, belas kasihan, 
ketekunan, kesederhanaan, mudah puas, rendah hati, murah hati, berperilaku 
baik, dst.   Buddha mengatakan, “Kesabaran adalah berkah tertinggi” [SN 2.4].  
Dan cinta kasih dan belas kasihan merupakan fondasi ajaran Buddha (Baca 
Bab 1A tentang sifat belas kasihan Buddha yang patut dijadikan teladan).  
Kita juga patut menjadikan usaha dan tekad petapa Gotama sebagai teladan.  
Dan juga patut meneladani dirinya yang hidup sederhana dan mudah puas.  
Jalanilah hidup kita dengan rendah hati karena kelak, segalanya akan 
terpisah dari kita.  Sifat murah hati dan berperilaku baik akan dibahas secara 
lebih mendetail di bawah.  Selanjutnya ajaran “tanpa diri/roh/aku”yang 
sulit dipahami tersebut akan dibahas secara bertahap dengan tujuan agar 
para umat Buddha dapat memahami hidup ini selayaknya seorang pengikut 
Buddha.

A.  Dâna 

 Dikatakan bila seseorang membilas sisa makanannya di kolam air 
(danau) dan berpikir, “biarlah ikan-ikan ini memakan sisa makanan ini,” 
maka ia telah termasuk berdana [AN 3.57].

 Ajaran Buddha mengajarkan kita berdana.  Buddha tidak pernah 
menyuruh kita untuk berdana hanya untuk kepentingan Buddha, Dhamma, 
dan Saõgha saja.  Yang dikatakan Buddha adalah dana yang diberikan kepada 
orang yang berbudi luhur akan memberikan hasil yang lebih bagus [AN 3.57, 
MN 142].  Dan dana yang diberikan untuk kalangan banyak akan lebih bagus 
kualitasnya [MN 142].  Untuk itu, pemberian dana kepada Saõgha seharusnya 
tidak ditujukan hanya kepada bhikkhu-bhikkhu tertentu atau vihâra-vihâra 
tertentu, akan tetapi seharusnya ditujukan kepada seluruh anggota Saõgha  
yang mencakup seluruh bhikkhu dan bhikkhuóî di seluruh penjuru dunia.  
Dana yang diberikan kepada Saõgha sedemikian rupa malahan melampaui 
dana yang diberikan kepada Buddha sekalipun [MN 142].

 Tetapi faktor pikiran dalam berdana itu merupakan faktor 
terpenting (Baca Bab 1B).  Mereka yang berdana kemudian menyesal 
berat atas dana yang diberikan kelak akan memudarkan hasil yang akan 
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diperolehnya.    Selalu ingatlah bahwa dana itu adalah pendukung pikiran 
[AN 7.49].  Ia bersifat membagi apa yang kita miliki. Ia menjadikan pikiran 
ini berbahagia atas dana yang diberikan, dan kebahagiaan tersebut akan 
membawa kepada ketenangan batin yang lebih tinggi [AN 11.1].  Maka dari 
itu, dikatakanlah “dana adalah pendukung pikiran.”  Inilah motivasi berdana 
yang termulia yang dinyatakan oleh Buddha [AN 7.49].

B.  Sîla

Buddha mengajari kita untuk melaksanakan sîla (berperilaku baik) 
disertai pengertian yang sesuai dengan Dhamma.  Dalam hal ini Buddha 
membedakan sîla menjadi dua jenis, yakni sîla yang berhubungan dengan 
ajaran Dhamma yang lebih tinggi & sîla yang tidak berhubungan dengan 
ajaran Dhamma yang lebih tinggi [MN 117].  Ketika seseorang melaksanakan 
sîla sesuai dengan ajaran Dhamma yang lebih tinggi, maka ia akan meraih 
manfaat yang jauh lebih tinggi pula.  Dan bila ia melaksanakannya tanpa 
seiring dengan ajaran Dhamma yang lebih tinggi tersebut, maka hasil yang 
ia peroleh tidak akan sebagus itu.  Kemudian Buddha menyebutkan bahwa 
hal yang membedakan sîla ini menjadi dua jenis tersebut adalah pemahaman 
seseorang terhadap Dhamma.  Dengan kata lain, kita akan meraih manfaat 
yang lebih besar apabila pelaksanaan sîla kita diiringi dengan pemahaman 
yang baik terhadap Dhamma.  Malahan Buddha dengan jelas mengatakan 
bahwa pengertian/pemahaman Dhamma seharusnya mendahului sîla [MN 
117].

 
Salah satu kisah yang paling bagus untuk kita pelajari yang 

berhubungan dengan sîla dan kebijaksanaan adalah kisah Isidatta dan 
Purana [AN 6.44].  Isidatta dan Purana adalah dua bersaudara yang hidup di 
masa Buddha.  Mereka masing-masing berkeluarga (memiliki isteri). Akan 
tetapi, di akhir kehidupannya, Purana tidak berhubungan intim lagi dengan 
isterinya. Sedangkan saudaranya, Isidatta, hidup selayaknya seorang suami 
dengan isterinya.  Suatu saat isteri Purana, Migasala, bertanya kepada 
Bhikkhu Ânanda mengapa suaminya yang memiliki sîla yang lebih 
bagus itu (dibanding Isidatta) dinyatakan sama tingkat batinnya (dengan 
Isidatta) oleh Buddha.  Bhikkhu Ânanda tidak dapat menjawab pertanyaan 
Migasala.  Kemudian ia mencari tahu dari Buddha alasan mengapa Buddha 
menyatakan bahwa mereka adalah sama dalam hal tingkat batin (keduanya 
dinyatakan sebagai Sakadâgâmi). Buddha mengingatkan Bhikkhu Ânanda 
(Sotâpanna) agar ia tidak semberono dalam menilai orang lain.  Buddha 
mengatakan, “Siapakah Migasala, yang tidak mengerti Dhamma dan 
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sembarang menilai/membandingkan orang lain ?  Hanya  Aku, atau murid-
murid yang sebanding diri-Ku lah yang dapat menilai orang lain.”  Kemudian 
Buddha menjelaskan kepada Bhikkhu Ânanda bahwa Isidatta adalah seorang 
yang bijaksana akan tetapi dalam hal sîla, ia tidak sehebat Purana.  Sedangkan 
Purana adalah seorang yang beretika tinggi, namum dalam hal kebijaksanaan 
ia tidak sebanding Isidatta.  Oleh karena alasan inilah, maka mereka adalah 
sebanding dalam hal tingkatan batin.  Akan tetapi, kita harus menyadari 
bahwa walaupun Purana kurang hebat dibanding dengan Isidatta dalam hal 
kebijaksanaan, akan tetapi tentunya kebijaksanaan Purana bukanlah lemah 
karena ia telah memiliki pemahaman Dhamma yang tinggi (selayaknya 
seorang Sakadâgâmi).

 
Dua kisah yang menarik ini menunjukan kepada kita bahwa:

1)  Kita seharusnya memiliki pengertian Dhamma yang baik.
2)   Sîla yang baik disertai pengertian Dhamma yang lebih mendalam akan 

memberikan manfaat yang lebih besar.

Mari kita meneliti lima latihan kemoralan yang dianjurkan Buddha 
[AN 8.26]: 

1) Berusaha untuk menghindari pembunuhan ataupun penganiyaan

Seperti yang dikatakan dalam melaksanakan sîla kita seharusnya 
juga memiliki pengertian yang baik.  Dalam hal ini kita seharusnya 
mengerti bahwa makhluk-makhluk kecil sekalipun, seperti serangga, takut 
mati.  Mereka juga tidak ingin disakiti.  Mengerti secara sungguh-sungguh 
tentang kenyataan ini, maka kita seharusnya tidak melukai mereka ataupun 
membunuh mereka.  Bukankah diri kita sendiri tidak ingin disakiti dan 
dibunuh?  Untuk itulah, kita seharusnya mengembangkan rasa cinta kasih 
dan belas kasihan kepada semua makhluk. Pikiran untuk membunuh atau 
menyakiti makhluk lain tidak mungkin dapat muncul lagi di diri seseorang 
yang telah memiliki cukup pengembangan cinta kasih dan belas kasihan. 
Buddha mengatakan bahwa sîla seharusnya diiringi dengan pemahaman, 
daya upaya, dan perenungan yang sesuai dengan Dhamma [MN 117].  Dalam 
hal ini, upaya untuk tidak melukai dan upaya untuk melenyapkan kebencian 
dan mengembangkan cinta kasih seharusnya dikembangkan.

 
2)  Berusaha untuk menghindari pencurian atau mengambil barang yang 

tidak diberikan
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Mengambil barang milik orang lain yang tidak diberikan kepada 
kita itulah yang disebut mencuri.  Tetapi tidak semua pencurian itu sama 
kadarnya.  Ada jenis pencurian yang lebih parah dibanding yang lain.  Misalnya 
ketika seseorang merampas milik orang lain selayaknya seorang perampok, 
maka ia melakukan tindakan yang parah, yang akan menghancurkan nama 
baiknya, yang juga akan membawa hukuman penjara kepadanya.  Kita 
seharusnya mengerti bahwa semua orang tidak ingin kehilangan harta 
benda mereka.  Kemudian kita seharusnya mengerti bahwa keserakahan 
adalah sumber penderitaan.  Puas dengan apa yang telah kita miliki dan 
tidak tergila-gila dengan milik orang lain adalah sifat yang seharusnya kita 
kembangkan.  Jadi bila kedua pengertian ini telah banyak dikembangkan di 
diri ini dengan upaya yang sungguh-sungguh, maka kita akan dengan mudah 
menghindari pencurian.  Dengan demikian, kapan saja kalau kita mau, kita 
dapat merenungi kembali sîla kita yang tidak ternoda, dan selalu berbahagia 
oleh karenanya. Inilah manfaat sîla yang setingkat lebih tinggi dari sekedar 
melaksanakannya begitu saja [AN 11.1].

 
3) Berusaha untuk menghindari hubungan seks yang melanggar norma

 
Berhubungan seks dengan mereka yang telah menikah, bertunangan, 

yang masih diasuh oleh sanak keluarga, yang dilindungi oleh peraturan 
setempat, yang dilindungi oleh adat setempat, yang tidak diinginkan orang 
tersebut (pemaksaan) adalah semuanya termasuk tindakan yang tercela [MN 
41].  Pengertian yang seharusnya dikembangkan di sini adalah kesadaran 
yang tinggi tentang bahayanya nafsu yang tidak terkendalikan. Banyak 
orang-orang sukses yang hancur kariernya dikarenakan mereka tidak 
mampu mengendalikan nafsu mereka. Hanya satu kesalahan kecil mampu 
menghancurkan hidup yang bahagia. Ini adalah pengertian yang seharusnya 
direnungkan dari saat ke saat.  Usaha untuk menghindari hubungan seks 
yang melanggar norma juga seharusnya dikembangkan dengan menghindari 
kontak/hubungan yang tidak senonoh.  Bila kita merasa suatu kebiasaan kita 
memberikan banyak kesempatan bagi kita untuk berhubungan seks yang 
melanggar norma, maka hindarilah kebiasaan tersebut.  

 
4) Berusaha untuk menghindari perkataan yang tercela

 
Menyampaikan sesuatu yang tidak benar adalah termasuk 

berbohong. Pengecualiannya adalah bila kita sendiri tidak tahu bahwa hal 
tersebut adalah tidak benar.  Misalnya kalau orang-orang mengatakan obat 
ini ampuh untuk penyakit tertentu dan kita menyampaikan informasi tersebut 
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juga kepada orang lain.  Akan tetapi, suatu saat penelitian menunjukan 
bahwa obat tersebut sebenarnya tidak ampuh sama sekali untuk penyakit 
tersebut, maka kita tidak termasuk berbohong. Dan berbohong, juga tidak 
semuanya memiliki kadar yang sama. Misalnya, memfitnah adalah jenis yang 
lebih jahat. Pengertian yang seharusnya dikembangkan adalah menyadari 
bahwa diri kita sendiri tidak ingin ditipu, dibohongi.  Hal-hal lain yang juga 
patut dikembangkan adalah rasa kasih sayang dan belas kasihan kepada 
sesama manusia. Sifat takut dan malu untuk berbohong juga adalah sifat 
yang patut dikembangkan [SN 1.18].  Sifat malu dan takut adalah dua sifat 
yang dipuji oleh Buddha karena kedua sifat ini menghindari diri kita dari 
perbuatan-perbuatan yang merugikan. Perkataan kotor dan kasar yang 
melukai hati orang lain juga seharusnya dihindari. Adu domba dan gosip-
gosip juga seharusnya dihindari. 

 
5)  Berusaha untuk menghindari penggunakan minuman dan obat-obatan 

yang dapat melemahkan kesadaran diri
 
Minuman dan obat-obatan yang termasuk dalam katagori ini 

adalah minuman yang mengandung alkohol dan obat-obat terlarang 
yang mempengaruhi kesadaran diri. Penggunaan obat-obat terlarang 
tidak diperbolehkan hampir di semua negara.  Malahan bila seseorang 
menggunakannya, maka ia akan berhubungan dengan pihak yang berwenang. 
Minuman beralkohol juga seharusnya dihindari [SN 2.14]. Pengecualiannya 
adalah ketika kita sakit dan obat yang diberikan tersebut mengandung kadar 
alkohol atau unsur kimia yang mempengaruhi kesadaran diri.  

 
Jadi kita telah menjelaskan secara cukup rinci bagaimana sîla 

seharusnya dilaksanakan, yakni pertama-tama seharusnya didasari dengan 
pengertian, kemudian pelaksanaan sîla tersebut juga seharusnya diiringi 
dengan daya upaya dan perenungan yang sesuai dengan Dhamma.  
Pelaksanaan sîla adalah latihan utama/dasar dalam ajaran Buddha.  Kita 
seharusnya menghindari perbuatan yang dapat mendatangkan keresahan 
dan penyesalan yang panjang di hidup kita.

C.  Pengertian mulia
 

Pengertian mulia tentang keyakinan

 Umat Buddha adalah mereka yang menganggap Buddha sebagai 
guru pembimbing mereka.  Dan ajaran Buddha lah yang menghubungkan 
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Buddha dengan umat-Nya terutama untuk masa sekarang.  Dengan kata lain, 
umat Buddha melihat Buddha melalui ajaran-Nya, bukan dengan bertemu 
muka dengan-Nya.  Setelah mengerti ajaran tersebut, barulah umat Buddha 
mengatakan, “Wah, siapapun yang mengajarkan ajaran ini, tentulah ia 
memiliki kebijaksanaan yang luar biasa.”  Ini adalah bagaikan seseorang 
yang telah melihat sinar cahaya dan dengan sendirinya mengetahui secara 
pasti adanya sumber cahaya (walau ia belum melihat langsung sumber 
cahaya tersebut). Kepercayaan terhadap Buddha ini bukanlah kepercayaan 
akan sosok fisik-Nya (apakah ia pangeran, lahir di Nepal, lahir 2500 tahun 
yang lalu, ras India, dst), akan tetapi mempercayai pencerahan yang diraih-
Nya.  Ingat, ‘Buddha’ berarti ‘Ia yang tercerahkan (dengan upaya sendiri).’  
Dan Buddha pernah mengatakan kepada seorang bhikkhu yang telah lama 
ingin melihat diri-Nya dan yang sedang menghadapi ajalnya (keinginan 
terakhir hidupnya adalah melihat Buddha), “Cukuplah, apa yang perlu dilihat 
dari sosok tubuh yang kotor ini ?  Sesungguhnya ia yang melihat Dhamma 
melihat diri-Ku, dan ia yang melihat diri-Ku melihat Dhamma” [SN 22.87].  
Jelaslah melihat Buddha di sini tidak berarti melihat sosok tubuh-Nya, akan 
tetapi mengerti jelas pencerahan yang dicapai-Nya.

 Oleh karena itu, maka pengertian terhadap ajaran Buddha itu adalah 
yang pokok, yang utama, dan yang terpenting. Dengan mengerti ajaran 
Buddha melalui pandangan terang, maka keyakinan yang disebutkan di atas 
akan muncul dengan sendirinya, bagaikan seseorang yang mengetahui secara 
pasti adanya sumber cahaya setelah terlebih dahulu melihat sinar cahaya 
tersebut secara langsung. Dalam hal ini, pengertian dan keyakinan adalah 
dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang tidak dapat mengatakan 
bahwa ia mengerti tapi tidak yakin. Demikian pula ia tidak dapat mengatakan 
bahwa ia yakin tapi tidak mengerti.

  Pengertian mulia tentang ketidak-puasan yang selalu 
menyertai segala yang terkondisi   

Secara singkat, apapun yang terkondisi akan berubah, hancur, dan 
lenyap.  Maksud dari “terkondisi” di sini adalah keberadaannya tergantung 
pada keberadaan hal lainnya (tidak tetap).  Dengan kata lain, sifatnya dapat 
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya, baju yang indah terkondisi oleh 
bahan/benangnya.  Benang terkondisi oleh kelembaban dan temperatur.  
Kelembaban dan temperatur juga terkondisi oleh hal-hal lainnya, dan 
seterusnya.
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Dan secara singkat pula, apapun yang terkondisi (tidak tetap) adalah 
tidak memuaskan.  Diri ini yang dikenal sebagai “aku”, “saya”, “milikku”, atau 
“punyaku” adalah terkondisi [SN 22.59]. Dan bagaimanakah sesungguhnya 
diri ini terkondisi ?

Pengertian mulia tentang diri ini

Badan ini terkondisi oleh makanan, perawatan, dan usia.  Walau 
dirawat dengan sebaik-baiknya dan diberi makanan yang paling bergizi, 
badan ini suatu hari tetap akan menjadi mayat via aging.  Kalau tidak diberi 
makanan dan perawatan, badan ini akan menjadi mayat via expressway!  
Inilah kenyataan tentang badan ini yang selalu terkondisi oleh makanan, 
perawatan, dan usia.

Kesadaran ini juga terkondisi [MN 38].  Kesadaran yang terbentuk 
dengan mata dan objek visual dikenal sebagai kesadaran penglihatan.  
Kesadaran yang terbentuk dengan telinga dan suara dikenal sebagai 
kesadaran pendengaran. Kesadaran yang terbentuk dengan hidung dan 
aroma dikenal sebagai kesadaran penciuman. Kesadaran yang terbentuk 
dengan sistem saraf peraba dan objek yang menyentuh dikenal sebagai 
kesadaran peraba. Kesadaran yang terbentuk dengan pikiran dan objek 
mental dikenal sebagai kesadaran mental. Bagaikan api yang membakar lilin 
dikenal sebagai api lilin, api yang membakar kayu dikenal sebagai api kayu, 
api yang membakar arang dikenal sebagai api arang, dan seterusnya. Dan 
keberadaan api tersebut tergantung pada sumber pendukungnya, yakni api 
lilin tergantung pada lilin (bila lilin habis, api juga ikut habis), api kayu 
tergantung pada kayu, dan seterusnya. Begitu pula kesadaran tergantung 
pada sumber pendukungnya. Kesadaran penglihatan tergantung pada mata 
dan objek visual, kesadaran pendengaran tergantung pada telinga dan suara, 
dst. Terdapat juga kesadaran penghubung antar satu kehidupan dengan 
kehidupan lain. Kesadaran ini—seperti layaknya kesadaran di atas—juga 
tergantung pada sumber pendukungnya. Kesadaran penghubung kehidupan 
ini akan dijelaskan di bawah.

Pencerapan ini (contact) terkondisi oleh indera, objek indera, dan 
kesadaran: dengan adanya mata, objek visual, dan kesadaran visual barulah 
ada proses penglihatan; dengan adanya telinga, suara, dan kesadaran 
pendengaran barulah ada proses pendengaran; dengan adanya hidung, 
aroma, dan kesadaran penciuman, barulah ada proses penciuman; dengan 
adanya organ pengecap, rasa, dan kesadaran pengecap barulah ada proses 
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pengecap; dengan adanya sistem saraf peraba, objek yang menyentuh, dan 
kesadaran peraba barulah ada proses sentuhan; dengan adanya pikiran, objek 
mental, dan kesadaran mental barulah ada proses pemikiran. [Kesadaran 
diperlukan dalam proses pencerapan. Misalnya, kentut yang keras dan bau 
mungkin tidak dapat didengar ataupun dicium oleh orang yang sedang tidur 
nyenyak walau telinga dan hidungnya masih dalam kondisi yang sehat. Tetapi 
karena kesadaran pendengaran dan penciumannya sedang lemah sewaktu 
tidur, maka ia tidak dapat mendengar maupun menciumnya, kecuali bila 
memang kentut tersebut super nyaring bunyinya dan super pedas baunya.]

Perasaan ini terkondisi oleh pencerapan (contact): dengan adanya 
pencerapan barulah ada perasaan yang menyenangkan, perasaan yang tidak 
menyenangkan, dan perasaan yang netral. Misalnya, setelah mendengar 
lelucon yang lucu, timbul rasa senang. Rasa senang ini tergantung pada 
(muncul setelah) adanya contact (mendengar humor tersebut).

Pikiran ini terkondisi oleh objek mental: dengan adanya objek 
mental yang rumit maka pikiran menjadi rumit; dengan adanya objek mental 
yang menenangkan maka pikiran menjadi tenang, dst. Inilah alasannya 
mengapa Buddha menganjurkan para bhikkhu untuk hidup menyendiri jauh 
dari keramaian dan keributan, jauh dari permasalahan duniawi [MN 03, AN 
8.30].  Karena di tempat yang sepi dan sunyi lah pikiran akan cenderung 
menjadi tenang.  

Ringkasnya, segala sesuatu yang terkondisi adalah tidak memuaskan.  
Dan segala yang tidak memuaskan tidak pantas dianggap sebagai “aku”, 
“saya”, “milikku” atau “punyaku.”

   Pengertian mulia menghentikan segala ketidakpuasan

 Apabila seseorang menganggap ini adalah “aku”, “saya”, “milikku” 
atau “punyaku,”  maka ia akan terobsesi olehnya. Dengan obsesi ini, maka 
munculah keinginan untuk ini dan itu (pokoknya banyak deh keinginannya!).  
Keinginan “ini dan itu” lah yang akan terus mendorongnya untuk tetap 
dilahirkan kembali ke alam kehidupan.  Setelah dilahirkan, maka suatu hari 
ia pasti akan sakit, tua, dan mati. Bila dilahirkan di alam yang tinggi (dewa 
atau brahma), suatu saat ia juga akan jatuh kembali ke alam yang lebih 
rendah, dan seterusnya. Kesadaran yang menghubungkan kehidupan lampau 
dengan kehidupan ini dikenal sebagai kesadaran penghubung. Dan sumber 
penyokong dari kesadaran penghubung ini adalah ketidakpahaman terhadap 
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segala hal yang terkondisi. Tetapi dengan munculnya pengertian mulia 
tentang ketidakpuasan dari segala hal yang terkondisi ini, maka kegiuran 
lenyap. Dengan lenyapnya kegiuran, keterikatan lenyap. Dengan lenyapnya 
keterikatan, keinginan untuk “ini itu” lenyap. Dengan lenyapnya keinginan 
“ini itu” maka kesadaran penghubung tersebut sudah tidak disokong lagi—
padam bagaikan api lilin yang padam setelah habisnya lilin yang dahulu 
menyokongnya [MN 38].
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BAB 5  
Dhamma BAGAIKAN RAKIT

Bab ini akan menjelaskan secara lebih seksama mengapa 
Dhamma ini diperumpamakan sebagai rakit oleh Buddha.  Kita akan 
mengkaji perumpamaan ini dari dua sisi.  Sisi pertama akan membahas segi 
keterikatan terhadap Dhamma dan sisi kedua akan membahas segi ketidak-
melekatannya.

A.  Keterikatan mulia pada Dhamma

Seperti yang telah disebutkan, Buddha menasihati kita untuk 
menggunakan Dhamma ini selayaknya seseorang menggunakan rakit. Yakni 
kita seharusnya hanya menggunakan Dhamma ini untuk menyeberangi 
pantai seberang (Nibbâna), bukan untuk hal-hal lainnya, seperti untuk 
mencari perdebatan, permusuhan, kemahsyuran, bahkan bukan untuk 
sekedar menjadi seorang ahli Dhamma (yang masih belum mencapai pantai 
seberang). Buddha menyuruh kita untuk melepaskan rakit tersebut setelah 
tiba di pantai seberang. [MN 22].  

Tetapi orang-orang bertanya, “Bukankah dengan berkeyakinan 
terhadap ajaran Buddha (melatih diri sesuai dengan Dhamma) itu juga 
termasuk keterikatan?”  Benar!  Tapi keterikatan semacam ini tidak dapat 
dikatakan tak pantas. Karena keterikatan tersebut bertujuan untuk mengurangi 
keterikatan lebih lanjut. Dalam perumpamaan rakit di atas, kalau kita tidak 
terikat (menggenggam) dulu pada rakit itu, maka kita akan tenggelam. Jadi 
kita hanya terikat pada rakit itu untuk membawa kita ke pantai seberang 
yang aman.

Marilah kita mempelajari ulang nasihat Bhikkhu Ânanda mengenai 
hal ini.  Pernah seorang bertanya kepada Bhikkhu Ânanda, “Apakah mungkin 
keinginan (keterikatan) tertentu dapat melenyapkan (segala) keinginan 
(keterikatan)?” 

 Bhikkhu Ânanda menjelaskan demikian [SN 51.15]: 

 Bagaikan seseorang yang berkeinginan untuk pergi ke taman, maka 
ia harus mampu membedakan mana arah yang benar dan salah [menuju ke 
taman tersebut], dan ketika ia telah tiba di taman tersebut,  maka keinginannya 
(untuk pergi ke taman) tersebut akan lenyap dengan sendirinya. 



30 Kisah sebuah rakit tua

 Begitu pula keinginan (keterikatan) pada Dhamma, ia yang 
bijaksana berkeinginan mengenal (terikat) pada Dhamma, dan jeli dalam 
“membedakan” hal yang sesuai dengan Dhamma dan yang tidak,  dan 
ketika ia telah mencapai tujuan akhir (Nibbâna), maka (segala) keterikatan 
akan lenyap dengan sendirinya.”

 Jadi kita seharusnya dengan sungguh-sungguh menjaga sîla kita, 
bagaikan seorang menjaga harta berharganya, hanya sejauh untuk melatih 
pikiran ini.  Pikiran ini juga seharusnya dilatih (termasuk keterikatan) hanya 
sejauh untuk menembusi Dhamma ini. Dan Dhamma yang telah ditembusi 
tersebut hanya akan menghasilkan lenyapnya semua keterikatan [AN 11.1, 
MN 24]. Inilah yang dinamakan “keterikatan mulia pada Dhamma.” 

 Perumpamaan lainnya yang lebih rinci adalah sebagai berikut :  
Bagaikan seorang yang ingin mencapai puncak tebing, ia akan memegang 
erat-erat bagian tebing yang rendah dulu, dan kemudian melepaskan 
genggamannya pada bagian tebing yang lebih rendah itu untuk meraih 
bagian tebing yang lebih tinggi (naik ke atas).  Proses ini akan diulang 
olehnya sampai akhirnya ia mencapai puncak tebing; di mana pada saat itu, 
ia tidak akan lagi mengenggam tebing tersebut [Pelajarilah perumpamaan 
yang mirip di MN 24].

  Dengan demikian, ajaran Buddha tidak mengatakan, “Tidak 
diperbolehkan segala jenis keterikatan!” Lebih tepatnya, terikat pada hal dasar 
(moral) untuk mencapai hal yang lebih tinggi (pelatihan pikiran); dan setelah 
itu, terikat pada hal yang tinggi untuk mencapai kebebasan total (Nibbâna). 
Karena setelah mencapai Nibbâna, segala keterikatan akan lenyap dengan 
sendirinya.  Dan ia yang belum mencapai Nibbâna, tentu masih memiliki 
keterikatan dalam dirinya. Bedanya, keterikatan jenis apa yang berada dalam 
dirinya itu ?  Itu juga alasannya mengapa dikatakan bahwa Dhamma ini 
bersifat bertahap-tahap pelaksanaannya [MN 107].

B. Ketika ketidak-kekalan dianggap nihilistik  

Ketidak-kekalan (anicca) memang adalah ajaran Buddha.  Semuanya 
adalah sementara keberadaannya.  Mulai dari materi yang berbentuk sampai 
kepada segala unsur batiniah yang tidak berbentuk.  Kebahagiaan yang 
diperoleh dari perbuatan baik adalah juga tidak kekal.  Penderitaan yang 
diperoleh dari perbuatan jahat adalah juga tidak kekal.  Yah, kalau dipikir-
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pikir untuk apa susah-susah berbuat baik ?  Mending “enjoy” saja lah, ya 
kan ?  Kalau berbahagia, kita menerimanya loh.  Kalau menderita, kita juga 
menerimanya begitu.

 Terus kalau semuanya adalah tidak kekal, apa yang menjadi tujuan 
hidup ini ?  Apakah kita hanya sekedar berusaha untuk melarikan diri dengan 
mengatakan semuanya adalah semu, semuanya adalah tidak nyata ?  Bila 
demikian adanya, maka niat berbuat baik akan dengan sendirinya terkikis 
habis, niat berbuat jahat tidak akan dilenyapkan.

 Jadi apa pandangan yang sesuai dengan Dhamma dan yang 
bermanfaat bagi kesejahteraan diri kita ?   Perbuatan jahat seharusnya dihindari 
untuk menjauhi diri kita dari penyesalan, penderitaan, dan keresahan batin. 
Perbuatan baik seharusnya dikembangkan untuk menghasilkan kebahagiaan, 
kegirangan, dan ketenangan. Ketidak-kekalan seharusnya dipahami melalui 
kebijaksanaan dan ketenangan batin yang telah diperoleh sebelumnya dari 
terhindarnya perbuatan jahat dan berkembangnya perbuatan baik [AN 11.1, 
MN 22].  

 Dengan kata lain: Hindarilah perbuatan jahat, kembangkanlah 
perbuatan baik, raihlah batin yang terhindar dari kerisauan, batin yang penuh 
energi, dan kegirangan; kemudian sifat-sifat batiniah ini dikembangkan untuk 
menghasilkan batin yang lebih tenang dan terkonsentrasi.  Batin yang tenang 
dan terkonsentrasi inilah yang sanggup melihat “segala sesuatu seperti apa 
adanya” yang kesemuanya memang bersifat tidak kekal.

 Jadi perbuatan jahat dihindari demi menghindarkan diri kita 
dari kerisauan batin.  Perbuatan baik dikembangkan demi menghasilkan 
ketenangan batin.  Karena tanpa batin yang tenang, bagaimana mungkin 
ketidak-kekalan ini dapat dipahami dengan sebenar-benarnya ?  Jadi inilah 
manfaat dari penghindaran diri dari perbuatan jahat, pengembangan diri 
dengan perbuatan baik, dan pelatihan pikiran melalui meditasi.  Singkatnya: 
Dengan melatih diri sesuai dengan sîla, kita akan meraih ketenangan.  
Dengan teraihnya ketenangan batin ini, kita kemudian menggunakannya 
untuk melihat kenyataan (Dhamma).
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BAB 6  
RakiT Tua yANG TERSISIhKAN

Mayoritas umat Buddha menganggap bahwa semua yang tercantum 
di dalam kitab Tipaöaka adalah berasal dari Buddha. Anggapan ini 
sesungguhnya cukup keliru.  Mengingat kitab Tipaöaka kita sungguh besar 
volumenya, kiranya agak meragukan bila semua isinya berasal dari Buddha 
dan dituliskan dalam satu usaha besar dan dalam satu masa yang singkat.  
Dan sebenarnya oleh para ahli telah disimpulkan bahwa kitab Tipaöaka 
disusun secara berstrata (bertahap).  Yakni, ada bagian dari kitab Tipaöaka 
yang lebih tua umurnya yang disusun sebelum bagian-bagian baru lainnya 
ditambah. Dengan sendirinya bagian tertua tersebut menjadi sumber yang 
lebih berbobot daripada bagian baru yang ditambah setelahnya.  Di antara 
para ahli yang berpendapat demikian adalah Dr. Thomas W. Rhys Davids 
(pendiri Pâïi Text Society).  Dr. Rhys Davids membagi strata tersebut dengan 
menaruhkan kotbah-kotbah sederhana yang sering muncul di kitab Tipaöaka 
sebagai bagian tertua dari kitab Tipaöaka, dan menaruh Abhidhamma sebagai 
bagian terbaru yang ditambah ke kitab Tipaöaka [Ref: T.W. Rhys Davids, 
Buddhist India]. Strata Rhys Davids tersebut kemudian diperbaharui lagi 
oleh Dr. Bimala Churn Law [Ref: Bimala Churn Law, Chronology of the Pâïi 
Canon]. Ahli lainnya, Dr. Govind Chandra Pande, menganggap pemberian 
strata mereka berdua masih kurang lengkap dan ia malahan memberikan 
strata kepada setiap sutta dari keempat Nikâya: Dîgha, Majjhima, Saæyutta, 
dan Aõguttara Nikâya [Ref: Govind Chandra Pande, Studies in the Origins of 
Buddhism]. Dan masih banyak lagi ahli yang setuju akan adanya strata ini yang 
tidak dapat kita sebut satu per satu nama mereka.  Tetapi kesimpulan yang 
dapat diambil adalah Abhidhamma muncul setelah keempat Nikâya yang 
disebut di atas. Buku ini tidak akan membahas secara mendetail stratifikasi 
ini, akan tetapi akan menganalisa kontradiksi-kontradiksi Abhidhamma 
dengan keempat Nikâya.  Selanjutnya kita akan membahas bagaimana ajaran 
Buddha perlahan-lahan disisihkan oleh ajaran Abhidhamma ini.

 
A. Kontradiksi abhidhamma

 
Ajaran Buddha berbeda dengan ajaran lain.  Ajaran Buddha 

mengatakan bahwa kita seharusnya tidak menerima sesuatu secara naive, 
biarpun itu dari kitab Tipaöaka sekalipun.  Kita diharapkan untuk dapat 
menganalisa, meneliti, membandingkan apa yang disebut di sana terlebih 
dahulu [AN 3.65]. 
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 Pertanyaan yang patut diajukan adalah bagaimana kita bisa 
mengetahui mana ajaran Buddha dan mana ajaran yang ditambah oleh para 
bhikkhu yang sumbernya bukan berasal dari Buddha ? Para ahli memberikan 
strata berdasarkan perbandingan catatan-catatan sejarah (komentar-komentar), 
struktur, tata bahasa, serta faktor sosial dan budaya yang mempengaruhinya, 
dst.  Jelasnya semakin tua sumbernya, maka semakin berbobot.   Bila ‘usia’ ini 
tidak dapat diketahui, maka cara lain yang dapat digunakan adalah dengan 
membandingkan isinya dan meneliti apakah terdapat kontradiksi di antara 
isinya tersebut.  Tentunya bila terdapat kontradiksi kita dapat menyimpulkan 
bahwa salah satu dari mereka itu adalah tambahan yang bukan bersumber 
dari Buddha. 

Untuk memulai perbandingan ini, marilah kita cukup membandingkan 
keempat Nikâya dengan Abhidhamma.  Menurut sumber dari Aõguttara [AN 
8.53], kriteria Dhamma sejati yang diberikan oleh Buddha kepada Bhikkhuóî 
Gotami adalah sebagai berikut:

Bila Dhamma yang kamu ketahui bersifat – 
mendukung nafsu, bukan melenyapkan nafsu; 
menciptakan keterikatan, bukan melepaskan keterikatan; 
menuju  penyimpanan, bukan menuju pelepasan; 
mendukung ketenaran diri, bukan mendukung kerendahan hati; 
 memuaskan diri dengan kesenangan duniawi, bukan melepaskan 
diri dari kesenangan duniawi;
 menyukai  kerumitan, bukan mengajarkan ketenangan dari hidup 
menyendiri; 
mengajarkan kemalasan, bukan tekad dan usaha; 
menyukai kerepotan, bukan kesederhanaan; 
Maka Dhamma tersebut layak kamu katakan, 
 “Ini bukan Dhamma, ini bukan Vinaya, dan ini bukan ajaran dari 
Buddha.”

Sumber di atas juga mirip dengan sumber Aõguttara lainnya [AN 
8.30] yang diberikan oleh Buddha kepada Bhikkhu Anuruddha.  Yang 
perlu untuk diperhatikan di sini adalah hal-hal yang merumitkan (sengaja 
diperumit) bukanlah Dhamma yang sejati karena hanya akan membuat 
pikiran ini menjadi kacau dan bingung (baca Bab1A tentang kesederhanaan 
Buddha dan ajaran-Nya).  Anggapan ini cukup masuk akal karena sutta-
sutta ini pada awalnya diturunkan secara lisan dari guru ke murid.  Bhikkhu 
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Ânanda mengulang kembali sutta-sutta ajaran Buddha, dan Bhikkhu Upâli 
mengulang kembali vinaya-vinaya (peraturan ke-bhikkhu-an) di sidang 
Saõgha yang pertama.  Jadi hal-hal yang diturunkan secara lisan seharusnya 
adalah hal-hal yang cukup sederhana dan mudah diingat.  Ini adalah salah 
satu alasan yang membuat para ahli meragukan bahwa Abhidhamma yang 
kompleks itu bersumber dari Buddha.

  
 Alasan kedua mengapa Abhidhamma bukan berasal dari Buddha 

adalah karena di dalam Abhidhamma disebutkan bahwa Sotâpanna-
magga dan Sotâpanna-phala terjadi dalam waktu yang sangat singkat 
(phala langsung muncul setelah magga).  Akan tetapi di Nikâya, Buddha 
menjelaskan bahwa dâna yang diberikan kepada seorang Sotâpanna-
magga lebih kurang kualitasnya dibanding dâna yang diberi kepada seorang 
Sotâpanna-phala [MN 142].  Bila memang phala langsung muncul setelah 
magga, tidak mungkin bisa dibedakan antara mereka yang berada dalam 
kategori magga dan phala.  

 Alasan ketiga mengapa Abhidhamma tidak mungkin berasal dari 
Buddha adalah karena di dalam Abhidhamma disebutkan bahwa tanpa jhâna 
seseorang masih dapat mencapai Arahat.  Sedangkan di Nikâya ditegaskan 
berkali-kali bahwa jhâna adalah sesuatu yang wajib dimiliki untuk mencapai 
kesucian Arahat [MN 64, AN 4.170].

Alasan keempat adalah kesalahan dalam uraian kamma di dalam 
Abhidhamma. Abhidhamma membagi jenis kamma menjadi kamma yang 
bersifat (dipengaruhi oleh) dosa (kebencian), adosa (bebas dari kebencian), 
lobha (keserakahan), alobha (bebas dari keserakahan), moha (kegelapan 
batin), amoha (bebas dari kegelapan).  Dan kemudian menyebutkan bahwa 
yang bersifat (memiliki) dosa, lobha, moha akan memberikan hasil yang 
buruk; dan yang adosa, alobha, dan amoha memberikan hasil yang baik. 
Penguraian ini jelas-jelas salah dan bertentangan dengan inti dasar ajaran 
Buddha yang tercantum di Nikaâya.  Di Bab 1B kita telah menjelaskan 
bahwa Buddha menyebutkan ada 4 jenis kamma. [AN 4.235] Jenis terakhir 
itu adalah kamma yang menghentikan kamma.  Artinya ketika dosa, lobha, 
dan moha telah tiada, maka kamma tidak dapat lagi terbentuk (berbuah).  
Ketika kamma sudah tak terbentuk lagi, maka berhentilah roda kelahiran 
kembali, Nibbâna.  Jadi adosa, alobha, dan amoha tidak dapat membentuk 
kamma baru (membuahkan hasil). Semua kamma (yang baik maupun yang 
buruk) sebenarnya terbentuk oleh karena adanya dosa, lobha, dan moha 
[AN 3.33]. Bahkan ketiga hal itulah yang sebenarnya memutar roda kelahiran 
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kembali ini.  Contohnya, ibu yang sangat menyayangi anaknya akan merawat 
anaknya dengan baik.  Tentunya ibu itu memiliki lobha, ingin yang terbaik 
untuk anaknya, dst.  Akan tetapi, usaha ibu yang tulus untuk memberikan 
yang terbaik kepada anaknya (memberikan makanan, pakaian, pendidikan 
terbaik, dst.) adalah tergolong kamma baik dan tidak dapat tergolong kamma 
buruk.  Bahkan Buddha mengatakan bahwa jasa ibu tidaklah mudah dibalas 
[AN 2.32].

Keempat kontradiksi ini kiranya cukup untuk memberikan 
kesimpulan bahwa Abhidhamma bukanlah berasal dari Buddha dan tidak 
seharusnya dijadikan sumber utama.  Menggunakan perbandingan yang 
serupa, kita juga dapat membandingkan isi dari Sutta Piöaka (kelima Nikâya).  
Dan kita juga dapat berkesimpulan bahwa tidak semua sutta itu berasal dari 
Buddha.  Walaupun demikian, sutta-sutta yang berasal dari Dîgha, Majjhima, 
Saæyutta, dan Aõguttara Nikâya biasanya cukup berbobot.  Khuòòaka 
Nikâya berisi banyak bagian yang kurang berbobot. Tetapi menurut Dr. Pande 
[Ref: Govind Chandra Pande, Studies in the Origins of Buddhism], sutta-sutta 
dari keempat Nikâya ini sekalipun masih mengandung strata.  Jadi sebagai 
seorang Buddhis yang bijaksana, kita seharusnya pandai menganalisa isi dari 
sutta-sutta tersebut.  Ingatlah kriteria Dhamma sejati yang diberikan oleh 
Buddha kepada Bhikkhu Anuruddha [AN 8.30] dan Bhikkhuóî Gotami [AN 
8.53] yang disebut di atas.

B.  Perubahan nyata akibat munculnya abhidhamma

Setelah kita menjelaskan mengapa Abhidhamma tidak mungkin 
berasal dari Buddha, sekarang marilah kita meneliti perubahan-perubahan 
nyata oleh akibat dari munculnya Abhidhamma. Perubahan-perubahan 
tersebut antara lain:

   1)      Vipassanâ dianggap menjadi jalan satu-satunya 

Di mana-mana, baik itu di retreat atau di ceramah Buddhis, vipassanâ 
menggempar.  Sayang sekali, banyak umat Buddha yang tidak menyadari 
bahwa tanpa samatha, vipassanâ hanyalah 1∕2 jalan saja [AN 4.170].  Yang 
lebih gawat adalah keberanian beberapa kelompok yang menuduh bahwa 
samatha hanya akan menghalang perkembangan seseorang menuju Nibbâna.  
Pandangan ini cukup fatal karena dengan pandangan salah ini, umat Buddha 
tidak akan lagi melatih samatha.  
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 2)      Jhâna dianggap tidak penting 

Cukup singkat dan jelas: tiada jhâna maka tiada Anâgâmi dan 
Arahat. Buddha telah memberikan perumpamaan. Seseorang tidak mungkin 
dapat memotong bagian dalam dari batang pohon sebelum ia memotong 
bagian luarnya terdahulu. Demikian juga, seseorang tidak mungkin dapat 
mencapai kesucian Anâgâmi dan Arahat tanpa mencapai tingkat jhâna 
(rûpa jhâna) terdahulu [MN 64].  Anggapan salah ini memiliki efek negatif 
yang cukup serius terhadap keberlangsungan ajaran Buddha.

  3)      Sutta disisihkan oleh Abhidhamma

Banyak kalangan Buddhis yang tidak menyadari pentingnya 
mempelajari Sutta.  Malahan ada yang berpikiran negatif terhadapnya.  
Kebanyakan lebih memilih mendalami Abhidhamma yang dianggap lebih 
berkualitas. Akibatnya adalah Sutta menjadi tersisihkan baik secara langsung 
maupun tak langsung.  Secara langsung: umat Buddha lebih memilih 
mendalami Abhidhamma.  Secara tak langsung: ajaran Sutta menjadi 
tercampur-baur dengan ajaran keliru Abhidhamma. 

Untuk menyadari keseriusan hal ini, marilah kita mengulang kembali 
nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Buddha kepada kita menyangkut 
keberlangsungan ajaran-Nya ini.  Buddha Gotama telah meramal jauh 
sebelumnya bahwa ajaran-Nya suatu hari akan runtuh bukan karena tindakan 
orang luar, tapi orang dalam, yakni tindakan bhikkhu-bhikkhu-Nya sendiri 
[SN 20.7].  Tercatat Buddha Gotama mengatakan:

“Di masa mendatang akan ada bhikkhu-bhikkhu yang tidak akan 
mendengar ajaran-ajaran Buddha yang memiliki makna yang mendalam, 
yang penuh pencerahan, yang berhubungan dengan kekosongan.  Mereka 
ini tidak akan mendengar, tidak akan menaruh perhatian yang sungguh-
sungguh untuk mempelajari ajaran-Ku, tidak menganggap ajaran-Ku ini 
layak untuk dipelajari.  Tetapi mereka justru akan mendengar ajaran-
ajaran yang bersifat literatur, yakni ajaran dari para ahli puisi, yang 
penggunaan kata-katanya sungguh luar biasa, terdengar mengagumkan, 
karya di luar Dhamma, ajaran dari orang yang tak mengenal Dhamma.  
Para bhikkhu ini akan mendengar dan mempelajari ajaran-ajaran itu.  
Mereka akan menganggap ajaran itu layak untuk dipelajari.  Begitulah awal 
dari runtuhnya ajaran-Ku yang memiliki makna yang dalam, yang penuh 
pencerahan, dan yang berhubungan dengan kekosongan ini.”
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Di kesempatan lain, Gotama Buddha mengatakan kepada Bhikkhu 
Mahâ Kassapa bahwa ajaran-Nya tidak akan runtuh dalam waktu yang 
singkat, akan tetapi akan perlahan-lahan merosot terdahulu.  Dan lagi-lagi 
Gotama Buddha mengatakan runtuhnya ajaran-Nya adalah disebabkan oleh 
orang dalam dan bukan orang luar.  Berikut adalah penjelasan-Nya [SN 
16.13]:

“Tidak mungkin ajaran-Ku ini runtuh kalau belum muncul ajaran 
palsu yang dianggap banyak orang sebagai ajaran-Ku...Bukan elemen 
tanah, air, api, dan angin yang membuat ajaran-Ku ini runtuh, akan tetapi 
bhikkhu-bhikkhu saya sendirilah yang akan membuat ajaran-ku ini 
runtuh.  Ajaran Dhamma sejati ini tidak dapat runtuh secepat kapal kecil 
yang tenggelam sekaligus.”  
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BAB 7  
MENyEBERANGI ARuS DENGAN RakiT Tua

Kita telah membahas banyak perubahan yang terjadi terhadap 
ajaran Buddha seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari identitas 
Buddha yang menjadi semakin mistik, pengertian tentang kamma yang 
telah tercampur baur, minat yang semakin tinggi terhadap ritual keagamaan, 
minat yang semakin berkurang dalam mempelajari Sutta, sampai dengan 
penyisihan ajaran Buddha oleh Abhidhamma.  

Bab terakhir ini khusus akan membahas aspek meditasi Buddhis.  
Karena keberhasilan meditasi sangat tergantung pada fondasi yang kokoh 
sedangkan fondasi meditasi yang kokoh sesungguhnya sangat sulit diraih, 
maka pembahasan aspek meditasi Buddhis ini sengaja ditaruh di bab terakhir.   
Kita seharusnya memahami dulu dengan benar dasar-dasar ajaran Buddha 
sebelum melatih meditasi secara serius.  Pemahaman ini dapat diraih melalui 
ketekunan dalam mempelajari sutta-sutta penting di empat Nikâya.  

A.  Penjamin keberhasilan meditasi

Fondasi yang kokoh itulah kunci keberhasilan meditasi.  Seseorang 
yang berkepribadian kejam tidak akan mampu meraih kemajuan yang berarti 
di dalam meditasinya.  Maka dari itu, Buddha menganjurkan beberapa hal 
yang perlu dikembangkan yang akan menjamin keberhasilan meditasi [MN 
107, MN 125].  Hal-hal tersebut antara lain:

Berkelakuan baik sehingga diri kita tidak mengalami penyesalan dan 
kerisauan akibat dari kelakuan buruk kita.  Hal ini telah dijelaskan dengan 
cukup mendetail di bab-bab sebelumnya.

Menjaga pintu indera dengan seksama.  Ini berarti mata tidak 
melirik-lirik objek yang membawa nafsu, telinga tidak dimanjakan dengan 
musik, hidung tidak dimanjakan dengan bau yang harum-harum, mulut tidak 
dibiarkan ketagihan dengan rasa yang enak-enak,  badan tak sembarang 
disentuh dan menyentuh objek-objek yang membawa nafsu, pikiran tidak 
dibiarkan membayangkan hal-hal yang membawa nafsu.  Ini adalah pelatihan 
yang sungguh sulit, terutama untuk umat perumah tangga. Menjaga pintu 
indera ini seharusnya dilatih secara bertahap diiringi pemahaman yang baik 
terhadap Dhamma. Ini bukan berarti kita pantang menatap lawan jenis 
sewaktu berbicara dengan mereka, pantang mendengar lagu yang diputar 
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oleh orang lain, pantang mencium bau makanan yang sedap dari tetangga 
kita, pantang menerima makanan enak yang disajikan kepada kita, pantang 
bersalaman dengan orang, dst.  Apa yang dimaksud di sini adalah kita 
membatasi diri kita, menjaga pintu indera kita supaya nafsu (keserakahan 
maupun kebencian) tidak menguasai diri kita.  Ingat, ajaran Buddha bertujuan 
untuk melenyapkan nafsu dengan jalur tengah (tidak dengan jalur ekstrim).

Mengatur porsi makanan kita. Janganlah makan berlebihan. Cukup 
makan untuk menghilangkan rasa lapar. 

Tekun berusaha.  Di siang dan sore hari sewaktu duduk dan berjalan 
(berjalan bolak balik adalah latihan meditasi yang umum di zaman Buddha), 
hilangkanlah pikiran-pikiran yang merugikan dan yang menghambat 
perkembangan batin. Di malam hari, berbaringlah dengan postur singa (badan 
berbaring ke  samping kanan, kaki yang satu di atas kaki yang lain, dengan 
berpikir, ‘saya akan segera bangun!’).  Di pagi hari setelah bangun, sewaktu 
duduk dan berjalan, hilangkanlah lagi pikiran-pikiran yang merugikan dan 
yang menghambat perkembangan batin.  

Dua postur meditasi yang umum dipakai di zaman Buddha adalah 
meditasi duduk dan meditasi jalan. Meditasi jalan memiliki keuntungan, antara 
lain: menghilangkan rasa mengantuk, meningkatkan semangat, membuat 
saluran darah menjadi lancar. Meditasi duduk memiliki keuntungan juga, 
yakni dapat berlangsung lama tanpa gangguan. Meditasi duduk dilakukan 
dengan kaki bersilang, tulang belakang ditegakan, dan seluruh badan lainnya 
diusahakan santai supaya tidak cepat capek.

Sadar penuh dengan apa yang sedang dilakukan.  Sewaktu berjalan, 
duduk, berdiri, berbicara, makan, minum, dst, berwaspadalah (tingkatkan 
kesadaran penuh) dengan aktivitas yang sedang dilakukan.   

Kelima latihan ini adalah fondasi utama dalam meditasi.  Seseorang 
yang benar-benar ingin melatih meditasi seharusnya melatih kelima hal di atas 
terdahulu. Untuk umat perumah tangga, latihan ini seharusnya disesuaikan 
dengan tugas dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.  Karena alasan 
inilah, Buddha mengatakan bahwa pelatihan Dhamma secara sungguh-
sungguh sangat sulit dilaksanakan oleh umat perumah tangga [DN 9, DN 11, 
DN 13, Udana 5.6], tetapi bukannya tak mungkin. Di antara semua pengikut 
perumah tangganya, Buddha mengatakan bahwa Citta adalah pengikutnya 
yang terhebat dalam pembabaran Dhamma [AN 1.177]. Citta adalah seorang 
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ahli meditasi (peraih empat jhâna) [SN 41.8, SN 41.9] yang berkali-kali 
memberikan arahan Dhamma dan meditasi kepada para bhikkhu [SN 41.1, 
SN 41.5, SN 41.7].

B.  Samatha dan Vipassanâ

Terdapat berbagai metode meditasi yang diajarkan Buddha, dua 
di antaranya adalah samatha dan vipassanâ.  Tapi kurang tepat bila kita 
mengatakan bahwa metode meditasi Buddhis hanya ada dua jenis.  Karena 
jelas ada metode lain yang dapat digunakan, yang sama efektifnya dengan 
metode samatha dan vipassanâ.  Seperti yang dikatakan Bhikkhu Ânanda 
dalam Yuganaddha Sutta [AN 4.170] bahwa siapapun yang mengaku dirinya 
telah meraih Nibbâna hanya dapat meraihnya melalui empat cara:

I.     Menyempurnakan samatha dulu baru kemudian menyempurnakan 
vipassanâ, setelah itu jalur Nibbâna terbuka dan ia menelusurinya.

II.    Menyempurnakan vipassanâ dulu baru kemudian menyempurnakan 
samatha, setelah itu jalur Nibbâna terbuka dan ia menelusurinya.

III.  Menyempurnakan samatha dan vipassanâ secara bersamaan, setelah itu 
jalur Nibbâna terbuka dan ia menelusurinya.

IV.  Dengan pandai mengendalikan keresahan batin yang terhalus yang 
menyangkut Dhamma ini, ia kemudian meraih konsentrasi.  Setelah itu 
jalur Nibbâna terbuka dan ia menelusurinya.

Cara I-III menggunakan dua metode ini: samatha dan vipassanâ. Cara 
IV tidak menggunakan samatha maupun vipassanâ.  Mari kita mengkaji 
metode samatha dan vipassanâ.

Dari ungkapan Bhikkhu Ânanda di atas, maka kita dapat 
menyimpulkan bahwa samatha dan vipassanâ harus saling melengkapi.  
Sebenarnya apakah itu samatha ?  Apakah itu vipassanâ ?  Mari kita pelajari 
penjelasan yang diberikan oleh Buddha.  

Samâdhi Sutta [AN 4.94] berisi penjelasan Buddha tentang samatha 
dan vipassanâ.  Buddha mengatakan siapapun yang sempurna pelaksanaan 
samatha-nya tapi tidak sempurna vipassanâ-nya seharusnya mencari mereka 
yang sempurna vipassanâ -nya dan belajar dari mereka, dan sebaliknya.  Bagi 
yang tidak sempurna kedua-duanya, maka ia seharusnya mencari seseorang 
yang sempurna keduanya. Sedangkan yang telah sempurna keduanya masih 
harus berusaha melenyapkan sisa-sisa kekotoran batin yang terhalus.  Ini 
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menunjukan kepada kita bahwa mereka yang telah sempurna samatha dan 
vipassanâ-nya masih belum tuntas dengan tugas mereka.  Samâdhi Sutta 
dan Yuganaddha Sutta di atas jelas-jelas saling melengkapi dan tidak saling 
bertentangan.  

Mari kita meneliti penjelasan yang diberikan oleh Buddha tentang 
vipassanâ di Samâdhi Sutta ini.  Buddha menjelaskan metode vipassanâ 
sebagai berikut:

“Bagaimana kelompok kehidupan ini seharusnya dipahami ?  
Bagaimana cara menelitinya ?”

Buddha merujuk kepada mereka yang mahir dalam vipassanâ 
sebagai berikut:

“...mereka melihat fenomena (gejala) ini dengan kebijaksanaan 
yang tajam.”

Inilah kata-kata singkat yang dipakai Buddha dalam menjelaskan 
metode vipassanâ ini.  Jadi terlihat jelas bahwa metode vipassanâ 
menekankan pada analisa/penelitian/pemahaman melalui kebijaksanaan 
yang tajam (kelompok kehidupan dibahas di bab 4C).  

Mari kita kembali pada metode samatha.  Bagaimana Buddha 
menjelaskan metode samatha ?  

“Bagaimana pikiran ini ditenangkan?  Bagaimana pikiran ini 
didiamkan?  Bagaimana pikiran ini disatukan?  Bagaimana pikiran ini 
dikonsentrasikan?”

Sedang untuk mereka yang mahir dalam metode samatha, Buddha 
merujuk kepada mereka sebagai berikut:

“...mereka memiliki batin yang penuh dengan ketenangan.”

Nah, inilah penjelasan singkat yang diberikan Buddha tentang metode 
samatha.  Singkatnya, samatha adalah metode yang bersifat menenangkan 
batin ini, mengkonsentrasikan pikiran ini.  

Jadi bila kita kembali pada Yuganaddha Sutta di atas, maka 



42 Kisah sebuah rakit tua

kita memahami apa sebenarnya empat cara tersebut. Cara IV yang tidak 
mencakup samatha ataupun vipassanâ juga tetap memerlukan konsentrasi.  
Lagi-lagi hal ini sesuai dengan Jalan Utama Berunsur Delapan yang mencakup 
konsentrasi benar.  Di Mahâ-cattarisaka Sutta [MN 117], Buddha merincikan 
Jalan Utama Berunsur Delapan ini.  Hanya setelah konsentrasi benar teraih, 
maka pintu Nibbâna baru bisa terbuka.  Konsentrasi benar yang dimaksud 
adalah jhâna.  

Seseorang yang melatih samatha akan hidup penuh dengan kedamaian 
batin (jhâna).  Walaupun demikian, bila ia tidak pandai dalam hal-hal yang 
menyangkut kelompok kehidupan ini (tubuh, persepsi, kesadaran, perasaan, 
pikiran), ia tak akan mampu maju pesat dalam Dhamma.  Sedangkan untuk 
mereka yang pandai dalam hal Dhamma, yang melihat fenomena (kelompok 
kehidupan) dengan kebijaksanaan yang tajam, masih diperlukan ketenangan 
batin yang tinggi, yakni konsentrasi (jhâna).  Mengapa ?  Karena Buddha 
mengatakan walau seseorang mengetahui Dhamma ini dengan sangat baik, 
ia masih tetap akan terikat dengan kenikmatan duniawi, kecuali bila ia 
telah meraih kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kenikmatan duniawi 
tersebut.  Hanya setelah itulah, ia akan mampu melepaskan keterikatannya 
pada kenikmatan duniawi.  Kebahagiaan yang lebih tinggi yang disebut oleh 
Buddha tersebut adalah jhâna.  Perkataan Buddha ini dapat dibaca di Cûïa 
dukkhakhanda Sutta [MN 14].  

Maka jelaslah bahwa fungsi samatha adalah memberikan sesuatu 
yang lebih menyenangkan dari kesenangan duniawi, yakni batin yang 
menenangkan, damai, tentram, pikiran yang penuh konsentrasi.  Sedangkan 
fungsi vipassanâ adalah menganalisa dan meneliti sifat asli fenomena 
(kelompok kehidupan).  Ketika keduanya telah sempurna, maka pintu 
Nibbâna akan terbuka.

Dalam melatih samatha dan vipassanâ secara bersamaan (cara III di 
atas), Buddha menganjurkan kita untuk menggunakan metode yang sesuai 
tergantung situasi dan kondisi kita [SN 46.53].  Buddha menjelaskan bila kita 
sedang diserang rasa mengantuk, maka kita tidak seharusnya menggunakan 
metode meditasi yang bersifat menenangkan batin--metode yang memicu 
kepada ketenangan, konsentrasi, dan keseimbangan (definisi dari samatha).  
Buddha menyebutkannya sebagai metode yang salah, dan memberikan 
perumpamaan--bagaikan seorang yang ingin membuat percikan api tetapi 
menggunakan kayu yang basah untuk menyalakannya.  Seterusnya, 
Buddha menjelaskan bila kita sedang diserang rasa mengantuk, maka kita 
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seharusnyalah menggunakan metode meditasi yang bersifat menganalisa 
Dhamma, menimbulkan energi, dan menghasilkan kegirangan di diri kita 
(definisi dari vipassanâ).  Inilah metode yang lebih sesuai.  Karena metode 
ini akan mampu melawan langsung rasa mengantuk.

 Kemudian Buddha menjelaskan bila kita sedang dikuasai pikiran 
yang terlalu aktif, maka kita tidak seharusnya menggunakan metode meditasi 
yang menganalisa Dhamma, menimbulkan energi, dan menghasilkan 
kegirangan di diri kita.  Lagi-lagi Buddha menyebutkannya sebagai metode 
yang salah, dan memberikan juga perumpamaan--bagaikan seorang yang ingin 
meredakan api tetapi malahan menggunakan kayu yang kering. Seterusnya, 
Buddha menjelaskan bila kita sedang dikuasai pikiran yang terlalu aktif, 
maka kita seharusnyalah menggunakan metode meditasi yang bersifat 
menenangkan batin, yakni metode yang memicu kepada ketenangan, 
konsentrasi, dan keseimbangan. Inilah metode yang lebih sesuai. Karena 
metode ini akan mampu melawan langsung pikiran yang terlalu aktif.

C.  Penutup 

Marilah kita mengakhiri buku ini dengan membahas beberapa 
hal penting lainnya tentang meditasi, dan kemudian merangkum kembali 
keseluruhan ajaran Buddha.   

Seperti yang telah disebutkan di atas, samatha dan vipassanâ 
bukanlah metode yang harus digunakan oleh setiap orang dalam meraih 
pencerahan. Bhikkhu Ânanda, yang diakui oleh Buddha sebagai bhikkhu 
yang paling terpelajar dalam ajaran Buddha [AN 1.177], mengatakan bahwa 
ada metode lain juga yang dapat digunakan untuk meraih pencerahan 
penuh [AN 4.170]. Metode tersebut dijelaskan sebagai metode yang mampu 
menghilangkan keresahan terhalus terhadap Dhamma yang akan membawa 
kepada tercapainya jhâna disusul dengan terbukanya pintu Nibbâna. 
Metode tersebut seharusnya tak menekankan pada ketenangan bathin dan 
penguraian terhadap lima kelompok kehidupan.  Ini masuk akal karena 
tanpa penekanan pada ketenangan bathin, pasti akan ada keresahan bathin 
yang halus yang menyangkut Dhamma. Keresahan ini akan menghalang 
seseorang dalam meraih jhâna.  

Di antara semua metode meditasi yang diajarkan oleh Buddha, 
salah satu metode yang patut kita perhatikan adalah iddhipâda [SN 51]. 
Iddhipâda menekankan pada daya upaya dan kemanunggalan pikiran 
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yang dikembangkan melalui keinginan, tekad, pemikiran, dan diskriminasi. 
Dengan kata lain, Iddhipâda adalah metode meditasi yang menyeimbangkan 
keinginan kita, tekad kita, pemikiran kita, dan diskriminasi kita. Bila keinginan 
kita terlalu kuat maka konsentrasi kita akan buyar. Bila terlalu kendor, 
maka konsentrasi tidak akan teraih. Jadi upaya kita di sini adalah untuk 
menyeimbangi keinginan, tekad, pemikiran, dan diskriminasi.  Tentunya 
landasan yang diperlukan untuk keberhasilan ini adalah sama seperti yang 
telah dibahas di Bab 7A dengan penekanan pada tekad dan usaha, yakni 
kualitas mental yang baik dikembangkan dan yang buruk dilenyapkan. 
Dengan melatihnya dengan tekun, suatu saat jhâna akan teraih.  Dan pintu 
Nibbâna akan terbuka setelah teraihnya kemampuan-kemampuan luar biasa 
yang mencakup kemampuan membaca pikiran orang, kemampuan melihat 
kelahiran lampau orang, dan pada akhirnya kemampuan untuk melenyapkan 
noda bathin terhalus. Buddha Gotama dan Bhikkhu Mahâ Moggalana meraih 
kemampuan luar biasa mereka melalui penyempurnaan Iddhipâda.  Jadi 
dalam Iddhipâda, konsentrasi diraih dengan menyeimbangkan faktor-faktor 
bathin yang dijelaskan di atas dan bukan dengan menenangkan bathin secara 
langsung.  

Buku ini tentunya tidak dapat menjelaskan semua aspek dari ajaran 
Buddha, tetapi hanya berusaha untuk menjelaskan inti dasarnya. Untuk para 
peminat yang ingin mempelajari lebih lanjut ajaran Buddha, utamakanlah 
sutta-sutta penting dari Dîgha, Majjhima, Saæyutta, dan Aõguttara Nikâya.  
Cara memilih sutta-sutta penting telah kita jelaskan di bab 6A, yakni dengan 
menggunakan pedoman yang diberikan oleh Buddha kepada Bhikkhuóî 
Gotami [AN 8.53] dan Bhikkhu Anuruddha [AN 8.30].  Pertentangan antara 
Abhidhamma dan Nikâya seharusnya dipahami oleh kita juga agar kita 
dapat memilih rakit tua yang teruji ini untuk menyeberangi pantai seberang. 
Setelah berkembangnya pemahaman akan ajaran Buddha ini, kita seharusnya 
berusaha semampu mungkin untuk melatih diri.  Melatih diri bukanlah hanya 
sekedar melatih dana dan sîla, tetapi yang lebih penting adalah melatih 
pikiran ini, yakni mengurangi obsesi dan membahagiakannya dengan hal-hal 
yang mulia (bukan sekedar menyenangkan pikiran ini dengan kesenangan 
duniawi yang pada akhirnya akan menimbulkan obsesi).  Selanjutnya bila 
kita memang berkeinginan sungguh-sungguh, maka kembangkanlah latihan-
latihan yang lebih serius yang telah kita jelaskan di bab 7A.  Seandainya 
berhasil, maka meditasi kita akan meraih jhâna. Jhâna yang teraih tersebut 
seharusnya dikembangkan terus sampai jalan ke Nibbâna terbuka. Saat itu, 
ajaran Buddha ini sekalipun patut dilepaskan bagaikan rakit tua yang patut 
dilepaskan setelah seseorang telah tiba dengan selamat di pantai seberang. 
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harapkan untuk membantu penerbitan buku Dhamma, baik bantuan 
secara moril maupun material. Kami juga sangat menyambut dengan 
baik segala saran maupun kritikan yang membangun demi perbaikan 
buku Dhamma edisi selanjutnya

 Kami akan sangat menghargai para pembaca, jika telah membaca 
dan tidak berkenan menyimpan buku ini dapat menyumbangkannya 
kepada vihara ataupun pihak yang membutuhkannya.

Sabbe Satta Bhavantu Sukkhitatta
Semoga Semua Makhluk Berbahagia
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