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Kata Pengantar

Jauh sebelum Sutra Surangama masuk ke Tiongkok pada tahun 705,
nama sutra tersebut sudah terungkap. Pada waktu Master Chi-yi (538 –
597), patriarch keempat sekte Tiantai menulis ulasan Sutra Saddharma
Pundarika, ia tidak mengerti kenapa sutra tersebut mengatakan bahwa
kemampuan atau jasa kebajikan organ indera berbeda satu sama lain dan
kenapa mata hanya memiliki delapan ratus jasa kebajikan, sedangkan
telinga memiliki seribu dua ratus jasa kebajikan. Ia merenung makna katakata tersebut. Tanpa disadari, ia masuk ke dalam keadaan samadhi.
Dalam samadhinya, muncul Dharmapala Skanda yang berkata kepadanya:
“Tunggu Sutra Surangama masuk ke Tiongkok, kamu akan mengerti.”
Sesudah keluar dari keadaan samadhi, ia bersujud menghadap ke arah
Barat setiap hari, memohon agar sutra tersebut dapat masuk ke Tiongkok
secepatnya. Namun, apa hendak dikata. Sampai waktu wafatnya, setelah
delapan belas tahun memohon dengan bersujud setiap hari, sutra tersebut
belum juga tersebar ke Tiongkok. Sesudah ia meninggal, orang-orang
membangun “Altar Sujud Memohon Sutra” guna memperingati jasanya
bersujud memohon masuknya Sutra Surangama ke Tiongkok tersebut.
Baru sesudah selang 108 tahun kemudian, Bhiksu Paramiti dari India
membawanya ke Tiongkok. Tetapi inipun harus melewati banyak kendala.
Sebagaimana diketahui, raja-raja India melarang sutra-sutra yang
berharga dibawa ke luar negeri. Salah satunya adalah Sutra Surangama.
Pertama kali Bhiksu Paramiti hendak membawanya ke luar negeri, ia tertangkap oleh petugas pelabuhan. Karena keinginannya belum terlaksana,
ia pun mencari akal. Sutra tersebut disalinnya pada kain yang sangat halus,
sesudah digulung lalu dimasukkan ke dalam lengannya. Sesudah lukanya
sembuh, ia baru ke luar negeri lagi. Kali ini ia berhasil lolos.
Waktu ia tiba di pelabuhan Canton, kebetulan Perdana Menteri Fang
Yung yang baru saja dipensiunkan karena penggantian kaisar baru, lewat
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kota Guangzhou dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Ia
sangat gembira mendapat kabar bahwa seorang bhiksu asing telah
membawa sutra baru tiba dari India. Ia yakin pasti bhiksu tersebut telah
membawa sutra yang sangat penting dan berharga. Namun, sesudah
lengan dibedah dan sutra dikeluarkan, ia sangat kecewa. Ternyata sutra
tersebut sudah terbungkus oleh gumpalan darah yang sudah membeku . . . .
Hari sudah larut malam, tetapi Sang Perdana Menteri masih berjalan
mondar-mandir di lorong penginapan tempat ia menginap sambil sebentarsebentar menghela nafas. Putrinya yang sedang menyusui anaknya, yang
ikut serta bersamanya menanyakan apa yang dirisaukannya. Sang Perdana
Menteri pun menceritakan masalahnya. Sang putri mengatakan kepadanya,
karena air susu bersumber dari darah, barangkali gumpalan darah di sutra
tersebut dapat dicairkan dengan air susu. Ternyata demikianlah adanya,
sehingga sutra tersebut dapat dibersihkan. Kemudian sutra tersebut diterjemahkan dengan suntingan gaya bahasa yang sangat indah oleh mantan
Perdana Menteri tersebut. Sesudah terjemahan sutra diselesaikan, Bhiksu
Paramiti pun buru-buru pulang ke negerinya untuk menyerahkan diri
kepada raja agar petugas pelabuhan terbebas dari hukuman atas kelalaiannya.
Demikianlah sekelumit kisah tentang masuknya Sutra Surangama ke
Tiongkok, sekedar untuk menunjukkan bahwa perolehan sutra ini tidaklah
mudah.
Sutra Surangama termasuk sutra jenis tantra bagian abhiseka divisi
keluarga permata Buddha Ratnasambhava. Ia tidak hanya ringkas dan
indah dalam teksnya, tetapi juga mendalam dalam prinsip kebenarannya.
Ia menunjukkan batin sejati semua makhluk hidup yang sempurna dan
mengandung segalanya. Bagi yang tidak menyadarinya, maka ia adalah
dua belas jenis makhluk hidup. Bagi yang menyadarinya, maka ia adalah
makhluk yang cerah. Sutra ini tidak hanya merangkum analisis logika,
tetapi juga menjelaskan prinsip-prinsip alam semesta, kebenaran hidup,
pemunculan dunia, makhluk hidup dan pembalasan karma serta kelangsungan mereka berdasarkan teori filosofis. Alasan utama untuk ini adalah
untuk menunjukkan bahwa semua makhluk memiliki sifat kebuddhaan,
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mengajarkan orang bagaimana kembali kepada kebenaran dan menyadari
cara untuk menjadi seorang Buddha.
Uraian dalam Sutra Surangama merupakan satu kesatuan yang tak
terputus dari awal sampai akhir. Ia mencakup ajaran lima periode pembabaran Dharma dan tiga yana. Meski uraian yang menyangkut doktrin
sekte-sekte Zen, Sukavati, Vinaya, Tantra, Madhyamika dan Yogacara
serta prinsip hetuvidya sangat luas, sehingga merupakan sutra yang
bersifat komprehensif, namun tekanan utama diberikan pada meditasi
dengan metode Kwan Im – kemungkinan bukan yang dikenal selama ini –
suatu metode meditasi dengan sarana organ telinga yang sifatnya
permanen, menembus dan lengkap jasa kebajikannya, berikut Mantra
Surangama sebagai penunjang latihannya, yang mana adalah kunci untuk
latihan pencapaian tingkat kesucian dan kebuddhaan.
Sutra ini adalah sutra yang sangat istimewa. Ia merupakan sutra
dengan makna definitif yang mengandung lebih dari sekadar ajaran,
prinsip, perilaku, dan pencapaian hasil ajaran, tetapi juga menunjukkan
tingkat latihan di jalan pencerahan. Prinsip sebab dan akibatnya jelas, dan
ajaran yang benar dan yang menyimpang dibedakan dengan nyata. Di
dalam sutra juga diuraikan dengan jelas gangguan-gangguan yang
mungkin timbul saat seorang praktisi melatih diri dalam meditasinya.
Berkaitan dengan hal-hal ini, maka dikatakan sutra inilah yang paling dulu
lenyap pada akhir masa Dharma.
Bagi yang ingin melestarikan Dharma, yang ingin memperoleh
pemahaman yang benar dan menyeluruh dan yang ingin merealisasi
pencerahan secepatnya, hendaknya mendalami dan mempraktekkannya.

Semoga semua makhluk berbahagia!

Ditulis di Jakarta oleh
Karma Samten
Pada Hari Raya Waisak 2562/2018
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WAKTU, TEMPAT DAN PESERTA PERSAMUHAN

BAB I

Demikianlah yang telah kudengar:
Pada suatu ketika, Sang Buddha tinggal di vihara di dalam Taman
Jeta di luar kota Sravasti bersama seribu dua ratus lima puluh bhiksu yang
kebanyakan di antaranya adalah Arhat agung yang suci 1 . Murid-murid
Buddha ini menjunjung ajaran-Nya dengan sungguh-sungguh. Mereka
telah sepenuhnya melampaui semua alam kehidupan dan memiliki
perilaku terhormat yang dijunjung tinggi di seluruh negeri. Mereka
mengikuti Buddha memutar Roda Dharma 2 dan telah memenuhi syarat
untuk mewarisi Dharma-Nya. Dengan menjalankan Vinaya 3 dengan teguh
dan murni, mereka merupakan teladan agung di tiga alam kehidupan,4di
mana mereka muncul dalam beragam tubuh emanasi untuk menyeberangkan makhluk hidup dan menyelamatkan generasi masa depan dari
belenggu kekotoran batin. Di antara mereka, yang terkenal adalah
1

Suci (anāsrava): Tidak terkontaminasi oleh nafsu berahi, tidak akan mengalami kelahiran yang
berkelanjutan, dan bebas dari kebodohan atau ketidaktahuan.
2
Dharma (dengan huruf besar) mengacu pada ajaran Buddha.
3
Vinaya: Peraturan kehidupan murni.
4
Tiga alam kehidupan atau tiga alam keberadaan: kama-dhatu (alam nafsu keinginan), rupa-dhatu
(alam berbentuk), dan arupa-dhatu (alam tanpa bentuk).
1

KELEMAHAN ANANDA

Sariputra yang Bijaksana, Maha-Maudgalyayana, Maha-Kausthila, Purnamaitrayaniputra, Subhuti dan Upanisad.
Selain itu, terdapat Pratyekabuddha yang sudah tidak perlu belajar
lebih lanjut beserta para pemula 5 dan Arhat-arhat lainnya yang tak
terhitung jumlahnya. Mereka datang ke vihara tempat Buddha berdiam
dan ikut bergabung dalam Pravarana 6 pada retreat musim panas yang baru
saja berakhir, dimana para bhiksu yang selalu menyertai Sang Buddha
berintropeksi diri dari kesilapan dan kesalahan mereka. Para Bodhisattva
dari sepuluh penjuru, dalam belas kasih Sang Buddha bertekad menghapus
keraguan yang tersisa. Dalam pencarian makna esoteris, dengan hormat
mereka menunggu Ajaran yang akan diberikan.
Sebagaimana biasanya, Sang Tathagata 7 menata tempat duduk-Nya.
Beliau duduk dengan tenang, memaklumkan doktrin yang mendalam
untuk kepentingan semua peserta persamuhan. Begitulah Sang Buddha
membabarkan Dharma sebagai suguhan pesta untuk mereka, sehingga
mereka memperoleh apa yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya.
Suara Kalavinka 8 -Nya yang merdu terdengar di sepuluh penjuru.
Bodhisattva yang jumlahnya tak terhitung seperti butir pasir di Sungai
Gangga datang ke tempat suci tersebut. Di antara mereka, yang paling
terkemuka adalah Bodhisattva Manjusri.
Pada waktu itu Raja Prasenajit yang memperingati hari ulang tahun
wafatnya mendiang ayahnya, mempersembahkan makanan vegetarian dan
datang secara pribadi mengundang Tathagata ke ruang dalam istana untuk
pesta kerajaan terbaik dengan makanan lezat yang paling langka. Pada
kesempatan itu Sang Raja secara pribadi juga mengundang para
Bodhisattva agung. Di kota tersebut para tetua dan gṛhapati 9 juga
mempersembahkan makanan kepada anggota Sangha pada saat yang sama.
Dengan hormat mereka berdiri menunggu kedatangan Sang Buddha untuk
Srotāapanna, Sakṛdāgāmin dan Anāgāmin.
Pravarana: Sebuah upacara yang dilakukan oleh para bhiksu di India pada akhir retret musim hujan
(Vassa), di mana mereka secara terbuka mengakui pelanggaran mereka dan menyesali kesalahan
mereka. Pravarana dalam bahasa Sanskerta berarti pemenuhan sebuah keinginan. Selama tiga bulan
di musim hujan musim panas di India, para bhiksu berhenti berpergian ke pedesaan dan tinggal di
satu lokasi, di mana mereka mengabdikan diri untuk belajar dan berlatih. Retret musim hujan
disebut juga retret musim panas atau retret tiga bulan.
7
Sebutan lain untuk seorang Buddha.
8
Sejenis burung surgawi yang suaranya sangat merdu.
9
Cendekiawan perumah-tangga.
2
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datang dan menerima persembahan. Sang Buddha mengutus Bodhisattva
Manjusri membawa para Bodhisattva dan Arhat memenuhi undangan para
penderma. Hanya Ananda, yang belum kembali dari undangan jauh
sebelumnya, tidak keburu hadir di antara para undangan. Ia kembali ke
vihara sendiri saja tanpa bhiksu senior ataupun Acarya 10 bersamanya.
Pada hari tersebut para umat tidak menyiapkan makanan untuk diberikan
kepada anggota Sangha. 11 Dengan mangkuk di tangannya, Ananda
berpindapatta dari rumah ke rumah di kota yang dilaluinya.
Sejak awal berpindapatta, ia selalu bermaksud memberi kesempatan
kepada penderma yang belum memberi makanan kepada para biarawan
pada hari tersebut, terlepas apakah ia adalah seorang dari marga yang
bersih ataupun yang kotor, dari kasta Ksatriya yang terhormat ataupun dari
golongan Chandala yang hina. Dalam praktek belas kasih universalnya, ia
tidak akan sengaja memilih orang miskin sebagai pendermanya. Ia ingin
membantu semua makhluk hidup untuk memperoleh pahala yang tak
terhitung banyaknya. Ananda tahu Sang Buddha pernah menegur Subhuti
dan Mahakasyapa, yang meskipun sudah menjadi Arhat, namun belum
bisa mempraktekkan kesetaraan dalam berpindapatta. 12 Ia menjunjung
tinggi petunjuk Tathagata tersebut, dan dengan demikian pula ia dapat
menghindari keraguan dan omongan orang lain yang tidak perlu.
Setelah menyeberangi parit kota, sesuai aturan yang harus diperhatikan waktu berpindapatta, ia berjalan perlahan-lahan sambil menata jubahnya. Pada saat itu, karena Ananda berpindapatta secara berurutan dari
rumah ke rumah, ia melewati sebuah rumah bordil di mana putri
Matangi, 13 seorang wanita kasta rendah, dengan menggunakan sihir
Kapila14 dari Surga Brahma 15 berhasil menariknya ke tikar. Dengan niat
mencabuli, ia membelai-belai Ananda, sehingga hampir saja Ananda
melanggar sila kehidupan murninya.

10

Acarya adalah guru atau instruktur dalam hal agama.
Karena semua orang tahu Raja sudah mengundang Sang Buddha, dan para sesepuh dan gṛhapati
sudah meyiapkan makanan untuk dipersembahan kepada anggota Sangha.
12
Mahakasyapa hanya berpindapatta kepada orang miskin dengan harapan supaya mereka menjadi
sejahtera di kemudian hari; sedangkan Subhuti hanya berpindapatta kepada orang kaya agar mereka
tidak jatuh miskin di kemudian hari atau di kelahirannya yang akan datang.
13
Putri Matangi bernama Prakrti. Matangi melafal mantra atas desakan Prakrti, putrinya.
14
Suatu agama di luar agama Buddha.
15
Suatu surga yang berada di wilayah Dhyana Tingkat Pertama alam bentuk (rupa-dhatu).
3
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Sang Tathagata menyadari Ananda terperangkap dalam sihir cabul.
Setelah pesta kerajaan, Ia kembali ke vihara bersama raja, para petinggi
negara, tetua dan gṛhapati yang berharap mendengar hal-hal yang penting
mengenai Dharma. Kemudian Sang Buddha memancarkan ratusan berkas
cahaya permata warna-warni tak kenal takut dari puncak kepala-Nya.
Dalam cahaya tersebut muncul tubuh jelmaan Buddha yang duduk dengan
kaki bersila pada bunga teratai dengan ribuan daun bunga yang melafalkan
mantra. Sang Buddha memerintahkan Bodhisattva Manjusri menggunakan mantra tersebut untuk memberi perlindungan. Sesampai di tempat tersebut, Bodhisattva Manjusri mengulangi mantra tersebut. Dengan
seketika daya sihir menjadi lenyap. Beliau lalu membawa Ananda beserta
putri Matangi ke tempat Sang Buddha.
Ketika Ananda sampai ke tempat Sang Buddha, ia bersujud di kakiNya. Sambil menangis dengan sedih ia menyesali bahwa sejak waktu tak
berawal, meskipun telah banyak mendengar Dharma, ia masih belum
memperoleh kekuatan transenden Sang Jalan. Dengan sungguh-sungguh
ia meminta Sang Buddha untuk mengajarkan cara awal melatih diri dalam
samatha, 16 samapatti 17 dan dhyana18 yang menyebabkan semua Buddha di
sepuluh penjuru dapat merealisasi batin nan cerah. Pada waktu itu, para
Bodhisattva yang banyaknya seperti butir pasir di Sungai Gangga, Arhatarhat agung serta Pratyekabuddha dari sepuluh penjuru yang telah datang
ke tempat tersebut juga ingin mendengarkan Dharma yang ditanyakan
Ananda. Dengan hormat dan diam mereka semua duduk di tempat duduk
mereka menunggu Ajaran suci yang akan diberikan.
Di tengah mereka yang hadir, Sang Buddha menjulurkan lengan
warna emas-Nya dan mengusap kepala Ananda. Ia berkata kepada
Ananda dan para umat: “Ada samadhi yang disebut Puncak Buddha
Agung Raja Surangama dengan aneka ragam latihan, pintu gerbang yang
16

Samatha adalah praktek Buddhis (bhavana) untuk menenangkan pikiran (citta) yang dilakukan
dengan berlatih meditasi pemusatan pikiran, yang pada umumnya melalui kesadaran pada
pernapasan.
17
Samapatii adalah istilah umum yang sering digunakan sebagai sinonim untuk samādhi (Penyerapan
meditatif). Samapatti mengacu pada perolehan kebenaran dengan cara yang benar. Dalam
Buddhisme, samapatti mengacu pada delapan dhyana (jhana).
18
Dhyāna (Skt.) atau Jhana (Pali) berarti meditasi (konsentrasi). Dalam ajaran Buddha, dhyāna
adalah serangkaian tahap pengembangan pikiran yang menyebabkan "kondisi ketenangan dan
kesadaran yang sempurna (upekkhii-sati-piirisuddhl).
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dilalui semua Buddha di sepuluh penjuru untuk melampaui tumimbal lahir
dan mencapai Jalan Mulia yang luar biasa. Dengarkanlah dengan penuh
perhatian sekarang.” Ananda bersujud di kaki Sang Buddha dan dengan
rendah hati menerima instruksi yang penuh belas kasih.
Sang Buddha berkata kepada Ananda: “Kamu dan aku masih
bersaudara. 19 Katakan padaku apakah ciri-ciri istimewa yang terlihat
olehmu sehingga kamu tiba-tiba memutuskan untuk mengorbankan semua
kasih sayang duniawi demi mengikutiku.”
Ananda menjawab: “Aku melihat tubuh Buddha dengan tiga puluh
dua cirinya yang sangat indah, tembus pandang dan berkilauan seperti
kristal. Pada hematku, semua ini tidak mungkin dihasilkan dari hawa
nafsu, karena hawa nafsu menciptakan kotoran yang tengik dan berbau
busuk seperti nanah yang bercampur darah. Campuran yang demikian
tidak mungkin dapat menghasilkan tubuh yang megah, murni dan
berkilauan bak tumpukan kencanawungu 20 yang menakjubkan. Dalam
kekaguman, aku membiarkan Buddha mencukur kepalaku dan mengikutiNya.”
Sang Buddha berkata: “Benar katamu, Ananda.
Ketahuilah,
makhluk hidup sejak waktu tak berawal mengalami kelahiran dan
kematian yang berulang-ulang karena mereka tidak memahami Batin
Sejati yang kekal, yang substansinya secara alami adalah murni dan cerah.
Mereka menggunakan pemikiran mereka yang terperdaya, yang mana
bukanlah Realita, sehingga selalu bertumimbal lahir di alam samsara.
Sekarang, jika kamu ingin menyelami batin cerah yang tak tertanding dan
menyadari sifat alami dirimu, kamu harus menjawab pertanyaanku dengan
terus terang. Semua Buddha di sepuluh penjuru menapak jalan yang sama
untuk melepaskan diri dari kelahiran dan kematian dengan pikiran mereka
yang jujur. Dengan pikiran dan ucapan jujur yang sama dari awal sampai
akhir, maka tidak akan ada rintangan dan gangguan apapun dalam latihan
mereka.”
“Ananda, sekarang aku bertanya kepadamu. Ketika kamu membangkitkan tekadmu karena melihat tiga puluh dua ciri Buddha yang
istimewa, dengan apa kamu melihat dan menyukainya?”
19
20

Ananda adalah saudara sepupu Buddha Sakyamuni.
Skt. Jambunadasuvarṇa: Butir-butir emas Sungai Jambu di India yang berwarna merah keunguan.
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Ananda menjawab: “Bhagavan 21 , rasa sukaku muncul dari hatiku.
Dengan mataku aku melihat ciri-ciri Tathagata yang luar biasa dan hatiku
mengaguminya, sehingga aku bertekad mengakhiri kelahiran dan kematian.”
Sang Buddha berkata kepada Ananda: “Seperti yang kamu katakan,
rasa sukamu timbul dari hati dan mata, tetapi jika kamu tidak tahu di mana
sebenarnya hati dan matamu, kamu tidak akan pernah dapat melenyapkan
kekotoran batinmu. Sebagai contoh, ketika suatu negara diserang musuh,
sebelum mengirim tentara untuk menghancurkan mereka, pertama-tama
raja harus tahu di mana mereka berada. Sama seperti musuh, yang
menyebabkan kamu tak henti-hentinya bertumimbal lahir adalah kesalahan
yang berasal dari hati dan matamu. Sekarang katakan di manakah hati dan
matamu itu?”
Ananda menjawab: “Bhagavan, makhluk hidup yang lahir di dunia
melalui sepuluh jenis kelahiran semuanya berpendapat bahwa hati yang
mengetahui itu berada di dalam tubuh. Sebagaimana aku melihat mata
teratai biru Sang Buddha, aku melihat bahwa mereka berada di wajah-Nya.
Aku melihat mataku, yang termasuk empat indera luar 22 ini berada
diwajahku, sedangkan hati yang mengetahui itu benar-benar berada di
dalam tubuhku.”
Sang Buddha bertanya: “Sekarang kamu duduk di aula ini, kamu
lihat Taman Jeta ada di mana?”
Ananda menjawab: “Bhagavan, aula besar yang suci ini ada di dalam
Taman Anathapiṇḍika23. Oleh karena itu, Taman Jeta berada di luar aula.”
“Ananda, apa yang pertama-tama kamu lihat di aula ini?”
Ananda menjawab: “Bhagavan, di aula ini aku pertama-tama melihat
Tathagata, berikutnya aku melihat para peserta persamuhan, dan hanya
ketika aku melihat ke luar, aku melihat taman.”
Sang Buddha bertanya: “Apa yang menyebabkan kamu dapat melihat taman?”
21

Sebutan penghormatan dengan arti sama seperti Yang Dijunjung Dunia, Yang Mulia, Yang
Terberkati.
22
Empat indera luar: Indera penglihatan (mata), penciuman (hidung), pengecapan (lidah) dan
sentuhan (tubuh).
23
Taman Anāthapiṇḍika dan Taman Jeta adalah nama yang sama. Lengkapnya bernama:
Jetavanaanathapindikaarama. Nama tersebut diambil dari nama pemilik taman semula Pangeran
Jeta dan penderma Anāthapiṇḍika yang membeli taman tersebut dari Pengeran Jeta untuk
dipersembahkan kepada Sang Buddha.
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Ananda menjawab: “Karena pintu dan jendela terbuka, sehingga
meskipun aku duduk di aula ini, dari kejauhan aku dapat melihat taman di
luar”
Sang Buddha berkata kepada Ananda: “Sebagaimana yang kamu
katakan, ketika seseorang duduk di aula di mana pintu dan jendela terbuka
lebar, ia dapat melihat taman di luar. Apakah mungkin bagi seseorang
yang duduk di dalam aula ini hanya melihat benda-benda di luar tetapi
tidak melihat Tathagata yang berada di dalam?”
Ananda menjawab: “Bhagavan, tidak mungkin orang yang berada di
dalam aula bisa melihat hutan dan sungai di luar, namun tidak melihat
Tathagata.”
Sang Buddha berkata : “Ananda, kamu sama seperti itu. Hatimu
mampu memahami segala sesuatu sepenuhnya. Jika hatimu yang mengetahui segalanya itu benar-benar berada di dalam tubuhmu, mestinya
pertama-tama ia menyadari dengan jelas tentang segala sesuatu yang ada
di dalam tubuh. Adakah makhluk yang dapat melihat sesuatu di dalam
tubuhnya terlebih dulu, dan sesudah itu baru melihat benda-benda di luar?
Sekalipun kamu tidak dapat melihat jantung, hati, limpa dan lambung,
setidaknya kamu harus mengetahui dengan jelas tumbuhnya kuku dan
rambutmu, tentang otot yang bergerak dan pembuluh darahmu yang
berdenyut. Mengapa kamu tidak jelas tentang itu semua? Jika kamu tidak
dapat melihat benda-benda yang ada di dalam, bagaimana kamu bisa
melihat apa yang ada di luar? Oleh karena itu, pendapatmu bahwa hatimu
yang sadar dan dapat mengetahui itu berada di dalam tubuhmu adalah
tidak beralasan.”
Ananda membungkukkan tubuh dan berkata: “Setelah mendengar
suara Dharma Tathagata, aku sadar bahwa hatiku sebenarnya berada di
luar tubuhku. Mengapa demikian? Contohnya, lampu yang ditempatkan
di dalam ruangan seharusnya menerangi semua benda di dalam ruangan
sebelum menerangi halaman luar melalui pintu yang terbuka. Jika semua
makhluk tidak dapat melihat apa yang ada dalam tubuhnya, tetapi hanya
dapat melihat benda-benda di luar, hal itu adalah seperti lampu yang
ditempatkan di luar sehingga tidak bisa menerangi apa yang ada di dalam
ruangan. Prinsip ini begitu jelas dan tidak perlu diragukan lagi. Apakah
aku masih salah tentang apa yang dimaksud Buddha?”
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Sang Buddha berkata: “Semua bhiksu yang mengikutiku berpindapatta ke Sravasti sekarang telah kembali ke Taman Jeta. Aku telah selesai
makan. Lihatlah bhiksu-bhiksu itu. Kalau satu bhiksu yang makan, apakah
semuanya akan merasa kenyang?”
Ananda menjawab: “Tidak, Bhagavan. Meskipun mereka adalah
Arhat, mereka tidak memiliki tubuh dan rentang kehidupan yang sama.
Jadi, mana bisa satu orang makan dapat menyebabkan semua orang menjadi kenyang?”
Sang Buddha berkata: “Jika hatimu yang sepenuhnya memahami,
mengetahui, melihat dan menyadari itu berada di luar tubuhmu, keduanya
adalah terpisah. Jadi, ketika hatimu mengetahui sesuatu, mestinya tubuhmu tidak merasakannya, dan ketika tubuhmu merasakan sesuatu, hatimu
mestinya tidak menyadarinya. Seperti sekarang ini aku tunjukkan tangan
kapas-tulaku. 24
Ketika matamu melihatnya, apakah hatimu mengetahuinya?”
Ananda menjawab: “Ya, Bhagavan, hatiku memahaminya.”
Sang Buddha berkata: “Jika keduanya sama-sama mengetahui dan
memahami, maka mana mungkin hatimu bisa berada di luar tubuhmu?
Oleh karena itu, pendapatmu bahwa hatimu yang mengetahui dan memahami sepenuhnya itu berada di luar tubuhmu adalah tidak beralasan.”
Ananda berkata: “Bhagavan, seperti yang Buddha katakan, karena
hatiku tidak melihat apa yang ada di dalam tubuhku, ia tidak berada di
dalam; karena tubuh dan hatiku menyadari satu sama lain, mereka tidak
terpisah. Oleh karena itu, hatiku tidak berada di luar tubuhku. Sekarang,
setelah berpikir tentang hal ini, aku tahu di mana hatiku berada.”
Sang Buddha bertanya: “Jadi, ia ada di mana?”
Ananda menjawab: “Karena hatiku yang mengetahui sepenuhnya
itu tidak melihat apa yang ada dalam tubuhku, tetapi bisa melihat bendabenda di luar, aku pikir ia tersembunyi di organ inderaku. Sebagai contoh,
jika seseorang menutupi kedua matanya dengan mangkuk kristal, mangkuk
tersebut tidak menghalangi penglihatannya. Organ indera ini tetap dapat
melihat dan membedakan segala sesuatu yang dilihatnya. Jadi, jika hatiku
yang memahami segalanya itu tidak melihat apa yang ada di dalam
tubuhku, itu adalah karena ia berada di organ indera. Dan jika ia dapat
24
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Tangan kapas-tula: Tangan Sang Buddha sangat lembut dan halus bak kapas tula, sejenis kapas
yang sangat halus dan harum.
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melihat dengan jelas apa yang ada di luar tanpa terhalang, itu adalah
karena ia tersembunyi di organ tersebut.”
Sang Buddha berkata kepada Ananda: “Seperti yang kamu katakan,
hati tersembunyi dengan cara yang sama seperti mata ditutupi oleh
mangkuk kristal. Ketika seseorang menutupi matanya dengan mangkuk
kristal dan melihat gunung dan sungai, apakah orang tersebut melihat
mangkuk kristal juga?”
Ananda menjawab: “Ya, Bhagavan, orang yang menutupi matanya
dengan mangkuk kristal itu melihat mangkuk kristal juga.”
Sang Buddha berkata: “Jika hatimu adalah seperti mata yang
ditutupi mangkuk kristal, maka ketika kamu melihat gunung dan sungai,
mengapa kamu tidak melihat matamu sendiri? Jika kamu dapat melihat
matamu, maka matamu adalah sama dengan objek yang terlihat. Ia
seharusnya berada di luar dan tidak termasuk indera penglihatanmu.
Tetapi, jika kamu tidak dapat melihat matamu, bagaimana kamu dapat
mengatakan bahwa hati yang memahami segalanya itu tersembunyi dalam
organ indera, seperti mata yang tertutup oleh mangkuk kristal? Oleh
karena itu, ketahuilah anggapanmu bahwa hati yang memahami segalanya
itu tersembunyi dalam organ indera seperti ditutupi dengan mangkuk
kristal adalah tidak beralasan.”
Ananda berkata kepada Sang Buddha: “Bhagavan, sekarang aku
berpikir begini: Organ-organ tubuh tersembunyi di dalam tubuh makhluk
hidup, dan lubang indera terdapat di permukaan tubuh. Kalau ada yang
tersembunyi, pasti akan menjadi gelap; dan di mana ada lubang, ia akan
menjadi terang. Misalnya, sekarang aku di depan Buddha. Aku membuka
mataku dan melihat keadaan terang. Ini disebut melihat ke luar. Ketika
aku menutup mata, aku hanya melihat kegelapan, dan ini disebut melihat
ke dalam. Bagaimana pendapat Buddha?”
Sang Buddha berkata: “Ketika kamu menutup matamu dan melihat
kegelapan, apakah kegelapan ini merupakan objek penglihatan matamu
atau bukan? Jika ia merupakan objek penglihatan matamu, maka ia pasti
ada di depan mata. Kalau ia berada di depan mata, tentu bukan berada di
dalam tubuh. Dengan demikian tidak bisa disebut ‘melihat ke dalam’.
Jika benar-benar ada ‘melihat ke dalam’ yang demikian, maka ketika kamu
duduk di dalam ruangan gelap tanpa cahaya matahari, bulan atau lampu,
kegelapan ini mestinya juga merupakan organ-organ di dalam tubuhmu.
9
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Tetapi, jika kegelapan ini bukan merupakan objek penglihatan matamu,
lalu mana bisa disebut ada penglihatan? Melihat keadaan terang ataupun
gelap tidak terpisah dari penglihatan. Anggaplah memang ada ‘melihat ke
dalam’ ketika kamu menutup matamu dan melihat kegelapan yang kamu
sebut sebagai melihat apa yang ada di dalam tubuhmu. Lalu ketika kamu
membuka mata yang kamu sebut melihat keadaan terang, mengapa kamu
tidak bisa melihat wajahmu? Jika kamu tidak bisa melihat wajahmu waktu
kamu membuka matamu, berarti tidak ada ‘melihat ke dalam’ yang
demikian waktu kamu menutup matamu.”
“Sekarang, anggaplah kamu dapat melihat wajahmu ketika kamu
membuka matamu. Maka ‘hatimu yang mengetahui’ itu dan organ penglihatanmu mestinya ada di angkasa, bukan di dalam tubuhmu. Dan jika
mereka berada di angkasa, mereka bukan merupakan bagian dari tubuhmu.
Kalau tidak demikian, maka Buddha yang menempati sebagian dari ruang
angkasa dan sekarang melihat wajahmu juga akan merupakan tubuhmu.
Kalau demikian halnya, ketika matamu melihat sesuatu, tubuhmu mestinya
tidak merasakannya, karena ‘hatimu yang mengetahui itu’ berada di
angkasa.”
“Jika kamu bersikeras bahwa tubuh dan hati memiliki perasaan yang
terpisah, maka harus ada dua persepsi yang terpisah, dan tubuhmu yang
sekarang satu akhirnya akan menjadi dua Buddha. Oleh karena itu,
ketahuilah pendapatmu bahwa ‘melihat kegelapan’ adalah ‘melihat ke
dalam’ adalah tidak beralasan.”
Ananda berkata: “Ketika mengajar keempat kelompok umat, 25 aku
mendengar Buddha sering berkata: ‘Ketika hati bergolak, maka segala
fenomena akan timbul. Kemudian, karena timbulnya fenomena, semua
jenis pikiran akan muncul’. Dengan demikian, aku menyimpulkan bahwa
hatiku adalah hal yang sedang aku pikirkan. Hati menjadi ada ketika ia
menyatu dengan hal yang dipikirkan. Ia tidak berada di dalam maupun di
luar ataupun di antara mereka.”
Sang Buddha berkata: “Kamu baru saja mengatakan, bahwa karena
fenomena timbul, maka semua jenis pikiran muncul, dan begitu ia
menyatu dengan benda, maka hati akan menjadi ada. Namun, jika hati
tidak memiliki substansi, maka ia tidak akan dapat menyatu dengan benda
25

Para biarawan, biarawati, umat pria dan umat wanita.
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apapun. Karena, jika sesuatu yang tidak memiliki substansi dapat menyatu
dengan benda-benda luar, maka akan ada ranah kesembilan belas 26 yang
muncul karena gabungan dari tujuh objek indera 27 . Pengertian yang
demikian tidaklah benar.”
“Sebaliknya, jika hati memiliki substansi, ketika tanganmu menyentuh tubuhmu, apakah hatimu yang merasakan sentuhan ini berasal dari
dalam atau dari luar? Jika ia berasal dari dalam, kamu mestinya akan melihat apa yang ada di dalam tubuhmu. Jika ia berasal dari luar, kamu
mestinya akan melihat wajahmu terlebih dahulu.”
Ananda berkata: “Yang melihat adalah mata, dan yang dapat
mengetahui adalah hati. Mengatakan bahwa hati melihat organ di dalam
tubuh maupun wajah adalah salah.”
Sang Buddha berkata: “Apakah mata bisa melihat? Mata ibaratnya
pintu. Ketika kamu berada di sebuah ruangan, apakah pintu dapat melihat
kamu? Kalau mata bisa melihat, maka orang yang telah meninggal dan
yang masih memiliki mata mestinya bisa melihat benda-benda. Namun,
kalau mereka masih dapat melihat, mengapa dikatakan mereka sudah
meninggal?”
“Ananda, jika ‘hatimu yang mengetahui segalanya’ itu memiliki
substansi, lalu apakah ia merupakan substansi tunggal atau jamak? Seandainya ia ada di tubuhmu, apakah ia mencakup seluruh bagian tubuh
atau tidak? Jika ia merupakan satu kesatuan yang mencakup seluruh tubuh,
maka ketika kamu menyentuh satu anggota badan, keempat anggota badan
mestinya merasa bahwa mereka tersentuh. Tetapi, kalau semua bagian
tubuh dapat merasakannya, maka berarti tidak ada yang disebut ‘yang
menyentuh’ dan ‘yang disentuh’ yang terjadi pada anggota badan tertentu.
Jika benar ada ‘yang menyentuh’ dan ‘yang disentuh’ pada anggota badan
tersebut, maka anggapan bahwa ‘hatimu yang memahami segalanya’ itu
terdiri dari substansi tunggal yang mencakup seluruh tubuh tidak bisa
dianggap benar. Di lain pihak, jika ia merupakan substansi jamak, di mana
dalam satu tubuh terdapat beberapa ‘hati yang mengetahui’, maka kamu
26

Tidak terdapat ranah kesembilan belas, sebab hanya ada delapan belas ranah (astadasa dhatu): yaitu
ranah enam indera (mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran), ranah enam objek indera
(bentuk, suara, bau, rasa, sentuhan dan dharma) dan ranah enam kesadaran yang timbul akibat
kontak masing-masing indera dan objeknya (kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung,
kesadaran lidah, kesadaran tubuh dan kesadaran pikiran).
27
Yang ada hanya enam objek indera: bentuk bau, suara, rasa, sentuhan, dan dharma.
11

JALAN KE SAMATHA

akan menjadi orang yang banyak. Lalu yang manakah yang merupakan
dirimu?”
“Jika ia mecakup seluruh tubuh, hal ini adalah sama seperti pada
kasus menyentuh sebelumnya. Sebaliknya, jika ia tidak mencakup seluruh
tubuh, maka ketika kamu menyentuh kepala dan kaki pada saat yang sama,
sementara kepalamu merasakan sentuhan, kakimu mestinya tidak
merasakan apa-apa. Tetapi tidak demikian halnya. Oleh karena itu,
pendapatmu bahwa hati muncul di mana ada penyatuan dengan bendabenda luar adalah tidak beralasan.”
Ananda berkata kepada Sang Buddha: “Bhagavan, aku juga telah
mendengar Buddha mendiskusikan Realita dengan Manjusri dan
Bodhisattva lainnya. Buddha mengatakan bahwa hati tidak berada di
dalam atau di luar. Sekarang, aku berpikir begini: Hati tidak memahami
apa yang ada di dalam tubuh. Kalau ia berada di luar, ia tidak akan
merasakan apa yang dirasakan oleh tubuh. Mengatakan bahwa ia ada di
dalam adalah salah karena ia tidak tahu apa yang ada di dalam tubuh.
Mengatakan bahwa ia di luar juga tidak benar karena tubuh dan hati dapat
merasakan satu sama lain. Karena tubuh dan hati dapat merasakan satu
sama lain, dan karena tidak dapat melihat apa yang ada di dalam tubuh,
dengan demikian hati mestinya berada di tengah di antara keduanya.”
Sang Buddha berkata: "Kamu mengatakan hati ada di tengah.
Tengah yang kamu maksudkan pastilah bukan di sembarangan tempat atau
tidak pada lokasi tertentu. Di manakah tengah yang kamu maksudkan?
Apakah ia berada di luar, ataukah ia berada di dalam tubuh? Jika tengah
yang kamu maksudkan itu adalah pada permukaan tubuh, ia tidak dapat
disebut di tengah. Dengan demikian, konsepsi bahwa hati berada di
tengah tidak berbeda dari hati berada di dalam tubuh. Kalau ia berada di
luar tubuh, apakah pada lokasi tertentu atau tidak? Jika tidak, itu sama
saja berarti tidak ada. Jika pada lokasi tertentu, tetap saja bukan merupakan tempat yang pasti. Mengapa? Misalnya, jika sebuah tiang dipancang
ke tanah untuk menandai sebuah titik tengah. Maka, jika dilihat dari
Timur, ia ada di Barat, dan jika dipandang dari Selatan, ia ada di Utara.
Tiang ini hanya bisa menyebabkan kebingungan. Begitu juga konsepsimu
bahwa hati berada di tengah adalah benar-benar kacau.”
Ananda berkata: “Tengah yang aku maksudkan bukanlah kedua
lokasi tersebut. Sebagaimana yang Sang Buddha katakan, mata dan benda
12
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adalah sebab yang menyebabkan timbulnya kesadaran mata. Mata dapat
membedakan, sedangkan benda tidak memiliki persepsi. Ketika mata berhadapan dengan benda, maka timbullah kesadaran di antara mereka, dan
disinilah letak hatiku.”
Sang Buddha berkata: “Jika hati terletak di antara organ indera dan
objek indera, apakah substansi hati ini tergabung dalam keduanya ataukah
tidak? Jika ia tergabung dalam keduanya, maka substansinya dan bendabenda luar akan membentuk gabungan yang kacau. Karena hati memiliki
pemahaman sedangkan benda tidak, maka akan terbentuk dua hal yang
berlawanan. Lalu mana bisa dikatakan letaknya di tengah? Di lain pihak,
jika substansi hati tidak tergabung dengan indera dan objeknya, yaitu jika
ia berdiri sendiri terlepas dari organ-organ indera dan objek, maka dengan
demikian hati tidak sama dengan indera yang mengetahui, juga bukan
benda yang tidak dapat memahami. Jadi sifatnya seperti apa? Lalu apakah tengah yang kamu maksudkan itu? Oleh karena itu, anggapanmu
bahwa ia berada di tengah antara keduanya adalah tidak beralasan.”
Ananda berkata: “Bhagavan, pada suatu waktu yang lalu, ketika aku
melihat Buddha bersama empat murid utama, yaitu Maha Maudgalyayana,
Subhuti, Purnamaitrayaniputra dan Sariputra memutar Roda Dharma,
Buddha selalu mengatakan bahwa sifat hati yang mengetahui dan membedakan itu tidak berada di dalam maupun di luar, ataupun di antara
keduanya. Ia tidak berada di manapun dan tidak menempel pada apapun,
dan itulah yang disebut hati. Apakah yang tidak menempel pada segalanya itu yang disebut hati?”
Sang Buddha berkata kepada Ananda: “Kamu baru saja mengatakan
bahwa sifat hati yang memahami, mengetahui dan membedakan itu tidak
berada di manapun. Dunia ini, dengan segala sesuatu yang ada di udara, di
air dan di darat, termasuk yang terbang dan yang berjalan merupakan
semua yang ada. Dengan ‘yang tidak menempel pada apapun’, apakah
kamu maksudkan ia ada atau tidak ada? Jika ia tidak ada, ia hanyalah bulu
kura-kura atau tanduk kelinci, sesuatu yang tidak ada. Jadi, apa pula
artinya ‘menempel’ atau ‘tidak menempel’ pada sesuatu yang memang
tidak ada? Jika ‘yang tidak menempel pada apapun’ itu berada di suatu
tempat, maka ia tidak bisa dikatakan tidak ada. Benda yang tidak ada
sama sekali tidak berciri, sedangkan yang ada harus memiliki ciri. Segala
yang berciri harus ada letaknya. Lalu mana bisa dikatakan ‘tidak me13
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nempel’? Oleh sebab itu, anggapanmu bahwa ‘yang tidak menempel pada
apapun’ adalah hati yang memahami dan mengetahui, adalah tidak beralasan.”
Kemudian di tengah mereka yang hadir dalam persamuhan, Ananda
bangkit dari tempat duduknya. Dengan membuka kain jubah yang menutupi lengan kanannya, ia berlutut dengan lutut kanannya. Dengan hormat
ia merangkapkan kedua tangannya dan berkata kepada Sang Buddha:
“Aku adalah adik sepupu yang paling muda dari Tathagata. Karena kasih
sayang-Nya, aku diizinkan untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga
dan menjadi murid-Nya. Tetapi aku telah menyalahgunakan belas kasihNya. Meskipun aku telah banyak mendengar wejangan-Nya, aku belum
mencapai tingkat kesucian, sehingga tidak mampu mengatasi sihir mantra
Kapila yang membuatku terjebak ke dalam rumah bordil. Semua ini
karena aku tidak mengenal batin yang sejati. Aku berharap semoga Sang
Buddha berbelas kasih mengajar kami jalan samatha, sehingga para
Icchantika dan Mleccha 28 juga dapat menghilangkan pandangan sesat
mereka.” Setelah berkata demikian, ia bersujud dengan lutut, sikut dan
kepala menyentuh tanah, sementara mereka yang hadir di persamuhan dan
bertempat duduk agak di belakang berdiri dengan berjinjit, dengan hormat
dan bersemangat menunggu Ajaran yang akan diberikan.
Kemudian dari wajah-Nya, Sang Buddha memancarkan berbagai
jenis cahaya yang menyilaukan, seterang sinar ratusan ribu matahari.
Dengan seketika enam jenis guncangan meliputi alam-alam Buddha,
sehingga alam-alam yang banyaknya seperti butir-butir debu di sepuluh
penjuru muncul serentak. Kekuatan gaib Sang Buddha yang luar biasa
menyebabkan semua alam bersatu menjadi satu alam. Dan di alam ini,
semua Bodhisattva agung yang masing-masing berdiam di tempatnya
sendiri merangkapkan kedua tangan mereka dan mendengarkan Dharma.
Sang Buddha berkata kepada Ananda: "Semua makhluk hidup dari
waktu yang tak berawal, dengan segala macam keterbalikannya 29 telah
28

Icchantika: Orang-orang yang tidak memiliki keyakinan dan akar kebajikan. Mleccha: Orangorang yang berpandangan sesat.
29
Terdapat tujuh macam keterbalikan (viparyaya): (1) Menganggap fenomena yang tidak permanen
sebagai yang permanen; (2) menganggap penderitaan sebagai kebahagiaan; (3) menganggap yang
tercemar sebagai yang murni; (4) menganggap sesuatu yang tidak ada sebagai diri; (5) persepsi
yang terbalik yang mengacu pada pembedaan yang terbalik dari keempat keterbalikan di atas; (6)
pandangan yang menyimpang yang mengacu pada kemelekatan dan kesenangan pada keempat
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menciptakan benih-benih karma yang secara alami berbuah seperti buah
aksa. 30 Sebab mengapa mereka yang melatih diri tidak bisa mencapai
Bodhi 31 yang tak tertanding, melainkan paling-paling hanya mencapai
tingkat Sravaka atau Pratyekabuddha,32 atau menjadi penganut ajaran sesat,
raja setan 33, atau sebagai anggota rombongan setan, adalah karena mereka
tidak mengetahui dua akar pokok. Mereka keliru dan bingung dalam
latihan mereka. Mereka seperti orang yang memasak pasir dengan
harapan mendapatkan hidangan lezat. Meskipun sudah melewati kalpa
sebanyak butir-butir debu, tetapi pada akhirnya mereka tidak akan
mendapatkan apa yang mereka inginkan.”
"Dua akar pokok yang manakah? Ananda, yang pertama adalah akar
penyebab kelahiran dan kematian sejak waktu tak berawal, di mana kamu
dan semua makhluk hidup menggunakan pikiran khayal yang menangkap
dan menggenggam objek-objek indera, dan menganggapnya sebagai sifat
diri yang hakiki. Yang kedua adalah Substansi Murni Bodhi dan
Nirvana34 sejak waktu tak berawal, yang merupakan inti terang kesadaran
asal yang dapat memunculkan semua kondisi, yang karena kondisi luar,
sudah dilupakan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup melupakan batin
nan cerah. Meskipun mereka menggunakannya setiap hari sampai akhir
hajatnya, mereka tidak menyadarinya, sehingga mereka bertumimbal lahir
dengan sia-sia di alam kehidupan yang bersifat ilusi. Ananda, karena
kamu sekarang ingin menapak jalan samatha dengan harapan keluar dari
kelahiran dan kematian, aku akan bertanya kepadamu lebih lanjut."

keterbalikan di atas; (7) pikiran yang terbalik yang mengacu pada kekotoran batin yang timbul dari
keempat keterbalikan di atas.
30
Aksa, atau disebut juga rudrāksa (Eleocarpus ganitrus), diterjemahkan sebagai rangkaian manikmanik, biji vajra, adalah nama pohon yang juga merupakan nama buah. Buahnya tumbuh
berkelompok tiga, dan setelah jatuh ke tanah kebanyakan berkumpul bersama. Biasanya digunakan
sebagai analogi antara delusi, karma dan penderitaan yang saling berhubungan. Orang India
menggunakannya sebagai pewarna kain atau diperas untuk diambil minyaknya. Bijinya dapat
digunakan untuk membuat mala (rosario).
31
Batin cerah.
32
Sravaka: Praktisi yang telah memutus dua belas mata rantai sebab dan akibat yang saling
bergantungan; Pratyekabuddha: Praktisi yang suka bertapa dan hanya mencari pencerahan sendiri
dan mempraktekkan keheningan Nirvana.
33
Kata ‘setan’ dalam terjemahan ini sering dipakai sebagai pengganti kata ‘mara’ yang dimaksud
dalam teks asli.
34
Substansi murni Bodhi dan Nirvana: Sifat alami batin yang cerah dan senyap, sifat alami
Kebuddhaan, Buddha nature.
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Kemudian Tathagata mengangkat lengan emas dan menekuk kelima
jari rodanya 35, lalu bertanya kepada Ananda: "Apakah kamu melihat ini?"
Ananda berkata: "Aku melihatnya."
Sang Buddha bertanya: “Apa yang kamu lihat?”
Ananda menjawab: “Aku melihat Buddha mengangkat tangan-Nya
dan menekuk jari-Nya, menunjukkan kepalan bercahaya yang menyilaukan pikiran dan mataku.”
Sang Buddha bertanya: “Dengan apa kamu melihatnya?”
Ananda menjawab: “Aku dan semua peserta persamuhan menggunakan mata untuk melihatnya.”
Sang Buddha bertanya: “Kamu mengatakan bahwa aku menekuk
jari-jariku dan menunjukkan kepalan bercahaya yang menyilaukan pikiran
dan mata. Matamu memang sudah melihat kepalanku, namun apa yang
kamu pakai untuk mengetahui kepalanku yang bercahaya itu?”
Pada saat itu, Ananda merasa mendapatkan jawaban atas pertanyaan
yang telah lama membingungkannya. Dengan gembira ia berkata: “Ah,
aku mengerti sekarang! Bukankah tadi Tathagata bertanya tentang di
mana hati berada? Kini aku menggunakan hatiku ini untuk membayangkan, mencari dan meneliti secara mendalam. Aku menyimpulkan bahwa
yang dapat membayangkan, mencari dan meneliti itulah hatiku.”
Sang Buddha berkata: “Bah! Ananda, ini bukan hatimu!”
Ananda menatap dengan kaget. Sama sekali ia tidak menyangka
akan mendapat teguran demikian dari Sang Buddha. Sambil mengatupkan
kedua telapak tangannya, ia bangkit dari tempat duduknya dan bertanya:
“Kalau ini bukan hatiku, lalu apakah itu?”
Sang Buddha menjawab: “Ananda, ini adalah persepsi palsu yang
muncul berdasarkan objek-objek eksternal yang memperdayakan dan
menutupi batinmu, sehingga sejak waktu tak berawal sampai kehidupan
sekarang, kamu hanya mengenal bayangan dan tidak mengenal hatimu.
Ibaratnya kamu menganggap pencuri sebagai ayahmu sendiri. Kamu
kehilangan sifat hakiki yang permanen, sehingga dengan demikian kamu
mengalami putaran kelahiran dan kematian.”
Ananda berkata kepada Sang Buddha: “Aku adalah sepupu Buddha
yang paling disayang, yang hatinya begitu mengagumi-Nya, sehingga aku
35
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Jari Sang Buddha memililki ribuan tanda roda, sehingga disebut jari roda.
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diizinkan meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi murid-Nya.
Bukan saja untuk melayani-Nya, tetapi juga pergi ke alam Buddha yang
banyaknya tak terhitung seperti butir pasir di Sungai Gangga untuk
membuat persembahan kepada Tathagata dan kepada semua Buddha dan
guru-guru nan cerah, sampai bertekad melakukan semua tugas Dharma
yang sulit, adalah dengan menggunakan hati ini. Bahkan, jika aku
sekarang memfitnah Dharma, yang menyebabkan akar kebajikanku
melemah selamanya, juga karena hati ini. Apabila ini bukan hatiku, maka
aku tidak punya hati, dan akan seperti tanah atau kayu. Tanpa sesuatu
yang aku rasakan dan aku ketahui, tidak akan ada apapun. Mengapa
Buddha sekarang mengatakan bahwa itu bukan hati? Hal ini membuat aku
sungguh merasa terkejut. Para peserta persamuhan inipun menjadi
bimbang dan ragu. Kami berharap Buddha berbelas kasih untuk memberi
pengarahan kepada kami yang belum merealisasi batin cerah.”
Kemudian Sang Buddha memberi instruksi kepada Ananda dan para
peserta persamuhan agar mereka semua dapat meraih Anutpattikadharmakṣānti. 36 Dari singasananya, Sang Buddha menjulurkan tanganNya dan mengusap kepala Ananda sambil berkata: “Tathagata selalu
mengatakan bahwa semua fenomena adalah manifestasi batin, dan bahwa
semua sebab dan akibat, dari dunia yang besar sampai debu yang paling
halus, semata-mata tercipta dari batin. Ananda, jika kita melihat dan
menyelidiki sifat dasar seluruh alam dan semua benda yang ada sampai
pada rumput dan dedaunan, semuanya memiliki substansi dan memiliki
sifatnya. Bahkan, ruang angkasa pun memiliki nama dan penampilan.
Lalu mana mungkin batin yang terang, murni, bersih dan mendalam, yang
merupakan sifat dasar setiap pikiran pembedaan tidak memiliki substansinya sendiri?”
“Jika kamu berpegang teguh bahwa pemahaman yang berasal dari
diskriminasi perasaan dan penglihatanmu adalah hatimu yang sejati, maka
terlepas dari semua objek indera seperti bentuk, bau, rasa dan sentuhan, ia
seharusnya memiliki sifat sempurnanya tersendiri. Seperti sekarang ini

36

Anutpattika-dharmaksànti: Kesabaran akan dharma atau fenomena tak tercipta, yaitu kesabaran
dalam menerima kenyataan dan menyadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya semua fenomena
hanyalah ilusi, tidak pernah muncul ataupun lenyap, suatu realisasi yang diraih oleh Boddhisattva
Bhumi Kedelapan.
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kamu mendengarkan wejangan Dharma-ku, kamu dapat membuat pembedaan karena mendengar suaraku.”
“Bahkan, sekalipun kamu berhasil melenyapkan semua penglihatan,
pendengaran, perasaan dan pemahaman, dan dengan demikian melestarikan ketenangan batin, bayangan pembedaanmu tentang fenomena masih
tertinggal. 37 Aku bukan memaksamu untuk beranggapan bahwa ini bukan
hatimu. Tetapi, kamu harus periksa dengan hati-hati dan teliti. Jika dalam
keadaan tidak adanya objek indera, namun tetap memiliki sifat memahami
dan membedakan, itu barulah hatimu yang sesungguhnya. Di sisi lain, jika
sifat memahami dan membedakan ini hilang seiring hilangnya objek
indera, maka itu hanyalah bayangan diskriminasimu tentang objek-objek
indera. Objek indera tidak permanen. Ketika mereka lenyap, maka akan
lenyap pula apa yang kamu sebut sebagai hatimu, menjadi sama seperti
bulu kura-kura atau tanduk kelinci. Jadi, apabila Dharmakaya 38-mu bisa
begitu mudah menjadi lenyap, lalu siapa yang masih berniat melatih dan
meraih Anutpattika-dharmakṣānti?”
Setelah mendengar kata-kata itu, Ananda dan mereka yang hadir
semua benar-benar menjadi diam dan kebingungan.
Sang Buddha berkata: “Para praktisi yang melatih diri, bahkan
setelah mereka merealisasi sembilan tingkat dhyana, 39 masih saja tidak
bisa melangkah keluar dari arus tumimbal lahir dan gagal menjadi Arhat
karena mereka berpegang teguh pada pemikiran yang terperdaya tentang
kelahiran dan kematian yang mereka anggap sebagai Realita. Inilah
sebabnya, meskipun kamu telah banyak mendengar tentang Dharma-ku,
kamu gagal meraih tingkat kesucian”.
Setelah mendengar kata-kata Sang Buddha tersebut, dengan
berlinang air mata Ananda bersujud dengan dahi, lutut dan sikut menyentuh tanah. Sambil berlutut dan mengatupkan kedua telapak tangannya, ia
37

Di mana keadaan tersebut masih termasuk ranah kesadaran keenam (mano-vijnana) yang bukan
merupakan batin yang sejati.
38
Dharmakaya: Tubuh Dharma, aspek kekosongan dari kebudhaan, dapat diterjemahkan sebagai
tubuh kebenaran, dimensi mutlak.
39
Sembilan tingkat dhyana: Terdiri dari empat konsentrasi (catvari dhyana), empat meditatif absorbtif
alam tanpa bentuk (catvari arupasamapatti) dan meditatif absorbtif pelenyapan (nirodhasamapatti)
Delapan tingkat mediatsi terdepan bersifat umum yang juga dapat diraih oleh kaum non Buddhis
dengan tingkat pencapaian alam bentuk (rupa-dhatu) dan alam tanpa bentuk (arupa-dhatu).
Tingkat meditatif absorbtif kesembilan hanya dapat diraih oleh kaum Buddhis dengan pencapaian
tingkat Arhat sebagai hasilnya.
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berkata: “Setelah aku meninggalkan kehidupan berumah tangga dan
mengikuti Buddha, aku hanya mengandalkan kekuatan gaib-Nya, dan
selalu berpikir bahwa aku tidak perlu melatih diri, karena Ia akan melimpahkan samadhi kepadaku. Aku tidak tahu bahwa batin dan tubuh
seseorang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Dengan demikian aku
kehilangan sifat hakiki hati yang sejati. Inilah sebabnya, meskipun aku
telah menjadi biarawan, namun pikiranku belum mampu memasuki Sang
Jalan. Aku seperti seorang pengelana miskin yang meninggalkan ayahnya.
Sekarang baru aku sadari, bahwa meskipun banyak mendengar Dharma,
jika tidak berlatih, hasilnya sama dengan tidak mendengarnya. Sama
seperti orang yang tidak dapat memenuhi rasa laparnya dengan hanya
berbicara tentang makanan saja. Bhagavan, aku terikat oleh dua rintangan 40 karena aku tidak mengetahui sifat sejati hati yang hening dan
permanen. Mohon Tathagata berbelas kasih untuk mengungkapkan sepenuhnya kepadaku Batin Cerah yang menakjubkan, dan membuka mata
Jalan-ku.”
Kemudian dari bija kata sauvastika41 di dada-Nya, Sang Tathagata
memancarkan berkas cahaya permata warna-warni menerangi alam
Buddha di sepuluh penjuru yang banyaknya seperti debu. Setelah
menyoroti kepala semua Buddha di alam-alam Buddha tersebut, sinar
tersebut kembali menyoroti kepala Ananda dan para peserta persamuhan.
Sang Buddha kemudian berkata kepada Ananda: “Aku sekarang akan
mengibarkan panji Dharma Agung sehingga kamu dan semua makhluk
hidup di sepuluh penjuru dapat mewujudkan hati yang murni dan terang
dari Sifat Hakiki yang halus dan mendalam, dan dengan demikian dapat
memperoleh pandangan yang murni dan jernih.“
“Ananda, beberapa saat yang lalu kamu mengatakan bahwa kamu
melihat cahaya kepalan tanganku. Katakan kepadaku bagaimana keadaan

40

Yaitu rintangan yang bersifat mental (kleśāvaraṇa) dan rintangan yang bersifat intelektual
(jneyāvaraṇa). Kleśāvaraṇa timbul dari kemelekatan pada diri, mengacu pada kondisi batin yang
terselubung oleh keserakahan, kebencian dan kebodohan, dimana seseorang sulit diajari, sulit
membangkitkan pelepasan pada hal-hal duniawi dsb., sehingga merintangi yang bersangkutan
mencapai Nirvana. Sedangkan jneyāvaraṇa timbul dari kemelekatan pada fenomena luar, mengacu
pada kondisi seseorang di mana yang bersangkutan karena pengetahuan (palsu), tidak memahami
Realita, sehingga merintanginya mencapai pencerahan (Bodhi).
41
Bija kata sauvastika melambangkan kebajikan yang sempurna.
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terang tersebut terjadi, apa yang menyebabkan ia berbentuk kepalan
tangan dan dengan apa kamu melihatnya?”
Ananda menjawab: “Tubuh Sang Buddha berwarna kencanawungu,42 berkilauan seperti bukit yang indah. Karena terlahir dari kemurnian, maka ia bercahaya. Adalah benar-benar mataku yang melihat Sang
Buddha menekuk jari, sehingga terbentuk kepalan yang ditunjukkan kepada kami semua.”
Sang Buddha berkata kepada Ananda: “Aku bicara sejujurnya kepadamu. Kamu adalah orang yang bijak, dan orang bijak akan terbangunkan
dengan contoh dan analogi. Ananda, contohnya seperti kepalanku ini.
Jika aku tidak punya tangan, maka aku tidak bisa membuat kepalan, dan
jika kamu tidak memiliki mata, maka kamu tidak bisa melihat. Jika kamu
menerapkan contoh kepalan tanganku pada organ penglihatanmu, apakah
ada analogi di antara keduanya?”
Ananda menjawab: “Ya, Bhagavan. Jika aku tidak punya mata, aku
tidak akan memiliki kemampuan melihat. Dengan membandingkan organ
mataku dengan kepalan Buddha, aku melihat ada analogi antara keduanya.
Sang Buddha berkata kepada Ananda: “Penalaranmu tidak benar.
Contohnya, seseorang yang tidak bertangan tidak akan memiliki kepalan,
tapi seseorang yang tidak memiliki mata bukan berarti tidak memiliki
kemampuan melihat. Mengapa? Coba tanya kepada orang buta di jalan,
apa yang ia lihat. Ia akan memberitahu kepadamu, bahwa tidak ada yang
lain selain kegelapan di depannya. Dari contoh ini, jelaslah bahwa jika ia
dapat melihat kegelapan di depannya, mana bisa penglihatannya dianggap
hilang?”
Ananda berkata: “Jika seorang tuna netra tidak melihat apa-apa
selain kegelapan di depannya, mana bisa ini dapat disebut melihat?”
Sang Buddha berkata: “Orang buta hanya melihat kegelapan di
depannya. Namun, apakah ada perbedaan antara kegelapan yang dilihat
oleh orang buta di depannya dengan yang dilihat oleh seseorang yang tidak
buta ketika ia berada dalam ruangan gelap?”
“Benar, Bhagavan,” jawab Ananda, “kegelapan yang dilihat oleh
orang buta dan oleh orang yang berada dalam ruangan gelap tidak ada
bedanya.”
42

Butir-butir emas Sungai Jambu di India yang berwarna merah keunguan.
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Sang Buddha berkata: “Ananda, ketika orang buta yang biasanya
hanya melihat kegelapan tiba-tiba penglihatannya pulih dan dapat melihat
benda dengan jelas, jika kamu mengatakan bahwa itu adalah matanya yang
melihat, maka ketika seseorang yang melihat kegelapan di ruangan gelap
tiba-tiba menyalakan lampu yang memungkinkannya melihat apa yang ada,
kamu harus mengatakan bahwa itu adalah lampu yang melihat. Jika
lampulah yang melihat benda, berarti lampu memiliki kemampuan melihat. Ia tidak boleh disebut lampu. Lalu jika benar lampu yang melihat,
apa hubungannya denganmu? Oleh karena itu, ketahuilah bahwa lampu
dapat mengungkapkan bentuk, namun penglihatan berasal dari mata,
bukan dari lampu. Demikian juga, mata dapat mengungkapkan bentuk,
namun sifat penglihatan berasal dari hati, bukan dari mata.”
Meskipun Ananda dan para peserta persamuhan telah mendengar
kata-kata tersebut, mereka belum mengerti sepenuhnya. Mereka tetap
diam dan merangkapkan kedua tangan mereka. Dengan pikiran yang
terpusat mereka menunggu instruksi lebih lanjut dari Sang Buddha.
Kemudian Sang Buddha mengangkat tangan-Nya yang bersinar dan
berselaput halus seperti kapas tula, lalu merenggangkan jari jemari-Nya
yang bertandakan Roda Dharma. Ia memberikan instruksi lebih lanjut
kepada Ananda dan para peserta persamuhan dan berkata: “Setelah aku
mencapai Pencerahan, aku pergi ke Taman Mrgadava di mana aku berkata
kepada Ajnata-kauṇḍinya dan kelompok lima bhiksunya, 43 juga kepada
empat kelompok umat, bahwa semua makhluk hidup gagal menyadari
batin cerah dan gagal menjadi Arhat karena mereka disesatkan oleh kleśa 44
‘tamu-dan-debu'. Pada saat itu apa yang menyebabkan kamu tercerahkan
sehingga kamu sekarang dapat meraih tingkat kesucian Arhat?”
Ajnata-kauṇḍinya kemudian bangkit dari tempat duduknya dan
berkata: “Aku sekarang adalah seorang senior dalam persamuhan ini, di
mana aku adalah satu-satunya yang telah memperoleh seni menafsirkan
kata. Aku telah terbangunkan oleh makna ekspresi ‘tamu-dan-debu’,
43
44

Ajnata-kauṇḍinya bersama Dasabala-kasyapa, Bhadrika, Mahanamas dan Aashvajit.
kleśa adalah keadaan mental yang mengaburkan pikiran dan mewujudkan tindakan tidak bajik.
kleśa meliputi keadaan pikiran seperti kegelisahan, ketakutan, kemarahan, kecemburuan, keinginan,
depresi, dll. Penterjemah kontemporer menggunakan berbagai kata dalam bahasa Inggris untuk
menterjemahkan istilah kleśa, seperti: kesengsaraan, kekotoran batin, emosi yang merusak, emosi
yang mengganggu, emosi negatif, racun pikiran, dll.
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sehingga aku dapat meraih tingkat Arhat. Bhagavan, misalnya seorang
pelancong berhenti di sebuah penginapan di mana ia menginap atau makan
sesuatu. Sesudah itu, ia mengemasi barangnya dan meneruskan perjalanannya karena ia tidak bisa tinggal lebih lama. Namun pemilik penginapan
tidak pergi kemana-mana. Kesimpulanku adalah bahwa yang tidak
menetap adalah ‘tamu’ dan yang menetap adalah pemilik rumah. Sebagai
konsekwensinya, sesuatu adalah ‘tamu’ jika ia tidak permanen.”
“Ketika matahari terbit di langit yang cerah dan cahaya memasuki
rumah melalui celah-celah dinding, terlihat debu berterbangan di sinar
cahaya, sedangkan ruang tidak bergerak. Aku menyimpulkan, bahwa yang
diam adalah ruang dan yang bergerak adalah ‘debu’. Dengan demikian,
‘debu’ berarti sesuatu yang bergerak.”
Sang Buddha berkata: “Benar katamu”.
Di tengah peserta persamuhan, Sang Buddha kemudian menekuk jari
jemari-Nya yang bertandakan Roda Dharma, lalu meluruskan dan kembali
menekuknya. Sesudah itu ia bertanya kepada Ananda: “Apa yang kamu
lihat?”
Ananda menjawab: “Aku melihat Buddha membuka kepalan dan
menekuk jari yang bertandakan Roda Dharma berharga di tengah persamuhan.“
Sang Buddha bertanya: “Kamu mengatakan bahwa kamu melihat
kepalanku membuka dan menutup di tengah persamuhan. Apakah kepalanku ataukah penglihatanmu yang membuka dan menutup?”
Ananda menjawab: “Kepalan Sang Buddha yang membuka dan
menutup di tengah persamuhan. Aku melihat kepalan Sang Buddha yang
membuka dan menutup, bukan sifat penglihatanku yang membuka dan
menutup.”
Sang Buddha bertanya: “Mana yang bergerak dan mana yang diam?”
Ananda menjawab: “Tangan Sang Buddha yang bergerak. Sebagaimana sifat penglihatanku yang sudah melampaui keadaan keheningan,
mana mungkin ia tidak berada dalam keadaan diam.”
Sang Buddha berkata: “Benar katamu.”
Kemudian Sang Buddha melontarkan seberkas cahaya dari telapak
tangan-Nya ke sebelah kanan Ananda. Ananda menoleh ke kanan untuk
melihatnya. Sang Buddha lalu melontarkan seberkas cahaya ke sebelah
kiri Ananda, dan Ananda menoleh ke kiri untuk melihatnya.
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Sang Buddha lalu bertanya kepada Ananda: “Mengapa kepalamu
bergerak?”
Ananda menjawab: “Aku melihat Sang Buddha melontar sinar
cahaya ke sebelah kanan dan kiriku, lalu aku menoleh untuk melihatnya,
sehingga kepalaku bergerak.”
“Ananda, ketika kamu menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat
cahaya Buddha, apakah kepalamu ataukah penglihatanmu yang bergerak?”
“Bhagavan, adalah kepalaku yang bergerak. Penglihatanku sudah
melampaui keadaan keheningan, mana mungkin ia bisa bergerak.”
Sang Buddha berkata: “Benar katamu.”
Sang Buddha kemudian memaklumkan kepada para peserta persamuhan: “Kalau makhluk hidup tahu bahwa apa yang bergerak disebut
‘debu’. dan bahwa yang tidak menetap disebut ‘tamu’, maka ia tidak akan
menamakan yang tidak bergerak sebagai ‘debu’, dan yang menetap sebagai ‘tamu’. Kalian telah melihat kepala Ananda yang bergerak sedangkan
penglihatannya tetap diam. Kalian juga melihat kepalanku yang membuka
dan menutup, sedangkan penglihatan Ananda tidak menjadi lebih luas atau
menjadi lebih sempit. Mengapa kalian masih menganggap sesuatu yang
bergerak, seperti tubuhmu dan fenomena luar yang tidak menetap sebagai
substansi sifat alami diri yang sejati, sehingga dari awal sampai akhir,
membiarkan pikiranmu timbul dan tenggelam tanpa henti dalam pemunculan dan pelenyapan. Kalian kehilangan batin sejatimu dan bertindak
secara terbalik-balik. Dengan hilangnya batin sejati dirimu, kalian
menganggap objek ilusi sebagai dirimu, sehingga dirimu terperangkap
dalam roda samsara dan mengikuti arus tumimbal lahir.”

23
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BAB II

Setelah Ananda dan seluruh peserta persamuhan mendengar
instruksi Sang Buddha, tubuh dan pikiran mereka menjadi tenang. Mereka
menjadi sadar bahwa sejak waktu tak berawal, mereka telah menyimpang
dari batin sejati mereka sendiri, dan secara salah menganggap bayangan
pikiran pembedaan kondisi kausal sebagai sesuatu yang nyata dan substansial. Mereka baru sekarang terbangunkan akan semua ini, seperti bayi
yang sudah tidak disusui selama beberapa waktu tiba-tiba melihat ibunya
yang tercinta. Dengan merangkapkan tangan, mereka memberi hormat
kepada Sang Buddha. Mereka berharap untuk mendengar ajaran Buddha
mengenai dua aspek tentang tubuh dan batin sejati, mana di antara mereka
yang nyata dan yang khayal, mana yang mengalami pemunculan dan pelenyapan, serta mana yang tidak mengalami pemunculan dan pelenyapan.
Pada waktu itu Raja Prasenajit bangkit dari tempat duduknya dan
berkata kepada Sang Buddha: “Sebelum aku mendengar wejangan Buddha,
aku bertemu dengan Kakuda Katyayana dan Sanjaya Vairatiputra. Kedua
orang itu mengatakan bahwa ketika tubuh mati, semuanya akan musnah,
dan pemusnahan itu disebut Nirvana. Meskipun aku sekarang telah
bertemu Sang Buddha, aku masih tidak jelas tentang hal ini. Aku berharap
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Sang Buddha menjelaskan bagaimana menyadari hati yang sejati dan
membuktikan bahwa ia berada di luar kelahiran dan kematian. Lagipula,
semua peserta persamuhan di sini yang masih berada dalam arus tumimbal
lahir juga ingin mendengarkannya.”
Sang Buddha berkata kepada Raja Prasenajit: “Baginda, aku
sekarang bertanya tentang tubuh fisikmu. Apakah ia kekal dan seperti
berlian yang tidak bisa dihancurkan, atau apakah ia berubah dan menjadi
rusak?”
Sang Raja menjawab: “Tubuhku ini akhirnya akan menjadi musnah.”
Sang Buddha bertanya: “Baginda, Anda belum meninggal, bagaimana Anda tahu bahwa tubuhmu akan musnah?”
Sang Raja menjawab: “Bhagavan, meskipun tubuhku yang tidak
kekal dan yang akan menjadi rusak ini belum musnah, namun aku amati
bahwa ia berubah dan meluruh tanpa jeda sejenak pun dan bertendensi
menjadi musnah, seperti api yang padam dan menjadi abu secara perlahan
dan akhirnya akan hilang sama sekali. Oleh karena itu, aku yakin tubuhku
akhirnya akan menjadi musnah.”
Sang Buddha berkata: “Ya, begitulah”
Sang Buddha lalu bertanya: “Baginda, Anda sudah tua dan semakin
lemah sekarang, tetapi bagaimana penampilan Anda dibandingkan dengan
ketika Anda masih kanak-kanak?”
Sang Raja menjawab: “Bhagavan, ketika aku masih kanak-kanak,
kulitku lembut dan bercahaya, dan ketika aku tumbuh dewasa, aku penuh
semangat. Tetapi sekarang aku sudah berusia dan lemah, aku menjadi
kurus dan tidak bersemangat. Rambutku putih dan wajahku berkeriput,
sehingga aku tahu aku tidak akan hidup lebih lama lagi. Mana bisa
dibandingkan dengan waktu ketika aku penuh vitalitas.“
Sang Buddha berkata: “Baginda, penampilan Anda mestinya tidak
menjadi tua dan lemah secara tiba-tiba.”
Sang Raja menjawab: “Bhagavan, ia telah berubah sepanjang waktu
dengan diam-diam sehingga aku tidak menyadarinya. Seiring perubahan
musim yang terus menerus, aku telah menjadi seperti sekarang ini. Mengapa aku berkata demikian? Ketika aku masih berusia dua puluh, meskipun
masih muda, aku sudah tampak lebih tua dibandingkan waktu aku berusia
sepuluh tahun. Sedangkan pada umur tiga puluh, aku lebih tua
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dibandingkan waktu aku berumur dua puluh. Sekarang umurku enam puluh dua. Menengok kembali masa aku berumur lima puluh, waktu itu aku
masih sehat dan kuat.”
“Bhagavan, aku merenungkan perubahan yang tersembunyi ini.
Meskipun perubahan yang ditimbulkan oleh proses pemusnahan ini baru
kentara dalam satu dekade, tetapi sesudah aku cermati, aku mendapatkan
perubahan ini tidak hanya terjadi selang periode dua belas tahun; sebenarnya ada perubahan dari tahun ke tahun. Tidak hanya ada perubahan dari
tahun ke tahun, tetapi terjadi perubahan bulan demi bulan. Bahkan, ia
tidak berhenti pada perubahan bulanan, tetapi terjadi perubahan dari hari
ke hari. Kalau diteliti lebih mendalam, aku mendapatkan perubahan
terjadi dari ksana 45 demi ksana seiring dengan timbul tenggelamnya
pikiran. Itulah sebabnya mengapa aku tahu bahwa tubuhku akan berubah
terus dan akhirnya pasti akan musnah.”
Sang Buddha berkata: “Baginda, Anda mengamati perubahan yang
tiada henti ini dan menyadari bahwa tubuh Anda akan menjadi musnah.
Tetapi apakah Anda tahu, bahwa ketika Anda meninggal, ada sesuatu yang
ada di tubuh Anda yang tidak musnah?”
Sang Raja mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata: “Aku
sungguh tidak mengetahuinya.”
Sang Buddha melanjutkan: “Sekarang aku akan menunjukkan sifat
alami yang berada di luar kelahiran dan kematian. Baginda, umur berapakah Anda ketika Anda pertama kali melihat Sungai Gangga?”
Sang Raja menjawab: “Ketika aku berumur tiga tahun, ibuku membawaku mengunjungi pura Dewi Jīva. Waktu kami menyeberangi sungai,
aku tahu bahwa itu adalah Sungai Gangga.“
Sang Buddha bertanya: “Baginda, seperti yang baru saja Anda katakan, Anda lebih tua pada waktu berumur dua puluh dibandingkan waktu
beumur sepuluh tahun. Sampai Anda berumur enam puluh, dengan
berlalunya hari, bulan dan tahun, tubuh Anda berubah setiap saat seiring
dengan timbul tenggelamnya pikiran. Ketika Anda melihat Sungai
Gangga pada umur tiga tahun, apakah airnya sama seperti ketika Anda
berumur tiga belas?”
45

Ksana: satuan waktu yang sangat singkat, yaitu kira-kira sepertujuh puluh lima detik. Dikatakan
terjadi sembilan ratus pemunculan dan pelenyapan pikiran dalam satu ksana.
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Sang Raja menjawab: “Ia sama ketika aku berumur tiga tahun, dan
masih sama seperti sekarang pada waktu aku berumur enam puluh dua.”
Sang Buddha berkata: “Sekarang Anda sedih melihat rambutmu
memutih dan wajahmu berkeriput. Mestinya ada lebih banyak keriput
daripada ketika Anda masih muda. Kini, waktu Anda melihat Sungai
Gangga, apakah Anda melihat bahwa penglihatan Anda sekarang menjadi
tua, sementara ia muda pada waktu dulu?”
Sang Raja menjawab: “Tidak, Bhagavan.”
Sang Buddha berkata: “Baginda, meskipun wajah Anda menjadi
berkeriput, esensi penglihatan Anda tidak menjadi berkeriput. Yang bisa
menjadi keriput adalah yang bisa berubah, sedangkan yang tidak menjadi
keriput tidak berubah. Segala yang berubah akan lenyap, tetapi apa yang
tidak berubah secara fundamental bebas dari pemunculan dan pelenyapan.
Mana bisa ia terpengaruh pada kelahiran dan kematian Anda? Mengapa
Anda masih percaya akan ajaran salah Maskari Gosaliputra yang
mengajarkan pelenyapan total pada akhir kehidupan?”
Setelah mendengar kata-kata tersebut, Sang Raja yakin bahwa
setelah kematian, tidak akan ada pelenyapan, tetapi ada kehidupan kembali
di alam lainnya. Ia dan seluruh peserta persamuhan sangat senang mendapatkan Ajaran yang belum pernah mereka dengar sebelumnya.
Sesudah mendengar pembicaraan Sang Buddha dan Raja Prasenajit,
Ananda bangkit dari tempat duduknya. Ia berlutut di depan Buddha.
Sambil mengatupkan kedua telapak tangannya, ia berkata: “Bhagavan,
jika penglihatan dan pendengaran keduanya berada di luar kelahiran dan
kematian, mengapa Sang Buddha berkata bahwa kami telah kehilangan
sifat alami sejati kami dan berperilaku secara terbalik? Mohon Sang
Bhagavan berbelas kasih untuk menghilangkan keraguan kami.”
Sang Buddha menurunkan lengan warna emas-Nya dengan jari
menunjuk ke bawah dan bertanya kepada Ananda: “Kamu lihat mudra46
tanganku sekarang, apakah ia dalam posisi yang benar atau terbalik?”
Kuatir pendapatnya disalahkan lagi oleh Sang Buddha, Ananda
menjawab: “Semua orang awam menganggap ini sebagai terbalik, tetapi
aku sendiri tidak tahu apakah posisi itu benar atau terbalik.”
46

Mudra: Postur tangan.
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Sang Buddha bertanya: “Jika orang awam beranggapan bahwa posisi
yang demikian adalah terbalik, posisi yang bagaimana mereka anggap
sebagai posisi yang benar?”
Ananda menjawab: “Jika Buddha mengangkat lengan dengan tangan
kapas tula-Nya menunjuk ke angkasa, maka itu berarti posisi yang benar.”
Sang Buddha kemudian mengangkat lengan-Nya dan berkata:
“Kalau begini, hanyalah mengganti arah menunjuk ke atas atau ke bawah
saja. Dari sini kentara bahwa pandangan orang awan berada dalam
kebingungan yang berlipat ganda. Dari contoh ini dapat diketahui, dibandingkan dengan tubuhmu, Dharmakaya Tathagata adalah yang sejati dan
benar-benar murni, sedangkan tubuh kalian adalah tubuh dengan sifat
pikiran yang penuh delusi dan keterbalikan. Jika kamu melihat dengan
teliti dan membandingkan tubuhmu dan tubuh Buddha, apa yang dimaksudkan dan di manakah letak keterbalikan itu?”
Mendengar itu, Ananda dan peserta persamuhan menjadi bingung.
Dengan mata tak berkedip mereka menatap Sang Buddha. Mereka tidak
mengetahui di mana letak keterbalikan tubuh dan pikiran mereka.
Digerakkan oleh rasa belas kasih terhadap Ananda dan para peserta
persamuhan, Sang Buddha berkata kepada mereka dengan suara-Nya yang
penuh kepastian bak suara pasang samudera47: “Para Budiman, aku selalu
menyatakan, bahwa bentuk dan pikiran, semua sebab yang timbul darinya
serta semua kondisi mental dan semua fenomena hanyalah manifestasi
dari batin. Tubuh dan pikiranmu hanyalah tampilan dari hati yang indah,
cerah, murni dan mendalam. Mengapa kalian melupakan Batin yang
Cerah, sempurna, luar biasa dan berharga, dan salah mengakui kepalsuan
yang timbul dalam sifat cerah tersebut sebagai sesuatu yang sebenarnya?”
“Kegelapan batin awal yang timbul dari ketidaktahuan menciptakan
keremangan yang selanjutnya memunculkan ruang angkasa. Penggabungan ruang angkasa dengan keremangan memunculkan dunia yang berisi
gunung, sungai dan segala macam bentuk di dalamnya. Kemudian
konsepsi pikiran yang salah tersebut menganggap bentuk sebagai tubuh, di
mana dalam tubuh tersebut terkumpul sifat yang mengenali kondisi kausal
dan selalu memacu ke luar, yang keliru dianggap sebagai batin yang sejati,
sehingga pikiran yang salah paham menganggap bahwa batin berdiam di
47

Suara pasang samudera melambangkan suara yang penuh kepastian, ibarat pasang surut samudera
yang tak pernah gagal mengikuti jadwalnya.
29

SIFAT ALAMI PENGLIHATAN - PENGLIHATAN TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN KE MANAPUN

dalam tubuh fisik, dan gagal menyadari bahwa tubuh ini, dengan bumi
beserta gunung, sungai dan ruang angkasa yang ada di luar hanyalah
fenomena di dalam batin cerah yang luar biasa. Sama seperti seorang
bodoh yang mengabaikan ratusan ribu lautan, tetapi hanya memperhatikan
sebuah gelembung yang mengambang dan menganggapnya sebagai
hamparan luas samudera beserta lautan kecil di sekitarnya. Kalian adalah
orang yang lebih terdelusi di antara para terperdaya. Keadaan ini persis
sama seperti ketika aku menurunkan lenganku, di mana tidak ada bedanya
antara posisi yang benar dan terbalik. Tathagata mengatakan bahwa kalian
adalah orang-orang yang paling malang yang patut dikasihani.”
Merasa terharu oleh kasih sayang Sang Buddha dan wejangan-Nya
yang mendalam, Ananda meneteskan air mata. Dengan merangkapkan
tangannya, ia berkata: “Setelah mendengar Dharma Buddha yang menakjubkan, aku menyadari bahwa Batin Cerah yang luar biasa pada dasarnya
adalah sempurna dan selalu tinggal di dasar hatiku. Tetapi jika terbangunnya kesadaranku adalah disebabkan oleh suara wejangan Sang Buddha,
maka aku telah benar-benar menggunakan pikiran kausal terhadap suara
yang aku dengar dengan hormat. Meskipun aku menyadari adanya hati
tersebut, aku tidak yakin sepenuhnya bahwa itu adalah dasar batinku. Aku
mohon Sang Buddha berbelas kasih dan berkenan menghapus keraguanku
sampai ke akar-akarnya, sehingga aku bisa menuju Jalan nan tak tertanding”
Sang Buddha berkata: “Kamu masih menggunakan pikiran yang
membelengket pada sebab dan akibat dalam mendengarkan Dharma. Karena Dharma ini juga bersifat kausal, kamu gagal menyadari sifat alami
Dharma. Kamu seharusnya menyadari sifat alami batinmu lewat mendengarkan Dharma. Ibaratnya seseorang mengacungkan jari ke bulan
untuk menunjukkannya kepada orang lain. Orang ini mestinya mengikuti
arah jari untuk melihat bulan. Tetapi jika ia melihat ke jari dan menganggapnya sebagai bulan, maka bukan saja ia gagal mengenal bulan, tetapi
juga tidak mengenal jari. Mengapa? Karena ia menganggap jari yang
menunjuk tersebut sebagai bulan. Lagipula, ia bukan saja tidak mengetahui apa yang disebut jari, bahkan gagal membedakan keadaan terang dan
gelap. Mengapa? Karena ia salah mengira jari sebagai bulan terang dan
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tidak memahami bagaimana sifat terang dan gelap. Kamu seperti itu
juga.”
“Jika kamu anggap kecerdasan pembedaan intelek yang mendengar
suara wejanganku sebagai hati sejatimu, maka terlepas dari pembedaan
terhadap suara tersebut, hati tersebut harus tetap memiliki sifat pembedaan
meski dalam keadaan tidak ada suara. Misalnya, ketika seorang wisatawan menginap di sebuah penginapan, ia melakukannya untuk waktu itu
saja. Kemudian ia meninggalkan penginapan tersebut, tidak tinggal di
sana selamanya. Sedangkan pemilik penginapan tidak kemana-mana,
karena ia adalah pemilik penginapan tersebut. Hal ini sama dengan hatimu.
Jika ia adalah hatimu yang sejati, ia tidak akan kemana-mana. Lalu
mengapa dalam ketiadaan suara, ia tidak memiliki sifat pembedaannya?”
“Hal ini tidak saja berlaku dalam pembedaan terhadap suara, tetapi
juga ketika kamu melihat penampilanku. Ia tidak memiliki sifat pembedaannya sendiri ketika tidak ada bentuk. Itu bukanlah Hati Sejati. Bahkan,
ketika kamu mencapai keadaan di mana semua diskriminasi berhenti tatkala tiada bentuk maupun kekosongan, tetap saja ia bukan merupakan Hati
Sejati, yang mana keadaan yang demikian ini oleh orang yang
berpandangan salah seperti Goshali dianggap sebagai ‘kegelapan awal’,48
di mana dengan tidak adanya objek indera, maka tidak ada sifat hati yang
membedakan.”
“Kamu anggap pikiran yang timbul karena kehadiran objek indera
adalah hatimu. Namun, hati seperti ini lenyap seiring dengan lenyapnya
mereka. Kalau begitu keadaannya, mana bisa yang disebut hatimu itu
menjadi tuan rumah yang berdiri sendiri? Semua fenomena dapat dikembalikan kepada penyebabnya. Yang dapat dikembalikan kepada penyebabnya dapat diibaratkan sebagai pelancong. Lalu yang manakah yang kamu
sebut sebagai pemilik penginapan?”
Ananda bertanya: “Jika setiap keadaan pikiranku dapat kembali ke
penyebabnya, mengapa Buddha mengatakan bahwa Hati Sejati yang
terang dan luar biasa tidak dapat dikembalikan ke mana saja? Mohon
Buddha yang belas kasih berkenan membabarkannya.”

48

Kegelapan awal (kegelapan primordial): Salah satu ajaran kaum non Buddhis India bahwa asal
mula segala sesuatu pada awalnya tidak diketahui dan sulit untuk dilihat. Oleh karena itu, semua
hal-hal yang selalu berubah lahir dari kegelapan ini, yang juga disebut sifat alami diri.
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Sang Buddha berkata: “Sebagaimana kamu melihat aku sekarang,
esensi penglihatanmu pada dasarnya jelas. Meskipun ia bukan Hati Cerah
yang mendalam, ia adalah seperti bulan kedua 49 , yang meskipun bukan
merupakan bulan sebenarnya ataupun bayangan bulan di dalam air, namun
sudah dapat dipastikan dalam lingkup bulan kedua tersebut terdapat bulan
yang sebenarnya. Sekarang dengarkan dengan saksama. Aku akan
menunjukkan hal yang tidak dapat dikembalikan ke manapun.”
“Ananda, pintu dan jendela aula ini terbuka lebar dan menghadap ke
Timur. Ketika matahari terbit, aula ini menjadi terang karena ada cahaya
matahari. Di tengah malam, saat bulan baru atau kebetulan langit ditutupi
awan atau kabut, ia menjadi gelap. Penglihatanmu tidak terhalang lewat
pintu dan jendela aula yang terbuka, tetapi terhalang oleh dindingnya. Di
mana ada pembedaan, kamu akan melihat adanya sebab dan kondisinya.
Di angkasa, kamu melihat ruang yang kosong. Karena debu dan asap,
udara menjadi berkabut atau berasap, dan setelah hujan udara menjadi
jernih kembali.”
“Ananda, lihatlah sekarang bagaimana aku mengembalikan fenomena yang beraneka ragam ini ke sebab asalnya.”
“Apa saja sebab asalnya? Ananda, dari fenomena-fenomena yang
berubah-ubah seperti ini, dapat diketahui bahwa keadaan terang dapat
dikembalikan ke matahari. Mengapa? Karena tanpa matahari tidak ada
keadaan terang. Dan karena keadaan terang berasal dari matahari, ia dapat
dikembalikan kepada matahari. Keadaan gelap bisa dikembalikan ke
bulan baru; pandangan yang tak terhalang kembali kepada pintu dan
jendela yang terbuka; pandangan yang terhalang kembali ke dinding dan
rumah-rumah; sebab dan kondisi kembali kepada pembedaan; ruang
angkasa kembali kepada kekosongan; udara yang kotor kembali kepada
debu, dan kecerahan kembali kepada udara yang bersih. Tidak ada hal di
dunia ini yang melampaui kondisi-kondisi seperti ini.”
“Sekarang, ketika esensi penglihatanmu dikonfrontasikan dengan
delapan keadaan 50 ini, di manakah ia dapat dikembalikan? Jika ia dikembalikan kepada keadaan terang, maka kamu tidak akan melihat kegelapan
49

Penglihatan adanya bulan yang berhimpitan dengan bulan yang sebenarnya ketika seseorang
melihat dengan menekan kelopak matanya.
50
Yaitu keadaan yang tersebut di atas: terang, gelap, menembus, terhalang, sama, berbeda, jelas dan
kabur.
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ketika tidak ada cahaya. Meskipun keadaan seperti terang, gelap dan lainlain berbeda satu sama lain, namun penglihatanmu tetap tidak berubah.”
“Semua keadaan yang bisa dikembalikan ke penyebabnya jelas
bukan kamu. Tetapi yang tidak dapat dikembalikan ke mana saja, siapa
lagi jika bukan kamu? Oleh karena itu, ketahuilah bahwa hatimu pada
dasarnya luar biasa, cerah dan murni. Karena bingung dan tertipu, kamu
telah melupakannya, sehingga terperangkap dalam roda tumimbal lahir,
timbul dan tenggelam di lautan samsara sepanjang waktu. Inilah sebabnya
mengapa Tathagata mengatakan bahwa kalian adalah makhluk malang dan
kasihan.”
Ananda bertanya: “Meskipun sekarang aku mengerti bahwa sifat
alami penglihatan ini tidak dapat dikembalikan ke penyebabnya, tetapi
bagaimana aku tahu bahwa itu adalah benar-benar hatiku yang sejati?”
Sang Buddha berkata: “Ananda, sekarang aku bertanya kepadamu.
Meskipun kamu belum mencapai tingkat kesucian, tetapi dengan kekuatan
gaib Buddha, kamu dapat melihat surga-surga Dhyana Tingkat Pertama51
dengan tanpa rintangan, seperti Aniruddha 52 yang melihat Jambudvipa53
sejelas buah amalaka 54 yang dipegang di telapak tangannya. Para
Bodhisattva dapat melihat ratusan ribu dunia, dan para Buddha di sepuluh
penjuru dapat melihat dengan jelas semua Alam Suci Buddha yang
banyaknya seperti debu yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jangkauan
penglihatan makhluk hidup kadang-kadang hanya sebatas beberapa inci
saja.”
“Ananda, dengan bantuan kekuatan gaibku, kamu telah melihat
istana yang dihuni oleh Empat Maharaja Surgawi.55 Dari sana ke bawah,
Surga-surga tingkat pertama dari empat tingkat dhyāna di alam bentuk (rupadhatu).
Salah satu murid utama Buddha yang ditegur Buddha waktu ia tertidur saat Buddha membabarkan
ajaran. Kemudian, karena ia menyesal dan menangis dan tidak tidur selama tujuh hari, ia menjadi
buta. Tetapi dengan metode meditasi yang diajarkan Sang Buddha, ia malah dapat melihat dengan
mata batinnya.
53
Benua di sebelah selatan Maha Meru dalam pandangan kosmis India di mana kita sekarang tinggal.
54
Amalaka (Phyllanthus emblica), dalam bahasa Jawa disebut mlåkå atau kemlåkå. Nama-nama lain
diantaranya: Amala, malaka atau melaka, amla, amlaki, ammalaki dan aneka nama lainnya di
pelbagai bahasa di seputar anak benua India. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai Indian
gooseberry, adalah nama sejenis pohon dan juga nama buahnya. Bentuk buah amalaka mirip buah
cerme, namun lebih bulat dan kurang berusuk, berwarna kuning, kuning kehijauan atau kecoklatan,
dengan enam buah rusuk membelimbing.
55
Istana Empat Maharaja Surgawi berada di Caturmaharajakāyika, surga yang paling dekat dengan
alam manusia. Surga ini berada dalam lingkup alam keinginan (kamadhatu).
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kamu melihat semua yang ada di dalam air, di darat dan di udara.
Meskipun ada berbagai macam wujud dan bentuk dalam keadaan terang
dan gelap, mereka hanyalah bayangan ilusi ataupun rintangan yang
dihasilkan dari pembedaanmu terhadap fenomena luar. Coba bedakan di
antara mereka mana yang merupakan diri kamu sendiri dan mana yang
bukan dirimu. Sekarang aku akan memilih untukmu yang mana adalah
diri kamu sendiri dan mana yang hanya merupakan fenomena.”
“Ananda, sejauh mata memandang, dari Istana Matahari 56 dan Istana
Bulan 57 sampai ke Tujuh Pengunungan Emas 58 dengan segala macam
cahaya, semua yang kamu lihat adalah fenomena yang bukan kamu.
Ketika kamu mempersempit rentang penglihatanmu, kamu melihat awan
yang berarak dan burung-burung yang berterbangan, angin yang berembus,
debu yang membubung, pepohonan, gunung-gunung, sungai-sungai,
rumput, manusia dan binatang. Mereka semua adalah benda luar dan
bukan kamu.
“Ananda, benda-benda yang beraneka ragam yang jauh dan dekat ini
semuanya terlihat berbeda. Namun mereka semuanya terlihat dengan
esensi penglihatanmu yang murni. Meski benda-benda tersebut masingmasing memiliki perbedaannya, namun sifat alami penglihatanmu tidak
berbeda. Esensi terang dan luar biasa ini adalah benar-benar sifat alami
penglihatanmu.”
“Jika menurut pikiranmu penglihatanmu adalah sebuah objek materi,
maka penglihatanku juga adalah benda yang berbentuk. Dengan demikian,
kamu mestinya dapat melihat penglihatanku. Dan jika kamu mengatakan
bahwa kamu dapat melihat penglihatanku, maka waktu kita sama-sama
melihat ke suatu benda yang sama, ketika aku tidak lagi melihat benda
tersebut, mengapa kamu tidak dapat melihat di mana letaknya penglihatanku yang tidak melihat itu?”
“Kalau kamu dapat melihat penglihatanku yang tidak melihat itu,
maka jelas bahwa penglihatan ini bukan seperti objek materi yang tak
terlihat olehmu. Jika kamu tidak dapat melihat penglihatanku yang tidak
melihat itu, berarti penglihatanku bukan objek materi. Kalau penglihatanTempat tinggal Ratnaprabha, penguasa matahari, manifestasi dari Boddhisattva Avalokiteśvara.
Tempat tinggal Candradeva, dewa bulan, manifestasi dari Bodhisattva Mahāsthāmaprāpta.
58
Tujuh pegunungan konsentris yang mengelilingi Mahameru, gunung pusat alam semesta. Setiap
rentangnya dipisahkan dari yang lain oleh lautan.
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ku bukan merupakan objek materi, maka penglihatanmu mestinya juga
bukan merupakan objek materi. Karena mereka bukan objek materi, maka
jika penglihatanmu bukan milikmu, milik siapakah itu? Lagipula, jika
ketika kamu melihat sebuah benda yang kamu anggap seperti itu adanya,
dan apabila benda tersebut juga dapat melihat kamu, maka benda yang
tidak memiliki pemahaman dengan penglihatan yang memiliki pemahaman akan berada dalam keadaan yang tidak semestinya. Kalau demikian
halnya, maka kamu, aku dan tatanan dunia ini bakal kacau balau tidak
keruan.”
“Ananda, ketika kamu melihat benda, adalah kamu sendiri yang
melihat. Jadi penglihatan itu milikmu. Ia bukan milikku. Sifat penglihatanmu menembus ke mana-mana. Jika itu bukan milikmu, milik siapa?
Mengapa kamu masih ragu tentang sifat sejati alamimu, malah memintaku
untuk memastikan keberadaannya?”
Ananda berkata kepada Sang Buddha: “Bhagavan, jika sifat alami
penglihatan ini adalah diriku dan bukan milik siapapun, kenapa ketika
Buddha dan aku melihat istana Empat Maharaja Surgawi yang terbuat dari
permata, dan waktu di Istana Matahari dan Istana Bulan, penglihatanku
meliputi seluruh Dunia Saha. Tetapi sesudah kembali ke Taman Jeta,
hanya terlihat vihara ini, dan di dalam aula ini aku hanya melihat atap dan
koridornya? Bhagavan, apakah sifat alami penglihatan ini yang semula
meliputi alam semesta, sekarang di dalam aula hanya mengisi aula ini saja.
Apakah ia telah menyusut atau terpotong oleh dinding lorong ini? Aku
tidak tahu apa arti semua ini. Aku mohon Buddha berbelas kasih dan
berkenan menjelaskannya.”
Sang Buddha berkata: “Ananda, semua benda di dunia ini, apakah
besar atau kecil, dalam atau luar, atau dalam kondisi lainnya, adalah
fenomena semata. Kamu tidak semestinya mengatakan bahwa penglihatanmu mengembang, menyusut ataupun terpotong. Ambillah contoh
sebuah wadah persegi yang bagian dalamnya kelihatan memuat ruang
berbentuk persegi. Sekarang, katakanlah kepadaku, apakah ruang yang
terlihat dalam wadah persegi tersebut benar-benar berbentuk persegi yang
tetap atau bukan? Jika ruang tersebut berbentuk persegi yang tetap, maka
ia tidak semestinya menjadi bulat ketika pada tempat di mana wadah
persegi semula berada ditempatkan wadah bulat. Sebaliknya, jika ruang
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tersebut bukan berbentuk persegi yang tetap, maka mestinya tidak ada
ruang persegi di dalam wadah persegi tersebut.”
“Kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa arti semua ini dan
mengira bahwa sifat alami penglihatanmu mengembang, menyusut
ataupun terpotong. Dari contoh yang disebutkan tadi, dapat diketahui sifat
penglihatan itu dapat disamakan dengan ruang. Ia bermanifestasi sesuai
fenomena, sehingga kelihatan menjadi besar atau kecil. Kalau tidak ada
benda, ia menjadi tidak terbatas dan melingkupi segalanya. Jadi, bagaimana kamu bisa bicara tentang lokasi dan bentuknya? Ananda, jika kamu
ingin ruang menjadi tidak persegi atau bulat, cukup membuang wadahnya
saja. Karena ruang tidak berbentuk, baik bulat ataupun persegi. Kamu
tidak semestinya bersikeras lagi untuk membuang ruang yang berbentuk
persegi, ataupun mengatakan bahwa ruang mengakibatkan tempat tersebut
menjadi persegi.”
“Seperti yang baru saja kamu katakan, ketika kamu memasuki
lorong ini, penglihatanmu menyusut menjadi bidang kecil. Tetapi, ketika
kamu melihat matahari, apakah kamu menariknya sampai mencapai permukaan matahari di angkasa? Jika dinding bisa memotong penglihatanmu, maka ketika kamu membuat lubang di dinding dan mengintip
melalui lubang tersebut, bukankah penglihatanmu tersambung lagi? Oleh
karena itu, pendapatmu seperti itu salah.”
“Ketahuilah olehmu, semua makhluk hidup dari waktu tanpa awal
telah mengabaikan Diri mereka sendiri dan secara keliru berpegang pada
ke objek-objek eksternal, sehingga kehilangan hati mereka yang asli.
Mereka dipertunggangkan oleh benda-benda dan merasa adanya besar dan
kecil. Jika mereka dapat memanipulasi benda sesuai kehendaknya, mereka
akan sama seperti Tathagata. Tubuh dan pikiran mereka akan berada
dalam keadaan kesempurnaan terang bercahaya, menerangi alam semesta,
suatu bodhimandala 59 yang tidak tergerakkan dan tidak menjadi rusak.
Mereka dapat memanipulasi benda menjadi besar ataupun menjadi kecil
dengan leluasa. Misalnya, dalam ujung sehelai bulu dapat dimuat alam
sepuluh penjuru.”

59

Bodhimandala: Tempat di mana seorang Bodhisattva mencapai kebudhaan, membabarkan Dharma
dan melakukan aktivitas penting tertentu. Juga berarti tempat latihan dan belajar.
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Ananda berkata: “Bhagavan, jika esensi penglihatan ini adalah sifat
alamiku yang luar biasa, aku rasa, ia hanya bermanifestasi di depanku,
seolah-olah ia terpisah dan tidak ada hubungan dengan tubuhku. Karena
selain penglihatan, terdapat juga tubuhku. Jika penglihatan benar-benar
diriku yang sejati, lalu apakah tubuh dan pikiranku itu? Namun pada
kenyataannya, tubuh dan hatiku dapat membedakan benda, sedangkan
penglihatan tidak bisa memahami tubuhku. Jika untuk memahami tubuh
saja ia tidak bisa, bagaimana ia bisa membedakan benda-benda eksternal
lainnya?”
“Jika penglihatan benar-benar adalah hatiku dan menyebabkan aku
dapat melihat tubuhku, dengan demikian tubuhku merupakan objek penglihatan, dan penglihatanku yang dapat melihat adalah diriku. Kalau
demikian halnya, apakah tubuhku itu? Bukankah ia menjadi bukan diriku?
Lalu apa bedanya dengan keadaan yang sebelumnya Sang Buddha membantahnya dengan mengatakan bahwa aku dapat melihat objek dan objek
dapat melihat aku? Aku mohon Buddha yang belas kasih berkenan
menjelaskannya kepada kami yang belum cerah?”
Sang Buddha menjawab: “Ananda, konsepsi bahwa penglihatanmu
berada di depanmu itu tidak benar, karena jika esensi penglihatan ini ada
di depanmu, ia mestinya memiliki bentuk dan dapat ditunjukkan letaknya.
Sekarang kamu duduk di Taman Jeta ini. Kamu melihat pohon-pohon,
kolam, aula, dengan matahari atau bulan di angkasa dan Sungai Gangga di
kejauhan. Sekarang, di depan singasanaku, tunjukkan dengan tanganmu
ke benda-benda tersebut. Misalnya, hutan yang remang-remang, matahari
yang terang, dinding penghalang dan ruang terbuka yang bersih, rumput,
pohon sampai pada benda-benda yang sangat kecil. Meskipun ukuran
mereka berbeda, tetapi masing-masing dari mereka memiliki bentuk dan
tidak ada yang tidak dapat ditunjukkan.”
“Jika memang benar penglihatanmu ada di depanmu, maka kamu
mestinya dapat menunjukkan dengan pasti dengan tanganmu manakah di
antara benda-benda tersebut yang merupakan penglihatanmu. Ananda,
jika ruang angkasa adalah penglihatanmu, karena sudah menjadi penglihatanmu, lalu bagaimana ia bisa disebut ruang angkasa? Jika benda-benda
eksternal adalah penglihatanmu, dan karena mereka adalah penglihatanmu,
lalu bagaimana mereka bisa disebut benda eksternal? Telitilah dan uraikanlah segala benda di depanmu sampai ke bagian terkecilnya. Tentukan
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mana yang merupakan dasar sifat alami penglihatanmu yang terang dan
murni tersebut, dan tunjukkan kepadaku dari antara benda-benda tersebut
dengan jelas dan pasti.”
Ananda berpikir, di dalam benda tidak dapat ditunjukkan adanya
penglihatan, namun lepas dari benda juga tidak dapat ditunjuk adanya
penglihatan. Oleh sebab itu ia berkata: “Dari aula ini, aku melihat gunung
dan sungai di kejauhan dan matahari atau bulan di angkasa. Semua yang
bisa kutunjukkan dengan tanganku dan lihat dengan mataku adalah bendabenda eksternal, tidak satu pun dari mereka adalah penglihatanku. Namun,
Bhagavan, sebagaimana kata Buddha, benda bukanlah penglihatan, tetapi
lepas dari benda, tidak ada penglihatan. Mengenai prinsip ini, tidak hanya
aku, praktisi tahap pemula yang masih dalam arus tumimbal lahir, tetapi
bahkan para Sravaka, Pratyekabuddha dan Bodhisattva pun tidak bisa
memisahkan sifat alami penglihatan yang lepas dari benda-benda namun
memiliki sifat alaminya sendiri.”
Sang Buddha berkata: “Benar, benar”.
Sang Buddha berkata lebih lanjut: “Seperti yang kamu katakan, terlepas dari semua fenomena, tidak ada esensi penglihatan yang berdiri
sendiri. Namun di sisi lain, di antara semua benda-benda yang kamu
tunjuk, tidak satu pun yang merupakan penglihatan. Aku sekarang bertanya lagi kepadamu: Sebagaimana kamu dan Tathagata duduk di Taman
Jeta ini, ketika kamu melihat hutan dan semua benda-benda eksternal
termasuk matahari atau bulan, tidak ada esensi penglihatan yang dapat
ditunjukkan dari mereka. Coba teliti lebih lanjut, katakan padaku di antara
benda-benda tersebut, mana yang bukan merupakan penglihatan.”
Ananda menjawab: “Dari semua benda yang terihat di Taman Jeta
ini, aku tidak tahu mana yang bukan merupakan penglihatan. Mengapa?
Karena, jika pepohonan bukan penglihatan, mengapa aku melihat mereka?
Jika mereka adalah penglihatan, mengapa pula mereka disebut pohon?
Begitu pula dengan benda-benda lain sampai dengan jika ruang angkasa
bukan penglihatan, mengapa aku melihatnya? Dan jika ruang angkasa
adalah penglihatan, mengapa pula ia disebut ruang angkasa? Setelah aku
berpikir dengan saksama tentang semua ini, sekarang aku menyimpulkan,
bahwa dari aneka fenomena tersebut, tidak satu pun yang bukan penglihatan.”
Sang Buddha berkata: “Benar, benar.”
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Mendengar kata-kata Buddha tersebut, semua peserta persamuhan
yang belum mencapai tahap tidak perlu belajar lebih lanjut sangat tercengang. Mereka tidak memahami maknanya dan menjadi bingung dan
gelisah.
Sang Buddha menyadari kebingungan dan kegelisahan mereka dan
merasa kasihan, lalu berkata: “Para Budiman, janganlah bingung dan
gelisah. Kata-kata Raja Dharma benar adanya, sesuai kebenaran, tidak
menipu ataupun salah. Ia bukan Maskari Goshaliputra dengan empat
macam ajaran ’tidak mati yang bersifat menipu dan membingungkan’.60
Sekarang dengarkan dengan penuh perhatian. Janganlah sia-siakan belaskasihku dan keyakinanmu padaku.”
Pada waktu itu, Bodhisattva Manjusri merasa kasihan kepada keempat kelompok umat tersebut. Ia bangkit dari tempat duduknya dan
bersujud di kaki Buddha. Sambil merangkapkan kedua tangannya, ia berkata: “Bhagavan, orang-orang ini tidak mengerti ungkapan ganda
Tathagata mengenai esensi penglihatan. Dalam penglihatan dan fenomena
yang berupa bentuk dan kekosongan, apa yang dimaksud dengan
‘penglihatan’ dan ‘bukan penglihatan’; dan dengan ‘tidak ada penglihatan’
dan ‘semuanya tidak lain adalah penglihatan’. Bhagavan, mereka berpikir
bahwa jika bentuk yang terkondisi, kekosongan dan fenomena adalah
penglihatan, maka ia mestinya dapat ditunjuk satu persatu. Kalau bukan
penglihatan, maka tidak akan terlihat apapun. Mereka tidak memahami
maknanya, dan oleh karena itu menjadi bingung dan gelisah. Tetapi hal
ini bukanlah disebabkan karena kurangnya karma baik pada kehidupan
mereka yang terdahulu. Semoga Tathagata berbelas kasih dan berkenan
memberi penerangan kepada mereka, sehingga mereka tahu apa sebenarnya fenomena dan sifat alami penglihatan itu, dan bahwa tidak ada yang
disebut ‘penglihatan’ dan ‘bukan penglihatan’ di antara mereka.”
Sang Buddha berkata kepada Manjusri dan para peserta persamuhan:
“Semua Tathagata dan Bodhisattva agung di sepuluh penjuru yang
berdiam dalam keadaan samadhi telah menyadari bahwa penglihatan, fe60

Empat macam ajaran ’tidak mati yang bersifat menipu dan membingungkan’ (Amarāvikkhepa):
Menurut Maskari Goshaliputra: Segala sesuatu tetap sekaligus juga tidak tetap; segala sesuatu
muncul, sekaligus juga lenyap; segala sesuatu murni, sekaligus juga kotor, dan segala sesuatu
bertambah, sekaligus juga berkurang. Disebut ‘tidak mati’ karena ajarannya beranggapan bahwa
surga adalah keadaan yang kekal. Ajaran ini tidak sama dengan Buddha yang mengatakan tidak
muncul dan tidak lenyap; tidak bertambah dan tidak berkurang.
39

SIFAT ALAMI PENGLIHATAN

nomena serta segala sesuatu yang dapat dibayangkan, adalah seperti bunga
khayal di angkasa yang pada dasarnya tidak ada. Penglihatan dan
fenomena hanyalah manifestasi substansi yang murni dan luar biasa dari
Batin yang Cerah. Jadi mana bisa seseorang berbicara tentang adalah
‘penglihatan’ atau ‘bukan penglihatan’ didalamnya? 61 Manjusri, aku
sekarang bertanya kepadamu. Ambillah dirimu sebagai contoh. Kamu
adalah Manjusri. Apakah ada Manjusri lain yang benar-benar Manjusri
dan yang bukan Manjusri?
Manjusri menjawab: “Bhagavan, aku Manjusri yang sejati. Tidak
bisa disebut Manjusri yang ‘benar’. Mengapa? Kalau ada Manjusri yang
‘benar’, maka akan ada ‘bukan Manjusri yang benar’, sehingga menjadi
ada dua Manjusri. Di sisi lain, tidak juga bisa disebut bukan Manjusri.
Pendek kata, Manjusri adalah Manjusri, tidak ada benar atau bukan di
antaranya.”
Sang Buddha berkata: “Benar. Sifat alami penglihatan yang luar
biasa beserta benda-benda yang terlihat dan ruang angkasa juga begitu
keadaannya. Mereka adalah substansi yang sama. Mereka pada dasarnya
adalah proyeksi atau manifestasi Batin Cerah yang luar biasa, terang,
murni dan sempurna, yang karena delusi, salah dipersepsi sebagai bentuk
dan ruang, serta penglihatan dan pendengaran. Ibaratnya bulan-kedua
yang terlihat waktu seseorang mencubit kelopak matanya. Manakah
bulan yang benar dan bukan bulan yang benar di antaranya? Manjusri,
hanya ada satu bulan yang sejati, dan padanya tidak ada bulan yang benar
dan bukan bulan yang benar. Oleh karena tidak menyadari Batin Cerah
yang tak tercemar, kalian akan beranggapan bahwa penglihatan dengan
segala objeknya ini ada, yang semuanya ini sebetulnya adalah pemikiran
yang terperdaya. Dalam ilusi tersebut, kalian tidak akan dapat lepas dari
pengertian dualistik ‘benar’ dan ‘bukan’ di antara mereka. Kalau kamu
menyadari bahwa sifat alami penglihatan dan fenomena adalah sama
dengan Batin Cerah yang luar biasa, maka kamu akan terlepas dari konsep
adanya penglihatan yang dapat ditunjukkan dan yang tidak dapat ditunjukkan.”

61

Namun kalau dipandang dari sudut ilusi, maka sifat alami penglihatan ibarat bunga khayal di
angkasa, dan kalau dipandang dari sudut realita, maka segala fenomena adalah manifestasi batin
yang cerah.
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Ananda berkata: “Bhagavan, sebagaimana telah dinyatakan oleh
Raja Dharma, 62 ada sifat pemahaman yang meliputi sepuluh penjuru, jelas,
permanen dan tidak diciptakan maupun lenyap. Apakah ada bedanya
dengan konsep ‘kegelapan awal’ 63 menurut doktrin Kapila dan para
pertapa sesat yang menutupi kepala mereka dengan abu yang menyatakan
bahwa adanya diri sejati yang meliputi sepuluh penjuru? Ketika berada di
Gunung Lanka64, Buddha pernah berkata kepada Mahamati dan Boddhisattva lainnya: ‘Orang-orang yang berpandangan salah itu selalu berbicara
bahwa segala sesuatu ada dan lenyap dengan sendirinya, tetapi Buddha
menyatakan bahwa segala sesuatu timbul karena sebab dan kondisi65, yang
mana doktrin ini berbeda dan berada di luar jangkauan pencapaian
mereka.’ Menurut pengamatanku sekarang, kelihatannya ia ada secara
alami. Karena ia berada di luar penciptaan dan pelenyapan, dan berada di
luar semua kepalsuan dan keterbalikan, berarti ia bukan timbul karena
sebab dan kondisi. Jadi, tampaknya ia ada dengan sendirinya seperti yang
dikatakan oleh para penganut aliran sesat. Kami mohon agar Sang Buddha
mengajari kami sehingga kami tidak jatuh ke dalam ajaran sesat, tetapi
dapat menyadari sifat hakiki Hati Sejati yang cerah dan luar bisa.”
Sang Buddha berkata: “Aku telah berkali-kali mengungkapkan
kebenaran kepadamu dengan cara yang bijaksana dan mudah dimengerti,
namun kelihatanya kamu belum terbangunkan juga, tetapi menganggap
sifat hakiki diri sebagai sesuatu yang ada secara alami. Ananda, jika ia ada
secara alami, mestinya dengan jelas dapat ditunjukkan substansi alaminya.
Sekarang, lihatlah ke dalam sifat penglihatan yang luar biasa ini dan
lihatlah apa yang menjadi substansi alaminya. Apakah kamu maksudkan
keadaan terang adalah substansi alaminya? Ataukah keadaan gelap, ruang,
ataupun keadaan terhalang adalah substansi alaminya? Ananda, jika
keadaan terang adalah substansi alaminya, maka kamu tidak akan melihat
kegelapan; dan jika ruang yang menjadi substansi alaminya, maka kamu
mestinya tidak melihat keadaan terhalang. Demikian juga jika kegelapan
adalah substansi alaminya, sifat penglihatanmu mestinya tidak ada lagi
62

Raja Dharma: Sebutan lain untuk Buddha.
Lihat catatan kaki No. 47.
64
Sebuah gunung di Sri Lanka, tempat Sang Buddha membabarkan Sūtra Lankāvatāra.
65
Hetupratyaya: Hetu: penyebab utama, misalnya benih; pratyaya: kondisi atau penyebab sekunder,
misalnya tanah, hujan, dan sinar matahari.
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ketika berada dalam keadaan terang. Tetapi, mengapa kamu masih dapat
melihat keadaan terang?”
Ananda berkata: “Kalau demikian, sifat penglihatan yang menakjubkan ini bukanlah sifat diri yang ada secara alami seperti itu. Sekarang,
aku melihat bahwa ia timbul karena sebab dan kondisi. Tetapi aku masih
belum jelas tentang hal itu. Aku mohon Tathagata menerangkannya
kepadaku bagaimana hal ini selaras dengan sifat sebab dan kondisi.”
Sang Buddha berkata: “Sekarang kamu malah mengatakan sifat
penglihatan ditimbulkan oleh sebab dan kondisi. Mari aku tanya: Ketika
kamu melihat sesuatu, sifat penglihatan bermanifestasi. Apakah penglihatan ini ada karena adanya keadaan terang, atau karena ada kegelapan, ruang
atau karena keadaan terhalang? Ananda, jika ia ada karena keadaan terang,
kamu tidak akan melihat kegelapan, dan jika ia timbul karena kegelapan,
maka kamu tidak akan melihat keadaan terang. Demikian juga, ia ada
karena adanya ruang atau karena adanya keadaan terhalang adalah sama
dengan karena ada keadaan terang dan kegelapan.”
“Lagipula, Ananda, apakah penglihatan ini timbul karena kondisi
adanya keadaan terang, atau karena kondisi adanya kegelapan, ruang atau
keadaan terhalang? Ananda, jika penglihatan ada hanya karena kondisi
ruang, maka kamu mestinya tidak melihat keadaan terhalang apapun. Jika
ia ada karena kondisi keadaan terhalang, kamu mestinya tidak melihat
ruang. Adanya penglihatan karena kondisi terang dan gelap adalah sama
dengan karena kondisi ruang dan keadaan terhalang.”
“Oleh karena itu, ketahuilah bahwa batin yang terang dan luar biasa
bukanlah ada karena sebab atau kondisi, juga bukan ada secara alami
ataupun tidak secara alami. Ia tidak bisa disebut ‘bukan begitu’ atau
‘bukan bukan begitu’, juga tidak bisa disebut ‘benar begitu’ atau ‘tidak
benar begitu’, karena ia melampaui semua ciri, dan adalah identik dengan
dharma. 66 Mengapa kamu sekarang berpikir tentang hal itu berdasarkan
istilah, karakteristik dan cara berpikir yang tidak masuk akal dari orang
awam untuk mengungkapkannya, seperti mencoba menjumput ruang
66

Secara umum, dharma (dengan huruf kecil) berarti benda, baik benda kongkrit maupun benda
abstrak dan fenomena. Secara khusus, ia berarti objek indera pikiran, yaitu kesan-kesan atau
bayangan objek-objek kelima indera (mata, telinga, hidung, lidah dan tubuh) yang mengendap pada
indera pikiran. Yang dimaksud disini adalah objek indera pikiran. Dharma (dengan huruf besar)
mengacu pada ajaran Buddha.
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angkasa dengan tanganmu? Kamu hanya akan menjadi letih sendiri,
karena mana bisa ruang angkasa dijumput olehmu?”
Ananda bertanya: “Bhagavan, jika sifat cerah yang luar biasa tidak
memiliki sebab atau kondisi, mengapa Buddha sering berkata kepada
bhiksu, bahwa sifat alami penglihatan timbul dari empat kondisi: ruang,
cahaya, pikiran dan mata? Apakah artinya semua ini?”
Sang Buddha menjawab: “Kala itu aku berbicara tentang sebab dan
kondisi duniawi yang tidak ada hubungannya dengan makna utama
Realita.”
“Ananda, sekarang aku bertanya lagi kepadamu. Ketika orang awam
mengatakan bahwa ia dapat melihat benda. Apa yang ia maksud dengan
melihat dan tidak melihat?”
Ananda menjawab: “Ketika orang awam melihat bentuk-bentuk
karena adanya cahaya matahari, bulan dan lampu, ini disebut melihat. Tetapi dalam ketiadaan ketiga macam cahaya tersebut, ia tidak dapat melihat
apa-apa.”
“Ananda, jika hal itu disebut tidak melihat ketika tidak ada keadaan
terang, ia mestinya juga tidak melihat kegelapan. Jika pada kenyataannya
ia melihat kegelapan, yang tidak lain adalah karena tidak ada keadaan
terang, mana bisa disebut tidak ada penglihatan? Ananda, di dalam kegelapan, jika disebut tidak melihat semata-mata karena ia tidak melihat
keadaan terang, maka ketika berada di dalam keadaan terang dan ia tidak
melihat kegelapan, mestinya juga disebut tidak melihat. Dengan demikian,
dalam kedua keadaan tersebut sama-sama disebut tidak melihat. Tetapi
dalam kedua keadaan yang bergantian ini, sifat penglihatanmu tidak
berhenti sesaat pun, karena melihat keadaan terang maupun melihat
kegelapan tetap ada penglihatan. Jadi, mana bisa disebut tidak melihat?”
“Oleh karena itu, Ananda, ketahuilah bahwa ketika kamu melihat
keadaan terang, penglihatanmu bukan timbul karena keadaan terang
tersebut; dan ketika kamu melihat kegelapan, penglihatanmu juga bukan
timbul karena kegelapan tersebut.
Ketika kamu melihat ruang,
penglihatanmu bukan timbul karena ruang; dan ketika kamu melihat
keadaan terhalang, penglihatanmu juga bukan timbul karena keadaan
terhalang tersebut.”
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“Setelah kamu memahami empat pengertian ini 67, kamu juga harus
tahu bahwa ketika penglihatanmu melihat Esensi Penglihatan 68 , Esensi
Penglihatan bukan timbul dari penglihatanmu. Penglihatanmu tersebut
masih berbeda dengan Esensi Penglihatan. Ia tidak dapat mencapai Esensi
Penglihatan. Bagaimana pula kamu bisa mengatakan bahwa persepsi
intuitifmu yang mutlak ada hubungannya dengan sebab dan kondisi,
dengan diri yang ada dengan sendirinya, dan dengan apa yang disebut
pencampuran dan penggabungan dari mereka? Kalian Sravaka yang berpandangan sempit, tidak bisa mengerti Realita yang murni dan jernih.
Sekarang aku mengajarimu. Perhatikan dan renungkan baik-baik. Jangan
mengendur dalam jalan pencapaian pencerahan yang luar biasa.”
Ananda berkata kepada Sang Buddha: “Bhagavan, meskipun Sang
Buddha telah mengajar kami tentang sebab dan kondisi, tentang diri yang
ada secara alami dan tentang penggabungan dan ketidakgabungan, pikiran
kami masih belum terbuka pada ajaran tersebut. Sekarang setelah kami
mendengarkan instruksi yang lebih lanjut tentang melihat penglihatan
yang masih berbeda dengan Esensi Penglihatan, kami menjadi semakin
bingung. Kami mohon Sang Buddha yang penuh belas kasih membuka
mata-kebijaksanaan kami dan menunjukkan batin yang murni dan cerah
kepada kami.” Setelah berkata demikian, dengan berlinang air mata, ia
bersujud di kaki Sang Buddha dan dengan khidmat menunggu Ajaran Suci.
Sang Buddha berbelas kasih kepada Ananda dan para umat dan
hendak mengajarkan jalan kultivasi yang mendalam tentang samadhi
Dharani Agung. Ia berkata kepada Ananda: “Meskipun kamu telah banyak mengingat Dharma-ku, kamu hanya memperluas pendengaran atau
pengetahuanmu, dan masih belum jelas benar tentang samatha dan
vipassana. Sekarang dengarkan dengan saksama. Aku akan menjelaskan
dengan rinci kepadamu, juga agar mereka yang masih dalam arus
tumimbal lahir di masa mendatang semuanya dapat merealisasi batin nan
cerah.”

67

Bahwa penglihatan tidak timbul karena adanya keadaan terang, kegelapan, ruang dan keadaan
terhalang.
68
Yang dimaksud dengan Esensi Penglihatan disini adalah ‘penglihatan’ atau aspek subjektif dari
kesadaran kedelapan (alaya vijnana), sedangkan ‘penglihatan’ yang didiskusikan sebelumnya
adalah yang timbul dari kesadaran mata ketika indera penglihatan (mata) melihat suatu objek.
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“Ananda, semua makhluk hidup menjadi sasaran tumimbal lahir di
berbagai alam karena dua macam ilusi keterbalikan yang bersifat diskriminatif. Di mana ilusi ini timbul, di situlah mereka menyebabnya makhluk
hidup terperangkap dalam putaran roda pembalasan karma. Apakah kedua
ilusi itu? Yang pertama adalah ilusi yang timbul atas dasar karma individu,
yang kedua adalah ilusi yang timbul atas dasar karma kolektif.”
“Apa yang dimaksud dengan ilusi yang timbul atas dasar karma
individu? Ananda, hal itu adalah seperti orang yang karena matanya
meradang. Pada malam hari, ia melihat ada lingkaran tumpukan lima
warna di sekitar cahaya lampu. Menurut pendapatmu, apakah lingkaran
cahaya yang muncul di sekitar lampu di malam hari itu merupakan warna
cahaya lampu atau warna penglihatannya? Ananda, jika lingkaran cahaya
berwarna tersebut adalah warna cahaya lampu, mengapa hanya orang yang
matanya sakit tersebut melihatnya, sementara orang yang matanya tidak
sakit tidak melihatnya? Jika lingkaran cahaya berwarna tersebut adalah
warna penglihatan, maka karena penglihatannya sudah berwarna demikian,
apa pula namanya lingkaran cahaya berwarna yang terlihat oleh orang
yang matanya sakit tersebut?”
“Lagipula, Ananda, jika adanya lingkaran cahaya berwarna ini tidak
ada hubungannya dengan lampu, maka orang tersebut mestinya juga
melihat adanya lingkaran cahaya berwarna ketika ia melihat penyekat
ruang, gorden, meja dan tikar. Dan jika adanya lingkaran cahaya berwarna
tidak ada hubungannya dengan penglihatan, maka mestinya ia tidak
terlihat oleh mata. Tetapi, mengapa orang yang matanya sakit tersebut
melihatnya? Oleh karena itu, ketahuilah bahwa warna ini terungkap oleh
cahaya lampu, dan menjadi bayang-bayang lingkaran ketika dilihat oleh
penglihatan yang bermasalah. Baik bayang-bayang lingkaran maupun
pemandangan yang palsu adalah disebabkan oleh mata yang sakit. Tetapi
Esensi Penglihatan yang dapat melihat mata yang sakit ini tidak sakit sama
sekali. Dengan demikian kamu mestinya tidak melakukan diskriminasi
dan mengatakan bahwa ia adalah warna lampu atau warna penglihatan,
ataupun mengatakan lebih lanjut bahwa ia bukan warna lampu ataupun
bukan warna penglihatan.”
“Hal itu adalah seperti bulan kedua yang bukan bulan yang sebenarnya dan juga bukan bayang-bayangnya. Mengapa? Karena penglihatan
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akan bulan kedua ini hanya terjadi karena menekan mata. Oleh sebab itu,
orang bijak tidak seharusnya mengatakan bahwa bulan kedua yang terlihat
karena menekan mata ini adalah bulan yang benar atau bukan bulan yang
benar, atau bahwa ia tidak ada sangkut pautnya dengan penglihatan atau
tidak terlepas dari adanya penglihatan. Hal itu sama dengan lingkaran
cahaya yang tercipta karena mata yang sakit. Kamu tidak seharusnya mengatakan bahwa ia disebabkan oleh lampu atau oleh penglihatan, apalagi
mengatakan bukan disebabkan oleh lampu atau bukan disebabkan oleh
penglihatan. Semakin banyak ‘benar’ dan ‘salah’ yang kamu kemukakan,
semakin dalam pula delusimu.”
“Apakah yang disebut ilusi yang disebabkan karma kolektif?
Ananda, Jambudvipa ini, selain lautan besar, terdapat daratan yang terdiri
dari tiga ribu pulau, dengan benua yang terbesar berada di pusatnya. Dari
Timur ke Barat, pada daratan nan luas ini terdapat dua ribu tiga ratus
negara. Pada pulau-pulau kecil di lautan terdapat satu atau dua, tiga puluh,
empat puluh, lima puluh, hingga dua ratus atau tiga ratus negara.”
“Ananda, umpamanya di suatu pulau kecil hanya ada dua negara.
Salah satunya dihuni oleh orang-orang yang menyaksikan aneka macam
pertanda buruk sebagai akibat karma buruk mereka. Misalnya, mereka
melihat ada dua matahari, atau dua bulan, hingga melihat kabut gelap yang
melingkari bulan, kabut gelap yang menutupi bulan, kabut putih di
samping bulan, atau kabut putih berbentuk setengah lingkaran di samping
bulan69. Atau mungkin mereka melihat komet, meteor, bintang lintas yang
terang namun lenyap dalam sekejab, atau bintang yang sinarnya mengarah
ke bawah. 70 Atau mungkin juga mereka melihat bentuk yang menyerupai
busur di belakang matahari, atau bentuk yang menyerupai setengah
lingkaran di samping matahari, atau pelangi di waktu fajar, atau pelangi di
senjakala71 dan pertanda-pertanda buruk lainnya. Pertanda-pertanda buruk
ini hanya terlihat oleh penduduk di negara tersebut, sedangkan penduduk
negara lain, bukan saja tidak melihat, bahkan tidak mendengar apa-apa.”
“Ananda, mari kita bandingkan dua kondisi karma ini supaya
menjadi jelas bagimu.”
69

Pertanda-pertanda buruk yang terungkap pada bulan.
Pertanda-pertanda buruk yang terungkap pada bintang.
71
Pertanda-pertanda buruk yang terungkap pada matahari.
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“Ananda, penglihatan makhluk hidup dengan ilusi karma individu
menyebabkan mereka salah melihat lingkaran cahaya di sekeliling lampu
yang tampaknya seolah-olah merupakan benda yang nyata. Namun pada
kenyataannya adalah ilusi yang disebabkan oleh matanya yang sakit. Mata
yang sakit ibaratnya adalah hasil penglihatan yang keliru, bukan disebabkan oleh warna cahaya lampu. Namun esensi penglihatan yang memahami
mata yang sakit tersebut sejak semula tidak pernah cacat maupun sakit.”
“Perumpamaan ini, dibandingkan dengan matamu yang sekarang ini
melihat gunung, sungai dan negeri dengan penduduknya adalah sama.
Mereka semua diciptakan oleh gangguan penglihatanmu sejak waktu tak
berawal. Penglihatan dan kondisi penglihatan seolah-olah memanifestasikan benda-benda di depanmu. Mereka awalnya muncul dari kesadaran
Realita yang terang, yang menjadi kesadaran palsu dan mengarah ke salah
persepsi. Demikianlah, kesadaran palsu dan persepsinya menyebabkan
penglihatan salah, tetapi Batin Sejati yang terang dan cerah, yang melihat
dengan jelas kesadaran palsu, penglihatan serta fenomena-fenomena, adalah bebas dari segala penyakit. Ia adalah apa yang dimaksud dengan sifat
alami esensi penglihatan yang melihat dengan jelas kesadaran palsu, yang
bukan biasanya kita sebut sebagai penglihatan, pendengaran, perasaan dan
pengetahuan yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, sebagaimana
kamu sekarang melihat aku dan dirimu sendiri serta makhluk hidup
sepuluh jenis kelahiran, ini semuanya disebabkan oleh gangguan penglihatan seperti mata yang sakit. Esensi sejati penglihatan yang tidak sakit,
penglihatannya murni dan benar. Karena sifat alami esensi sejati penglihatan melampaui semua penyakit, maka ia bukan yang biasanya disebut
penglihatan.”
“Ananda, sekarang mari kita bandingkan ilusi yang disebabkan oleh
karma kolektif dengan yang disebabkan oleh karma individu. Orang yang
matanya sakit melihat ilusi lima lingkaran cahaya di sekeliling lampu.
Andaikata semua penduduk di suatu negara matanya sakit, maka semua
penduduk juga akan melihat ilusi lingkaran cahaya di sekeliling lampu.
Dari perumpamaan ini dapat disimpulkan, pertanda buruk yang dilihat
oleh semua penduduk suatu negara adalah tercipta oleh kejahatan dalam
karma kolektif mereka, yang semuanya diakibatkan oleh pandangan palsu
sejak waktu tak berawal. Demikian juga, tiga ribu pulau-pulau di Jambudvipa, empat samudera dalam Dunia Saha dan negeri-negeri samsara di
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sepuluh penjuru beserta makhluk hidup adalah hasil dari penglihatan, pendengaran, perasaan dan pengetahuan kausal yang timbul dari kesadaran
batin cerah yang luar biasa. Karena kondisi palsu yang terlihat, terdengar,
terasa dan dipahami, mereka bercampur dan bergabung dalam kelahiran
yang bersifat ilusi, serta bercampur dan bergabung dalam kematian yang
bersifat ilusi.”
“Jika kamu dapat meninggalkan semua kondisi campuran dan
gabungan dan kondisi tidak adanya pencampuran dan penggabungan dari
sebab-sebab di atas, maka kamu akan dapat menghancurkan semua sebab
kelahiran dan kematian, yang dengan demikian meraih Pencerahan yang
sempurna, yang sifat alaminya tidak diciptakan maupun termusnahkan,
yang merupakan batin yang murni dan dasar pencerahan yang abadi.”
“Ananda, meskipun kamu telah memahami Sifat Batin yang terang
dan mendalam yang bukan timbul karena sebab dan kondisi, ataupun yang
bukan ada secara alami, kamu masih belum jelas bahwa substansi cerah ini
bukan timbul dari pencampuran dan penyatuan, dan juga bukan timbul dari
tidak adanya pencampuran dan penyatuan.”
“Ananda, sekarang aku bertanya kepadamu dengan memanfaatkan
benda-benda duniawi. Karena kamu masih berpendapat bahwa semua cara
pemikiran yang terdelusi bercampur dan menyatu dengan sebab dan
kondisi, kamu ragu apakah pikiran yang merealisasi pencerahan juga
timbul dari pencampuran dan penyatuan. Jika begitu adanya, apakah sifat
alami penglihatanmu yang murni dan luar biasa itu bercampur dengan
keadaan terang, dengan kegelapan, dengan keadaan tembus pandang, atau
dengan keadaan tak tembus pandang?”
“Jika ia bercampur dengan keadaan terang, maka ketika keadaan
terang muncul, lihatlah di manakah ia bercampur dengan penglihatanmu?
Apakah ia dapat dilihat? Dan dalam campuran tersebut bentuknya seperti
apa? Jika sesudah bercampur, keadaan terang bukan penglihatan, berarti
kamu tidak melhat apa-apa. Lalu mengapa kamu melihat keadaan terang?
Jika sesudah bercampur, keadaan terang itu sendiri adalah penglihatan,
lalu bagaimana penglihatan dapat melihat penglihatannya sendiri?”
“Keadaan terang dan penglihatan kelihatannya tidak begitu sempurna. Karena kalau penglihatanmu sempurna adanya, buat apa ia bercampur
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dengan keadaan terang? Dan kalau keadaan terang sempurna adanya,
tidak perlu juga ia bercampur dengan penglihatan.”
“Penglihatan yang memiliki sifat pemahaman pasti berbeda dengan
keadaan terang yang tidak memiliki sifat pemahaman. Jika mereka bercampur, maka baik keadaan terang maupun penglihatan sudah tidak memiliki cirinya sendiri. Dengan kata lain, campuran sesuatu yang memiliki
pemahaman dan yang tidak memiliki pemahaman akan membenamkan
sifat mereka masing-masing. Karena itu, pendapatmu bahwa penglihatan
bercampur dengan keadaan terang adalah salah. Begitu pula dengan penglihatan yang bercampur dengan kegelapan, dengan keadaan tembus
pandang dan keadaan tak tembus pandang.”
“Lagipula, Ananda, apakah sifat alami penglihatanmu menyatu
dengan keadaan terang, atau dengan kegelapan, dengan keadaan tembus
pandang, atau dengan keadaan tak tembus pandang?”
“Jika ia menyatu dengan keadaan terang, maka ketika keadaan
terang lenyap dan digantikan oleh kegelapan, penglihatan sudah lenyap
seiring lenyapnya keadaan terang. Ia tidak dapat lagi menyatu dengan
kegelapan. Tetapi mengapa kamu masih dapat melihat kegelapan? Jadi,
ketika kamu melihat kegelapan di mana pada waktu itu penglihatanmu
tidak menyatu dengannya, maka ketika penglihatanmu menyatu dengan
keadaan terang, kamu mestinya tidak melihat keadaan terang juga. Namun
kalau pada waktu kamu tidak bisa melihat keadaan terang, mana bisa
kamu katakan bahwa waktu penglihatan menyatu dengan keadaan terang,
kamu dapat mengetahui bahwa itu adalah keadaan terang dan bukan
kegelapan? Demikian juga, hal ini adalah sama untuk penyatuan penglihatan dengan kegelapan, dengan keadaan tembus pandang dan dengan
keadaan tak tembus pandang, yang mana semuanya adalah palsu.”
Ananda berkata kepada Sang Buddha: “Bhagavan, aku berpikir lagi
tentang substansi yang cerah ini. Kelihatannya ia tidak ada hubungannya,
tidak bercampur dan tidak menyatu dengan benda-benda luar, dan dengan
ingatan dan pemikiran.
Sang Buddha menjawab: “Sekarang kamu mengatakan tidak adanya
pencampuran dan penyatuan pada sifat alami yang cerah. Kalau kamu
menganggap bahwa sifat alami penglihatan ini tidak bercampur, apakah ia
tidak bercampur dengan keadaan terang, dengan kegelapan, dengan keadaan tembus pandang atau dengan keadaan tak tembus pandang?”
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“Jika ia tidak bercampur dengan keadaan terang, maka harus ada
garis pemisah antara penglihatan dan keadaan terang. Sekarang lihatlah
dengan teliti, di manakah bidang keadaan terang dan di manakah bidang
penglihatanmu, dan di mana batas antara mereka?”
“Ananda, jika di dalam keadaan terang tidak ada penglihatan, maka
tidak ada hubungan antara mereka. Jika demikian, kamu bahkan tidak
akan tahu di mana keadaan terang berada. Kalau tidak ada bidang pemisah
antara keadaan terang dan penglihatan, maka pendapatmu bahwa mereka
tidak bercampur satu sama lain adalah tidak beralasan. Hal ini sama
dengan kegelapan, dengan keadaan tembus pandang dan tak tembus pandang.”
“Lagipula, apakah kamu anggap esensi penglihatan yang luar biasa
ini tidak menyatu dengan keadaan terang, kegelapan, keadaan tembus
pandang dan tak tembus pandang? Jika ia tidak menyatu dengan keadaan
terang, maka baik penglihatan maupun keadaan terang berada dalam pihak
yang bertentangan, seperti telinga dan cahaya yang tidak ada hubungannya
satu sama lain. Kalau demikian, penglihatanmu tidak mengetahui di mana
keadaan terang berada. Lalu bagaimana kamu dapat mengatakan bahwa
mereka menyatu atau tidak? Hal ini sama dengan kegelapan, keadaan
tembus pandang, dan tak tembus pandang.
“Ananda, kamu masih tidak paham tentang penampilan ilusi semua
fenomena. Mereka tidak datang dari manapun, dan lenyap begitu saja tak
tentu arah. Mereka dinamakan kepalsuan yang bersifat ilusi dan tanpa
substansi, namun sifat sejati mereka muncul dari substansi batin yang
terang dan luar biasa.”
“Begitu juga dengan lima skandha72, enam pintu masuk73, dua belas
ayatana 74 serta delapan belas ranah 75 yang palsu. Mereka muncul dari
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Lima skandha: Lima agregat atau lima kumpulan (panca skandha), yaitu lima elemen yang
merangkum seluruh eksistensi mental dan fisik seseorang. Diri tidak dapat diidentifikasi dengan
salah satu bagian, ia juga bukan merupakan keseluruhan dari bagian-bagian tersebut. Mereka
adalah: (1) materi, atau tubuh (rūpaskandha), bentuk nyata dari empat unsur — tanah, angin, api,
dan air; (2) sensasi, atau perasaan (vedanā skandha); (3) persepsi objek indera (saṃjñāskandha); (4)
formasi mental (saṃskāraskandha); dan (5) kesadaran (vijñānaskandha). Semua individu tunduk
pada perubahan yang terus menerus karena unsur-unsur kesadaran tidak pernah sama, dan manusia
dapat dibandingkan dengan sungai yang mempertahankan identitas, namun tetesan air yang
membentuknya berbeda dari satu momen ke momen berikutnya.
73
Enam pintu masuk, yaitu enam indera: mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran.
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campuran dan penyatuan sebab dan kondisi, dan yang melenyap secara
palsu seiring dengan lenyapnya sebab dan kondisinya.
“Namun, kamu tidak tahu, meskipun mereka muncul dan lenyap,
datang dan pergi, tetapi pada dasarnya mereka adalah sifat mutlak
Tathagatagarbha 76 yang permanen, luar biasa, terang, merangkup semua
dan mendalam, di mana tidak ada datang dan pergi, tidak ada delusi atau
pencerahan, dan tidak ada kelahiran maupun kematian dapat ditemukan.”
“Ananda, mengapa aku katakan kelima skandha pada dasarnya
adalah sifat kedemikianan yang luar biasa dari Tathagatagarbha?
“Ananda, misalnya ada seseorang melihat langit yang cerah dengan
mata yang sehat. Ia hanya melihat ruang angkasa yang kosong, tak berisi
apa-apa. Tetapi jika tiba-tiba tanpa alasan yang jelas ia menatap terus
menerus, matanya akan menjadi letih, sehingga ia akan melihat ada bungabunga yang bergoyangan dan benda bergerak lainnya di angkasa. Hal ini
adalah sama dengan skandha rupa.
“Ananda, bunga-bunga yang bergoyangan tersebut bukan muncul
dari ruang angkasa, juga bukan timbul dari matanya. Jika mereka berasal
dari ruang angkasa, maka mereka akan kembali ke sana. Tetapi jika
benar-benar ada bunga-bunga datang dan pergi seperti itu, berarti ruang
angkasa bukan merupakan sesuatu yang kosong, tetapi ada bagian dalam
dan bagian luarnya. Tetapi kalau ruang angkasa bukan merupakan sesuatu
yang kosong, tetapi berbentuk padat, bagaimana bunga-bunga tersebut
dapat keluar dan masuk dengan leluasa? Ini adalah seperti tubuh Ananda
yang bersubstansi, yang tidak memungkinkan Ananda yang lain untuk
masuk dan keluar darinya.”
“Jika bunga-bunga ini keluar dari mata, maka mereka harus dapat
kembali ke mata. Dan karena jika mereka timbul dari mata yang merupakan indera penglihatan, maka mereka mestinya memiliki sifat penglihatan,
sehingga dapat melihat benda-benda. Jadi, ketika mereka meninggalkan
mata, mereka menjadi bunga di angkasa dan ketika mereka kembali,
74

Dua belas ayatana atau dua belas bidang kognitif (dvadasaāyatana): yang terdiri dari enam indera:
mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran; dan enam objek indera: bentuk, suara, bau, rasa,
sentuhan dan dharma.
75
Delapan belas ranah (astadasa dhatu): Lihat catatan kaki No. 26.
76
Karena di dalamnya tersimpan sifat sejati Tathagata beserta semua benih karma, maka ia disebut
Gudang Tathagata (Tathagatagarbha).
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mestinya mereka akan melihat mata. Sebaliknya, jika mereka tidak
memiliki sifat penglihatan, maka ketika mereka keluar dari mata, mestinya
mereka akan mengaburkan sebagian dari angkasa, dan ketika mereka
kembali, mestinya mereka akan menyelubungi mata.”
“Tetapi ketika orang tersebut melihat bunga-bunga tersebut, berarti
bunga sudah meninggalkan matanya. Jadi matanya tidak terselubung oleh
bunga-bunga tersebut. Dalam keadaan melihat adanya bunga, dikatakan
bahwa matanya bermasalah. Lalu mengapa ia harus menunggu sampai
angkasa menjadi jernih dari bunga-bunga tersebut untuk mengatakan
bahwa matanya benar-benar normal? Oleh karena itu, ketahuilah olehmu
bahwa skandha rupa, sama seperti bunga-bunga tersebut, adalah tidak
nyata. Ia bukanlah timbul karena sebab dan kondisi atau ada dengan
sendirinya.” 77
“Ananda, misalnya ada seseorang yang berada dalam kesehatan yang
baik. Anggota badannya pun dalam kondisi baik, dan seluruh badannya
dalam keseimbangan yang harmonis. Saking sehat dan santainya, bukan
saja ia hampir melupakan adanya langit dan bumi, bahkan ia seolah-olah
tidak merasakan keberadaan badannya. Tetapi jika tiba-tiba tanpa alasan
apapun, ia menggosok kedua telapak tangannya, ia akan merasa adanya
perasaan kasar, halus, dingin dan hangat. Hal ini adalah sama dengan
skandha vedana.”
“Ananda, sensasi sentuhan khayal ini tidak datang dari ruang
angkasa, juga bukan berasal dari telapak tangannya. Kenapa? Jika sentuhan berasal dari ruang angkasa, mengapa ia hanya menyentuh dan dirasakan
oleh telapak tangannya saja dan tidak oleh tubuhnya juga? Tidak mungkin
sampai-sampai ruang angkasa hanya memilih menyentuh telapak tangannya. Jika sensasi tersebut timbul dari telapak tangannya, ia mestinya
terasa tanpa menunggu telapak tangan digosokkan bersama.”
“Lagipula, jika ia benar-benar keluar dari telapak tangan dan terasa
ketika telapak tangan digosok bersama-sama, maka ketika telapak tangan
77

Karena substansi Tathagatagarbha yang permanen dan tak berubah, maka skandha rupa dan juga
skandha lainnya bukan timbul dari sebab dan akibat; dan karena aktivitas Tathagatagarbha
senantiasa menyesuaikan diri dengan kondisi, maka skandha rupa dan juga skandha lainnya bukan
ada dengan sendirinya, namun mereka pada dasarnya adalah sifat kedemikianan yang luar biasa dari
Tathagatagarbha. Hal ini berlaku juga untuk enam indera, dua belas ayatana dan delapan belas
ranah.
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dipisahkan, mestinya akan terasa bagaimana sensasi ini masuk kembali ke
telapak tangan, dan sensasi ini juga harus terasakan hingga lengan, bahu,
tulang dan sumsum. Kalau dikatakan bahwa ada sesuatu yang memiliki
pemahaman, yang mengetahui bagaimana sensasi kasar, halus, panas dan
dingin tersebut keluar masuk, maka mestinya ada sesuatu di dalam tubuh
yang datang dan pergi dengan sendirinya. Lalu kenapa harus menunggu
sampai telapak tangan digosokkan baru terasa panas, dingin, kasar dan
halus? Mereka juga harus dirasakan oleh pikiran sebagai masuk dan
keluar, seolah-olah sesuatu telah pindah dan keluar dari tubuh. Jika demikian halnya, tidaklah perlu menggosok kedua telapak tangan bersamasama untuk merasakan sensasi ini. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa
skandha vedana adalah tidak nyata. Ia bukan timbul karena sebab dan
kondisi atau ada dengan sendirinya.”
“Ananda, jika seseorang berbicara tentang buah plum asam, air liur
akan timbul dalam mulutnya; dan jika seseorang berpikir bahwa ia sedang
berjalan di atas tebing yang terjal, maka kakinya akan terasa lemas dan
timbul sensasi menggelitik di telapak kakinya. Hal ini adalah sama
dengan skandha samjna.
“Ananda, ketika membicarakan plum yang asam, air liur tidak
timbul dari buah plum, tidak ada juga buah plum yang masuk ke dalam
mulut. Ananda, jika air liur berasal dari buah plum, maka seharusnya buah
plum membicarakannya sendiri. Mengapa ia menunggu seseorang untuk
berbicara tentang hal itu? Jika buah plum yang masuk ke dalam mulut,
mestinya mulut yang mendengar tentang buah plum tersebut, bukan di
dengar dengan telinga. Namun, jika didengar dengan telinga, mengapa
tidak ada air yang keluar dari telinga? Hal ini sama dengan berpikir
tentang berjalan di atas tebing yang terjal. Oleh karena itu, ketahuilah
bahwa skandha samjna adalah tidak nyata. Ia bukan timbul karena sebab
dan kondisi atau ada dengan sendirinya.
“Ananda, seperti curahan deras pada air terjun atau ombak yang
berkejaran tetapi berurutan dan tidak melampaui yang didepannya, ketahuilah begitu pula dengan skandha samskara.”
“Ananda, sifat mengalir ini tidak berasal dari ruang angkasa, juga
bukan karena air. Ia bukan sifat air itu sendiri, karena air tidak selamanya
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harus mengalir. Namun, adanya aliran itu tidak terpisah dari ruang angkasa dan air. Kenapa? Jika ia timbul karena ruang angkasa, maka ruang
angkasa di sepuluh penjuru yang tak terbatas akan menjadi aliran air yang
tak habis-habisnya, dan seluruh dunia akan tenggelam.”
“Jika dikatakan bahwa sifat tersebut timbul karena air, tetapi aliran
yang deras ini bukanlah sifat air itu sendiri, karena air memiliki bentuk dan
sifat tersendiri yang tidak harus selalu dalam keadaan mengalir. Kalau
dikatakan bahwa aliran ini adalah sifat air, maka air yang tenang dan jernih
bukanlah air. Jika dikatakan keberadaan aliran tersebut terpisah dari ruang
angkasa dan air, tetapi karena ruang mencakup segalanya, tidak ada air
tanpa ruang. Pula, tidak ada aliran tanpa air. Oleh karena itu, ketahuilah
bahwa skandha samskara adalah tidak nyata. Ia bukan timbul karena
sebab dan kondisi atau ada dengan sendirinya.”
“Ananda, misalnya ada seseorang yang mengambil sebuah kendi
kavalinka, 78 menyumbat kedua mulutnya, lalu membawanya pergi jauh
dan menghadirkannya di negeri lain. Hal ini adalah sama dengan skandha
vijnana.”
“Ananda, ruang di dalam kendi bukan berasal dari tempat lain, juga
bukan masuk dari tempat tersebut. Alasannya, Ananda, jika ruang berasal
dari tempat lain, maka, karena kendi tersebut berisi ruang, pada tempat
lain tersebut seharusnya kehilangan beberapa ruang. Namun kalau dikatakan bahwa ruang tersebut masuk dari tempat kendi berasal, maka pada saat
kedatangan di tempat yang dituju, ketika mulut corong dibuka dan kendi
dibalikkan, orang tersebut seharusnya melihat ruang dicurahkan. Oleh
karena itu, ketahuilah bahwa skandha vijnana adalah tidak nyata. Ia bukan
timbul karena sebab dan kondisi atau ada dengan sendirinya.”
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Sejenis kendi bercorong dua.
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BAB III

“Lagipula, Ananda, mengapa aku katakan bahwa enam pintu
masuk 79 pada dasarnya adalah sifat kedemikianan yang luar biasa dari
Tathagatagarbha?”
“Ananda, tatapan yang terus menerus menyebabkan mata menjadi
letih. Baik mata yang melihat maupun bunga-bunga yang tampak adalah
gejala keletihan yang timbul dari Batin yang Cerah. Di antara fenomena
keadaan terang dan gelap yang bersifat ilusi, timbullah persepsi yang
ditarik ke dalam batin yang disebut penglihatan. Penglihatan ini tidak
memiliki substansi tersendiri jika terpisah dari keadaan terang dan gelap.
Oleh karena itu, Ananda, ketahuilah bahwa penglihatan ini tidak berasal
dari keadaan terang maupun gelap, dan juga tidak berasal dari organ
penglihatan, ataupun timbul dari ruang angkasa.”
“Mengapa? Karena jika ia berasal dari keadaan terang, ia tidak ada
lagi ketika kegelapan muncul, dan kamu tidak akan dapat melihat
kegelapan. Tetapi, jika ia berasal dari kegelapan, ia tidak ada lagi ketika
ada keadaan terang, dan kamu tidak akan dapat melihat keadaan terang.
Jika ia timbul dari organ penglihatan, maka ketika tidak ada keadaan
terang dan gelap, penglihatan ini tidak memiliki sifat diri yang dapat
bermanifestasi. Jika ia berasal dari ruang angkasa, berarti ruang angkasa
79

Yaitu keenam organ indera.
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dapat melihat benda. Kalau begitu, mestinya ia juga akan dapat melihat
organ penglihatan. Lagipula, kalau ruang angkasa sendiri yang melihat,
apa hubungannya dengan indera penglihatanmu? Oleh karena itu, ketahuilah bahwa pintu masuk melalui mata adalah palsu. Ia bukan timbul karena
sebab dan kondisi atau ada dengan sendirinya.” 80
“Ananda, jika seorang menyumbat telinganya dengan kedua jarinya
dengan kencang, keletihan akan muncul dalam organ indera tersebut dan ia
akan mendengar suara di kepalanya. Telinga dan suara yang terdengar
adalah gejala keletihan yang timbul dari Batin yang Cerah. Di antara
fenomena keheningan dan getaran yang bersifat ilusi, timbullah persepsi
yang ditarik ke dalam batin yang disebut pendengaran. Pendengaran ini
tidak memiliki substansi tersendiri jika terpisah dari keheningan dan
getaran. Oleh karena itu, ketahuilah Ananda, pendengaran ini bukan
berasal dari keheningan maupun dari getaran, juga tidak muncul dari organ
pendengaran ataupun timbul dari ruang angkasa.”
“Mengapa? Karena jika ia berasal dari keheningan, ia tidak ada lagi
ketika getaran muncul, dan kamu tidak akan dapat merasakan getaran.
Namun, jika ia berasal dari getaran, ia tidak ada lagi ketika ada keheningan,
dan kamu tidak akan dapat merasakan keheningan. Jika dikatakan bahwa
ia timbul dari organ pendengaran, namun ketika tidak ada keheningan dan
getaran, pendengaran ini tidak memiliki sifat diri yang dapat bermanifestasi. Jika ia berasal dari ruang angkasa, berarti ruang angkasa dapat
mendengar. Kalau begitu, ia tidak lagi disebut ruang angkasa. Lagipula,
kalau ruang angkasa sendiri yang mendengar, apa hubungannya dengan
indera pendengaranmu? Oleh karena itu, ketahuilah bahwa pintu masuk
melalui telinga adalah palsu. Ia bukan timbul karena sebab dan kondisi,
dan bukan ada dengan sendirinya.”
“Ananda, jika seorang berkali-kali menarik dan menghembuskan
nafas melalui hidung dengan cepat, maka ia akan merasa letih dan
hidungnya akan merasakan sensasi dingin. Karena perasaan ini, ia dapat
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Penglihatan tidak berasal dari keadaan terang maupun dari kegelapan, berarti ia bukan timbul dari
sebab dan kondisi. Ia tidak berasal dari organ penglihatan, berarti ia bukan ada dengan sendirinya.
Ia juga bukan timbul dari ruang angkasa, berarti ia bukan timbul tanpa sebab. Hal ini berlaku juga
untuk pendengaran, penciuman, pengecapan, sentuhan dan pikiran. Mereka pada dasarnya adalah
sifat kedemikianan yang luar biasa dari Tathagatagarbha.
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membedakan napas yang lega dan mampat, dan dapat mencium bau harum
dan bau busuk. Sensasi tersebut beserta hidung dan penciumannya merupakan gejala keletihan yang timbul dari Batin yang Cerah. Di antara
fenomena lega dan mampat yang bersifat ilusi, timbullah persepsi yang
ditarik ke dalam batin yang disebut penciuman. Penciuman ini tidak memiliki substansi tersendiri jika terpisah dari keadaan lega dan mampat.
Oleh karena itu, Ananda, ketahuilah bahwa penciuman ini tidak berasal
dari keadaan lega maupun mampat, dan juga tidak berasal dari organ
penciuman ataupun timbul dari ruang angkasa.”
“Mengapa? Karena jika ia berasal dari keadaan lega, penciuman
tidak ada lagi ketika muncul keadaan mampat, dan kamu tidak akan dapat
merasakan keadaan mampat. Dan jika ia berasal dari keadaan mampat,
penciuman tidak ada lagi ketika ada keadaan lega. Dalam keadaan di
mana keadaan lega dan mampat pun tidak dapat dirasakan, mana bisa ada
kesadaran akan bau harum, bau busuk dan sensasi lainnya? Jika dikatakan
bahwa ia timbul dari organ penciuman, tetapi ketika tidak ada lega dan
mampat, penciuman ini tidak memiliki sifat diri yang dapat bermanifestasi.
Jika dikatakan bahwa ia berasal dari ruang angkasa, ia mestinya dapat
mencium hidungmu sendiri. Lagipula, kalau ruang sendiri yang mencium,
apa hubungannya dengan indera penciumanmu? Oleh karena itu, ketahuilah bahwa pintu masuk melalui hidung adalah palsu. Ia bukan timbul
karena sebab dan kondisi, dan bukan ada dengan sendirinya.”
“Ananda, umpamanya jika ada seorang menjilat bibirnya terus
menerus, maka lidahnya akan menjadi letih. Jika ia dalam keadaan sakit,
ia akan merasakan rasa pahit; jika ia sehat, ia akan merasakan rasa agak
manis. Rasa pahit dan manis mengungkapkan sifat pengecapan. Dalam
keadaan tidak bergerak, ia selalu merasakan rasa hambar saja. Baik lidah
maupun rasa manis, pahit, asin dan sebagainya yang terasa olehnya
merupakan gejala keletihan yang timbul dari Batin yang Cerah. Di antara
fenomena pahit dan manis atau hambar yang bersifat ilusi, timbullah persepsi yang ditarik ke dalam batin yang disebut pengecapan. Pengecapan
ini tidak memiliki substansi tersendiri jika terpisah dari rasa pahit, manis
atau hambar.”
“Ananda, ketahuilah bahwa kesadaran akan rasa ini tidak berasal
dari rasa seperti manis dan pahit atau hambar, maupun dari organ indera,
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ataupun timbul dari ruang angkasa. Mengapa? Karena jika ia berasal dari
rasa manis dan pahit, maka ia akan lenyap dalam keadaan rasa hambar,
tetapi mengapa ia dapat mengecap rasa hambar? Jika ia berasal dari rasa
hambar, maka ia akan hilang ketika berhubungan dengan rasa manis, tetapi
mengapa ia masih dapat mengecap rasa manis dan pahit? Jika dikatakan ia
berasal dari lidah, namun ketika tidak ada rasa manis, pahit atau hambar,
pengecapan ini tidak memiliki sifatnya yang dapat bermanifestasi. Jika ia
berasal dari ruang angkasa, maka rasa yang dikecap oleh ruang angkasa
tidak akan terasa oleh mulutmu. Lagipula, kalau ruang angkasa sendiri
yang merasakannya, apa hubungannya dengan kontak melalui lidahmu?
Oleh karena itu, ketahuilah bahwa pintu masuk melalui lidah adalah palsu.
Ia bukan timbul karena sebab dan kondisi, dan bukan ada dengan sendirinya.”
“Ananda, misalnya seseorang menyentuh tangannya yang hangat
dengan tangannya yang dingin. Jika dinginnya melebihi hangatnya, maka
tangan yang hangat akan menjadi dingin; dan jika hangatnya melebihi
dinginnya, maka tangan dingin akan menjadi hangat. Sensasi tersebut
terungkap melalui kontak dan pemisahan kedua tangan. Sentuhan ini
menyebabkan perasaan yang saling mempengaruhi, yang bersama-sama
dengan tubuh dan ilusi yang dialaminya hanyalah merupakan gejala
keletihan yang timbul dari Batin yang Cerah. Di antara fenomena
sentuhan dan pemisahan yang bersifat ilusi, timbullah persepsi yang
ditarik ke dalam batin yang disebut sentuhan. Sentuhan ini tidak memiliki
substansi tersendiri jika terpisah dari sentuhan dan pemisahan, serta
sentuhan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan.”
“Ananda, ketahuilah bahwa sensasi ini tidak berasal dari sentuhan
atau pemisahan, atau dari sentuhan yang menyenangkan dan yang tidak
menyenangkan, maupun dari organ indera, ataupun dari ruang angkasa.
Mengapa? Karena jika ia berasal dari sentuhan, ia seharusnya lenyap
waktu terjadi pemisahan. Tetapi mengapa ia dapat merasakan adanya pemisahan? Hal itu adalah sama dengan sentuhan yang menyenangkan dan
yang tidak menyenangkan. Anggaplah ia berasal dari indera. Akan tetapi,
ketika tidak ada sentuhan dan pemisahan, atau sentuhan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, pemahaman ini tidak memiliki sifat
diri yang dapat bermanifestasi. Katakanlah ia berasal dari ruang angkasa.
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Kalau demikian halnya, maka ruang angkasa sendiri yang akan menyadari
sensasi tersebut. Lalu apa hubungannya dengan kontak melalui tubuhmu?
Oleh karena itu, ketahuilah bahwa pintu masuk melalui tubuh adalah palsu.
Ia bukan timbul karena sebab dan kondisi, dan bukan ada dengan sendirinya.
“Ananda, misalnya kalau seseorang merasa lelah, ia akan pergi tidur.
Sesudah itu ia akan bangun dari tidurnya. Ketika ia melihat benda-benda,
ia akan mengingat-ingat. Kalau kesannya cukup dalam, ia akan teringat
akan benda atau kejadian yang lalu. Sebaliknya, ia akan lupa tentang hal
tersebut. Demikianlah bangun, tidur, ingat dan lupa adalah keterbalikan
yang dijalani seseorang dalam hidupnya, yang tidak terlepas dari fenomena muncul, berdiam, berubah dan lenyap yang terus menerus, yang ditarik
ke dalam kesadaran yang disebut pikiran 81 secara berurutan, tidak melampaui satu sama lainnya. Pikiran dan kemampuan memahaminya adalah
gejala keletihan yang timbul dari Batin yang Cerah. Oleh karena dua jenis
fenomena muncul dan lenyap yang bersifat ilusi, timbul persepsi yang
ditarik ke dalam pikiran. Persepsi tersebut, sesudah ditarik ke dalam
pikiran, tidak dapat dicapai lagi oleh penglihatan, pendengaran, penciuman
dan pengecapan dan sentuhan. Pada kesadaran keenam ini terdapat sifat
yang mampu memahami dan disebut indera pemahaman. Namun kemampuan mengetahui ini tidak memiliki substansi sendiri yang terpisah dari
bangun dan tidur, dan dari kondisi pemunculan dan pelenyapan.”
“Oleh karena itu, Ananda, ketahuilah bahwa pemahaman ini tidak
berasal dari kondisi bangun dan tidur, atau dari kondisi pemunculan dan
pelenyapan, dan bukan timbul dari organ indera ataupun timbul dari ruang
angkasa. Mengapa? Karena jika ia berasal dari keadaan bangun, ia seharusnya tidak ada lagi dalam keadaan tidur. Lalu mana bisa ia mengalami
keadaan tertidur? Jika ia berasal dari pemunculan, ia seharusnya hilang
pada saat pelenyapan, lalu bagaimana ia dapat merasakan pelenyapan?
Jika ia berasal dari pelenyapan, ia akan hilang pada saat pemunculan, lalu
bagaimana ia dapat merasakan pemunculan? Adalah tidak benar jika
dikatakan bahwa ia berasal dari pikiran, karena keadaan bangun dan tidur
adalah termasuk bidang kesadaran tubuh terhadap sentuhan, yang tidak
ada hubungannya dengan pikiran. Terlepas dari kedua keadaan tersebut,
81
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pikiran adalah sama seperti bunga di angkasa yang tidak memiliki sifat
dirinya sendiri. Demikian juga, tidaklah benar jika dikatakan bahwa ia
berasal dari ruang angkasa. Karena jika ruang angkasa sendiri yang mengetahui, apa hubungannya dengan kontak melalui organ pemahamanmu?
Oleh karena itu, ketahuilah bahwa pintu masuk melalui pikiran adalah
palsu. Ia bukan timbul karena sebab dan kondisi, dan bukan ada dengan
sendirinya.”
“Demikian juga, Ananda, mengapa aku katakan bahwa dua belas
ayatana pada dasarnya adalah sifat kedemikianan yang luar biasa dari
Tathagatagarbha?”
“Ananda, lihatlah hutan, mata air dan kolam di Taman Jeta ini. Apakah bentuk-bentuk tersebut yang menimbulkan penglihatan mata, atau
apakah penglihatan yang menimbulkan kesan bentuk? Ananda, jika organ
penglihatanlah yang menimbulkan kesan bentuk, maka ketika kamu
melihat ruang angkasa yang tidak berbentuk, kesan bentuk akan lenyap,
yang berarti bahwa segala sesuatu tidak ada. Lalu dengan tidak adanya
bentuk, apa yang dapat digunakan untuk mengungkapkan ruang angkasa?
Hal ini adalah sama jika dikatakan bahwa organ penglihatanlah yang
menciptakan kesan adanya ruang angkasa.”
“Jika bentuklah yang menimbulkan penglihatan mata, maka ketika
kamu melihat ruang angkasa yang tidak berbentuk, penglihatanmu akan
lenyap. Begitu penglihatan lenyap, berarti bahwa tidak akan ada benda
apapun. Lalu dengan apa ruang bisa dibedakan dari bentuk? Oleh karena
itu, ketahuilah bahwa baik penglihatan maupun bentuk dan ruang tidak
memiliki ayatana. Bentuk dan penglihatan adalah palsu. Mereka bukan
timbul karena sebab dan kondisi, dan bukan ada dengan sendirinya.” 82
“Ananda, dengarkanlah suara genderang yang ditabuh di Taman Jeta
untuk mengumumkan bahwa makanan telah disiapkan, dan lonceng dibunyikan untuk memanggil para bhiksu untuk bersantap. Bunyi lonceng dan
genderang terdengar bersahut-sahutan. Menurut pendapatmu, apakah
suara tersebut datang ke telinga, ataukah pendengaranlah yang pergi ke
tempat mereka? Ananda, jika suara yang datang ke telinga, keadaan
tersebut adalah seperti ketika aku pergi ke Sravasti untuk berpindapatta.
82

Lihat catatan kaki No. 77.
60

DUA BELAS AYATANA

Aku tidak lagi berada di Taman Jeta. Jika suara ini datang ke telinga
Ananda, maka mestinya tidak terdengar oleh Maudgalyayana dan Kasyapa.
Lalu mengapa seribu dua ratus lima puluh bhiksu dapat mendengar bunyi
lonceng pada saat yang sama, dan setelah itu mereka pergi ke ruang
makan?”
“Jika pendengaranmu yang pergi ke tempat suara, keadaan itu seperti ketika aku kembali ke Taman Jeta. Aku tidak berada lagi di Sravasti.
Demikian juga, ketika kamu mendengar suara genderang, pendengaranmu
sudah pergi ke tempat suara tersebut, kamu mestinya tidak mendengar
bunyi lonceng yang dibunyikan, maupun suara gajah, kuda, kerbau dan
domba dan lainnya di taman ini. Namun jika tidak ada yang datang dan
pergi seperti itu, maka tidak akan ada apapun yang terdengar. Oleh karena
itu, ketahuilah bahwa pendengaran dan suara tidak memiliki ayatana, dan
keduanya adalah palsu. Mereka bukan timbul karena sebab dan kondisi,
dan bukan ada dengan sendirinya.”
“Ananda, coba kamu cium bau asap kayu cendana di pendupaan ini.
Meskipun berat yang dibakar hanya satu shu 83 , tetapi aromanya dapat
tercium pada saat yang sama dalam ruang lingkup empat puluh li84 di kota
Sravasti.” Apakah bau harum ini berasal dari cendana, atau dari hidung,
ataupun timbul dari ruang angkasa?”
“Ananda, jika ia berasal dari hidungmu, ia seharusnya dihasilkan
oleh hidung dan disebarkan dari hidung. Tetapi karena hidungmu bukan
cendana, mana bisa ada aroma cendana di sana? Jika kamu mengatakan
bahwa kamu mencium bau harum, bau harum tersebut mestinya dihirup ke
dalam hidungmu. Tetapi kalau bau harum tersebut berasal dari hidung,
mestinya hidung yang memancarkan wewangian tersebut. Dengan demikian, adalah salah kalau mengatakan bahwa kamu mencium baunya.”
“Jika dikatakan ia berasal dari ruang angkasa, akan tetapi, karena
ruang angkasa itu sifatnya permanen, maka aroma ini mestinya ada
selamanya. Jadi buat apa membakar kayu kering di pedupaan ini? Kalau
dikatakan ia berasal dari kayu cendana, substansi harumnya menjadi asap
oleh pembakaran tersebut. Jika hidungmu mencium bau harum ini, hidungmu mestinya penuh dengan asap. Namun ketika asap cendana ini
83
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naik ke udara dan belum mencapai jarak yang jauh, mengapa ia dapat
tercium di tempat yang berjarak empat puluh li jauhnya? Oleh karena itu,
ketahuilah bahwa bau, hidung dan penciuman tidak memiliki ayatana.
Penciuman dan bau adalah palsu. Mereka bukan timbul karena sebab dan
kondisi atau ada dengan sendirinya.”
“Ananda, dua kali sehari kamu pergi keluar bersama-sama anggota
Sangha untuk berpindapatta. Kadang-kadang kamu mendapat mentega,
keju atau krim yang lezat. Menurut pendapatmu, apakah rasa ini timbul
dari ruang angkasa atau timbul dari lidahmu, atau dari makanan?”
“Ananda, jika ia timbul dari lidahmu, karena kamu hanya memiliki
satu lidah, maka lidahmu yang sudah menjadi rasa mentega tidak akan
berubah dan merasakan rasa manis ketika bertemu dengan gula batu. Jika
kamu tidak bisa mengecap rasa gula batu, ini berarti bahwa pengecapanmu
tidak dapat mengecap rasa lain. Lalu mengapa ia disebut bisa mengecap?
Jika ia dapat mengecap rasa lain, namun karena lidahmu bukan substansi
yang jamak, mengapa lidah yang tunggal ini dapat mengetahui berbagai
rasa?”
“Jika dikatakan bahwa ia timbul dari makanan, tetapi makanan
sendiri tidak memiliki pemahaman, mana bisa ia mengecap rasanya sendiri?
Dengan asumsi bahwa ia mengetahui dirinya sendiri, maka hal ini sama
dengan orang lain yang sedang makan. Lalu apa hubungannya dengan apa
yang kamu namakan pengecapanmu?”
“Jika dikatakan ia timbul dari ruang angkasa, tetapi ketika kamu
mengecap ruang angkasa, apakah rasanya? Seandainya ia timbul dari
ruang angkasa, maka ketika ruang angkasa berasa asin, ia akan menyebabkan lidahmu menjadi asin dan akan menyebabkan wajahmu menjadi asin
juga. Jika demikian halnya, maka semua orang di dunia ini akan seperti
ikan di laut. Karena terus menerus dipengaruhi oleh rasa asin, kamu tidak
akan tahu akan rasa hambar. Jika kamu tidak tahu rasa hambar, berarti
juga tidak tahu rasa asin. Dengan demikian kamu tidak akan merasakan
rasa apapun. Lalu mana bisa dikatakan mengetahui rasa? Oleh karena itu,
ketahuilah bahwa baik rasa maupun lidah dan pengecapan tidak memiliki
āyatana, dan pengecapan dan rasa adalah palsu. Mereka bukan timbul
karena sebab dan kondisi atau ada dengan sendirinya.”
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“Ananda, kamu biasanya mengusap kepala dengan tanganmu di pagi
hari. Menurut pendapatmu, mengenai rasa sentuhan ini, manakah yang
merupakan pelaku yang menyentuh dan manakah yang merupakan objek
atau benda yang disentuh? Apakah yang menyentuh itu tangan atau kepalamu?”
“Jika yang menyentuh adalah tanganmu, maka kepalamu yang
merupakan benda yang disentuh mestinya tidak merasakan adanya sensasi
sentuhan.85 Tetapi sekarang kepala juga merasakan adanya sentuhan. Jika
baik objek maupun pelaku merasakan sentuhan, mana bisa keadaan
demikian disebut sebagai menyentuh? Jika yang menyentuh adalah kepalamu, maka tanganmu merupakan objek yang disentuh. Objek yang disentuh tidak memiliki pemahaman, ia tidak akan merasakan adanya sentuhan.
Tetapi sekarang tanganmu juga merasakan adanya sentuhan. Jika baik
objek maupun pelaku merasakan sentuhan, mana bisa keadaan demikian
disebut menyentuh? Jika tangan dan kepala kedua-duanya adalah pelaku
yang merasakan sentuhan, maka kamu, Ananda, mestinya memiliki dua
badan.
“Jika sentuhan yang sama terasa sekaligus oleh tangan dan kepalamu, maka baik tangan maupun kepala mestinya merupakan substansi yang
sama. Namun kalau mereka merupakan substansi yang menyatu, tidak
akan ada yang disebut yang menyentuh dan yang disentuh, karena benda
yang hanya satu tidak bisa menyentuh dirinya sendiri. Jika mereka
merupakan dua substansi yang masing-masing memiliki pemahaman akan
sentuhan tersebut dan keduanya adalah yang menyentuh, lalu manakah di
antara mereka yang merupakan objek yang disentuh? Pelaku yang menyentuh bukanlah objek yang disentuh, dan objek yang disentuh bukanlah
pelaku yang menyentuh. Jadi darimanakah sentuhan tersebut berasal?
Tidaklah mungkin ruang angkasa yang menjadi pelaku atau objek
sentuhanmu. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa baik perasaan sentuhan
maupun tubuh tidak memiliki ayatana. Keduanya adalah palsu. Mereka
bukan timbul karena sebab dan kondisi atau ada dengan sendirinya”.
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Ketika seseorang menyentuh sesuatu, misalnya meja, maka yang merasakan adanya sentuhan
adalah tangan, dan meja sebagai objek yang disentuh tidak berasa apa-apa.
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“Ananda, pikiranmu selalu terpaut pada objek indera yang menimbulkan kesan baik, buruk dan netral. Kesan-kesan ini disebut dharma 86
yang merupakan objek mental. Apakah dharma-dharma ini diciptakan
oleh pikiran87 atau apakah mereka ada secara terpisah dan memiliki tempat
keberadaan mereka sendiri?”
“Ananda, jika dharma adalah pikiran itu sendiri, maka mereka bukan
merupakan fenomena kausal, sehingga mereka bukan merupakan objek
pikiran. Kalau demikian, mana bisa mereka memiliki tempat keberadaan
mereka sendiri? Jika keberadaan mereka adalah terpisah dari pikiran dan
memiliki lokasi mereka sendiri, maka dharma ini mestinya memiliki sifat
dirinya sendiri. Lalu apakah sifat diri dharma ini memiliki kemampuan
mengetahui atau tidak?”
“Jika terpisah dari pikiranmu dan mereka memiliki kemampuan
mengetahui, maka mereka bukan fenomena, tetapi adalah pikiran. Karena
mereka bukan kesadaranmu, mestinya mereka merupakan pikiran yang
lain atau kesadaran orang lain. Namun jika mereka memiliki kemampuan
mengetahui dan pada saat yang sama adalah kesadaranmu, mestinya
mereka tidak terpisah dari dirimu. Mengapa kesadaranmu tidak bersatu
dengan dirimu, tetapi malah terpisah menjadi dua substansi?”
"Jika mereka tidak memiliki kemampuan mengetahui, maka mereka
adalah fenomena. Namun mereka bukan fenomena benda mati seperti
bentuk, suara, bau dan rasa, juga bukan rasa dingin dan hangat yang terjadi
karena sentuhan atau pemisahan. Lagipula, ia juga tidak bersifat seperti
ruang angkasa yang sama sekali kosong. Lalu apa dan di manakah keberadaan mereka?”
“Mereka tidak bisa ditunjukkan dalam bentuk ataupun ruang. Tidak
mungkin pula mereka berada di luar ruang angkasa alam semesta. Karena
kalau demikian, mereka tidak bisa terjangkau oleh pikiran. Mereka bukan
merupakan pikiran, juga bukan berupa fenomena kausal, dengan demikian,
di manakah mereka berada? Oleh karena itu, ketahuilah bahwa baik
dharma maupun pikiran tidak memiliki ayatana. Pikiran dan dharma keduanya adalah palsu. Mereka bukan timbul karena sebab dan kondisi atau
ada dengan sendirinya.”
86
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“Demikian pula, Ananda, mengapa aku katakan bahwa delapan belas
ranah pada dasarnya adalah adalah sifat kedemikianan yang luar biasa
dari Tathagatagarbha?”
“Ananda, sebagaimana yang sudah kamu ketahui, mata dan bentuk
adalah kondisi yang menimbulkan kesadaran mata. Apakah kesadaran ini
timbul karena mata, sehingga mata merupakan ranahnya, atau apakah
kesadaran ini ditimbulkan oleh bentuk, sehingga bentuk merupakan
ranahnya?”89
“Ananda, jika dikatakan ia timbul hanya karena mata, tetapi dalam
keadaan tidak ada bentuk dan ruang, tidak akan ada apa-apa untuk dibedakan. Lalu apa gunanya kesadaran ini sekalipun kamu memilikinya?
Selain itu, kalau apa yang kamu lihat tidak berwarna biru, kuning, merah,
putih ataupun warna lainnya, serta yang berbentuk panjang, pendek, bulat
ataupun persegi, pada hakekatnya tidak ada yang bisa ia nyatakan. Jika di
sisi objek indera tidak ada bentuk dan ruang, dan di sisi organ indera tidak
timbul penglihatan adanya warna dan bentuk, lalu dari manakah kesadaran
mata membentuk ranahnya?”
“Jika dikatakan ia timbul hanya karena adanya bentuk. Tetapi ketika
kamu melihat ruang angkasa yang tak berbentuk, kesadaran matamu mestinya tidak ada lagi. Kalau kesadaran persepsimu sudah hilang, lalu
mengapa kamu masih dapat memahami sifat ruang angkasa yang kosong?”
“Ketika bentuk berubah, kamu melihat perubahan tersebut. Tetapi
kesadaranmu tidak berubah. Dengan demikian, ia tidak bisa disebut ranah
bentuk. Lalu apa yang menjadi ranah untuk kesadaran mata tersebut?”
“Jika waktu bentuk berubah kesadaran mata juga ikut berubah, maka
dengan demikian tidak terdapat adanya ranah. Namun jika kesadaran tidak
mengikuti perubahan bentuk, berarti ia adalah permanen, dan karena ia
dihasilkan dari bentuk, maka ia tidak akan memiliki pemahaman. Dengan
demikian, mestinya ia tidak dapat memahami keberadaan ruang angkasa.”
“Jika dikatakan kesadaran mata timbul oleh mata dan bentuk
bersama-sama. Dalam hal ini, apakah mereka timbul dalam penggabungan
atau secara terpisah? Kalau mereka menimbulkannya dengan penggabungan, maka dalam penggabungan tersebut mestinya masih terdapat garis
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Lihat catatan kaki No. 26.
Kalau kesadaran ini ditimbulkan oleh mata, ia disebut ranah mata; dan kalau ia ditimbulkan oleh
bentuk, ia disebut ranah bentuk.
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pemisah, jadi bukan merupakan suatu kesatuan. Jika mereka menimbulkannya secara terpisah, maka kesadaran matamu sebagian merupakan
substansi penglihatan yang dapat memahami, sebagian lagi merupakan
benda yang tidak memiliki sifat pemahaman. Dengan demikian, sifat
substansinya akan kacau. Jadi, mana bisa ada ranah bagi kesadaran mata
tersebut? Oleh karena itu, ketahuilah jika dikatakan bahwa mata dan
bentuk adalah sebab dan kondisi yang menimbulkan ranah kesadaran mata,
ketika diteliti dari ketiganya, semuanya tidak dapat ditemukan. Oleh
sebab itu, ranah mata, ranah bentuk dan ranah kesadaran mata ketiganya
bukan timbul karena sebab dan kondisi atau ada dengan sendirinya, tetapi
merupakan sifat kedemikianan yang luar biasa dari Tathagatagarbha.” 90
“Ananda, sebagaimana yang kamu ketahui, telinga dan suara adalah
kondisi yang menimbulkan kesadaran telinga. Apakah kesadaran ini
timbul karena telinga, sehingga telinga merupakan ranahnya, atau apakah
kesadaran ini diciptakan dan oleh suara, sehingga suara merupakan
ranahnya?”
“Ananda, jika dikatakan ia hanya ditimbulkan oleh telinga, namun
dengan tidak adanya getaran dan keheningan, organ ini tidak dapat
membedakan apa-apa. Dan jika ia tidak dapat membedakan apa-apa,
bagaimana pula cirinya kesadaran seperti demikian?”
“Katakanlah kesadaran telinga hanya ditimbulkan oleh pendengaran.
Tetapi dalam keadaan tidak ada getaran dan keheningan, tidak akan ada
pendengaran yang terjadi. Dalam keadaan demikian, bagaimana kesadaran dapat muncul? Tidaklah mungkin telinga yang merupakan bagian dari
tubuh dapat bersatu dengan objek sentuhan menghasilkan kesadaran
pendengaran. 91 Oleh karena itu, mana bisa dikatakan ranah kesadaran
telinga ini ditimbulkan oleh telinga?”
“Jika dikatakan bahwa ia ditimbulkan oleh suara, dan semata-mata
tergantung pada suara, maka seharusnya tidak ada kaitannya dengan
pendengaranmu. Tetapi jika pendengaran berhenti, tidak akan ada suara
yang terdengar. Dalam keadaan demikian, bagaimana bisa timbul kesadaran?
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Lihat catatan kaki No. 77.
Bidang persepsi tubuh adalah sentuhan, bukan suara.
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“Sekarang, dengan asumsi bahwa ia benar-benar diciptakan oleh
suara, dan suara ada karena adanya pendengaran, maka kamu mestinya
dapat mendengar kesadaran telingamu. Jika kesadaran telinga ini tidak
terdengar, maka ia bukanlah ranah bagi kesadaran telinga. Namun jika ia
terdengar, ia sama saja dengan suara, yang mana adalah merupakan objek
indera. Dengan demikian, karena sudah merupakan objek indera, kesadaran telinga sudah tidak ada, lalu bagaimana dapat mengetahui mendengar
suara dan mendengar kesadaran telinga? Di lain pihak, jika tidak ada yang
dapat mendengar suara dan mendengar kesadaran telinga tersebut, berarti
tidak ada pemahaman sama sekali. Dengan demikian, pada akhirnya bukankah kamu sama saja dengan rumput dan pepohonan.
“Tidak mungkin suara dan pendengaran berbaur membentuk ranah
di antara mereka tanpa adanya kesadaran yang ikut serta. Kalau tidak ada
kesadaran yang ikut berpartisipasi, maka organ yang merupakan bagian
dalam, dan suara yang merupakan objek luar tidak ada hubungan satu
sama lainnya. Dengan demikian, bagaimana mungkin ranah dapat terbentuk? Oleh karena itu, ketahuilah bahwa telinga dan suara sebagai kondisi
yang menimbulkan ranah kesadaran telinga, jika diteliti dari ketiganya,
semuanya tidak dapat ditemukan. Oleh sebab itu, ranah telinga, ranah
suara dan ranah kesadaran telinga, ketiganya bukan timbul karena sebab
dan kondisi atau ada dengan sendirinya, tetapi merupakan sifat kedemikianan yang luar biasa dari Tathagatagarbha.”
“Ananda, sebagaimana yang kamu ketahui, hidung dan bau adalah
kondisi yang menimbulkan kesadaran hidung. Apakah kesadaran ini
ditimbulkan oleh hidung, sehingga hidung merupakan ranahnya, atau
apakah kesadaran ini ditimbulkan oleh bau, sehingga bau merupakan ranahnya?”
“Ananda, jika kesadaran penciuman ini hanya ditimbulkan oleh
hidung, maka pada pikiranmu, apa yang kamu sebut hidung itu? Apakah
ia adalah daging berbentuk cakar kembar yang melekat di wajahmu,
ataukah ia adalah yang bisa mencium bebauan dan bisa bernafas itu
sebagai hidungmu?”
“Kalau kamu anggap daging yang berbentuk cakar kembar tersebut
sebagai hidungmu, namun daging termasuk bagian dari tubuh, dan
persepsi tubuh adalah sentuhan. Kalau begitu, ia mestinya disebut tubuh,
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bukan hidung; dan objek penciuman malah menjadi objek sentuhan.
Kalau tidak ada yang disebut hidung, lalu mana bisa ada ranah hidung?”
“Jika kamu anggap yang dapat mencium bau sebagai hidung, pada
pikiranmu, apakah yang bisa mengetahui bau tersebut? Apakah kamu
anggap daging di ujung hidungmu yang mengetahuinya? Kalau demikian
halnya, adalah daging yang mengetahui. Namun objeknya adalah sentuhan, bukan bau. Jadi ia bukan termasuk ruang lingkup penciuman dan sama
sekali tidak ada hubungan dengan hidung.”
“Jika kamu anggap ruang di dalam lubang hidungmu yang mengetahuinya, namun ruang tidak bisa mengetahui. Kalaupun ruang bisa
mengetahui, maka yang mengetahuinya adalah ruang itu sendiri, tidak bisa
dirasakan oleh daging hidungmu. Kalau ruang di dalam lubang hi-dungmu
bisa mengetahuinya, maka ruang angkasa di luar lubang hidung adalah
juga kamu sendiri. Karena daging hidungmu dan begitu juga badanmu
tidak mengetahui apa-apa, dan yang mengetahui hanyalah ruang angkasa
yang kosong, dengan demikian, Ananda yang ada disini sekarang mestinya
juga kosong dan tidak ada.”
“Kalau kamu anggap bau di dalam hidung sebagai yang mengetahui,
maka pemahaman ini adalah milik bau, dan tidak ada hubungannya
denganmu.
“Kalau dikatakan baik bau harum maupun bau busuk timbul dari
hidungmu, dengan demikian bau busuk bukan timbul dari airāvaṇa 92 dan
bau harum juga bukan timbul dari kayu cendana. Namun kalau keduanya
tidak ada, coba cium hidungmu, apakah ia berbau harum atau busuk?
Kalau berbau busuk, pasti tidak harum, dan kalau berbau harum, pasti
bukan bau busuk. Kalau kamu sekaligus dapat mencium bau harum
maupun bau busuk, maka kamu mestinya memiliki dua hidung. Dengan
demikian, yang bertanya Dharma kepadaku adalah dua Ananda. Manakah
yang merupakan tubuhmu yang sebenarnya?”
“Jika hanya ada satu hidung dan jika aroma wangi dan bau busuk
adalah bukan dua aroma yang berbeda, atau dengan kata lain, bau busuk
dapat menjadi bau harum, dan bau harum dapat menjadi bau busuk, maka
kedua bau tersebut tidak lagi memiliki jati dirinya. Jika demikian halnya,
dengan apa ranah kesadaran penciuman dapat terbentuk?”
92

Kemungkinan adalah sejenis bunga bangkai.
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“Jika kesadaran hidung timbul karena bau dan jika ia ada karena
adanya bau, maka sama halnya dengan mata yang bisa melihat bendabenda tetapi tidak dapat melihat dirinya sendiri. Demikian pula, kesadaran
yang timbul karena bau tidak akan dapat mencium bau itu sendiri.”
“Jadi, jika kesadaran hidung dapat menciumnya, berarti ia tidak
timbul karena bau; namun, jika ia tidak bisa menciumnya, berarti ia tidak
memiliki kesadaran tersebut. Jika bau tidak tergantung pada kesadaran
hidung, maka tidak terbentuk adanya ranah bau. Jika kesadaran hidung
tidak bisa mencium bau, maka ranah yang berdasarkan bau juga tidak
dapat terbentuk.”
“Karena tidak ada kesadaran di antara hidung yang merupakan organ
dalam dan bau yang merupakan objek luar, maka dapat dikatakan bahwa
sifat penciuman hidung adalah palsu. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa
baik hidung ataupun bau sebagai kondisi yang menimbulkan ranah
kesadaran hidung, jika diteliti dari ketiganya, semuanya tidak dapat
ditemukan. Dengan kata lain, ranah hidung, ranah bau dan ranah kesadaran hidung ketiganya bukan timbul karena sebab dan kondisi atau ada
dengan sendirinya, tetapi merupakan sifat kedemikianan yang luar biasa
dari Tathagatagarbha.
“Ananda, seperti yang kamu ketahui, lidah dan rasa adalah kondisi
yang menimbulkan kesadaran lidah. Kesadaran ini, kalau ditimbulkan oleh lidah, ia disebut ranah lidah, kalau ditimbulkan oleh rasa, ia disebut
ranah rasa. Apakah kesadaran ini ditimbulkan oleh lidah, sehingga lidah
yang menjadi ranahnya; ataukah ia ditimbulkan oleh rasa, sehingga rasa
yang menjadi ranahnya?
“Ananda, jika ia hanya ditimbulkan oleh lidah, maka tebu, plum
asam, berberin, garam, asarum, jahe dan kayu manis akan tidak memiliki
rasa. Namun kalau tidak ada rangsangan dari benda-benda tersebut
terhadap lidahmu, coba kecaplah lidahmu sendiri dan lihatlah apakah ia
terasa manis atau pahit.”
“Misalkan sifat lidah adalah pahit. Karena lidah tidak bisa mengecap rasanya sendiri, dengan apa kamu mengecap lidahmu dan mengetahui
bahwa ia benar-benar pahit? Jika ia bukan pahit, tentu ia hambar tidak
berasa. Dengan demikian, rasa bukan berasal darinya. Lalu bagaimana
dapat terbentuk ranahnya?”
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“Jika kesadaran lidah hanya ditimbulkan dari rasa, maka kesadaran
lidah adalah rasa tersebut. Sama halnya dengan lidah, rasa tidak dapat
mengecap rasanya sendiri. Lalu bagaimana kesadaran lidah dapat membedakan apakah ada rasa atau tidak?”
“Lagipula, aneka macam rasa bukan hanya berasal dari satu sumber
saja. Dengan demikian, mestinya ada banyak substansi kesadaran yang
sesuai untuk itu. Jika substansi kesadaran lidah hanya satu saja, maka
substansi ini pasti timbul dari rasa, dan kesadaran yang ditimbulkan juga
hanya satu macam. Demikian pula, rasa yang menimbulkannya juga hanya satu macam. Kalau demikian halnya, maka semua rasa, baik asin,
hambar, manis, pahit maupun rasa yang timbul karena gabungan bahan
serta rasa yang timbul karena pengolahan, mestinya hanya merupakan satu
rasa yang tidak bisa dibedakan.”
“Kalau sampai lidahmu tidak dapat membedakan berbagai rasa,
berarti tidak ada kesadaran lidah. Lalu bagaimana dapat dikatakan bahwa
ranah kesadaran lidah timbul karena lidah dan rasa? Tidak mungkin juga
kesadaran rasa ditimbulkan oleh ruang angkasa.”
“Kalau dikatakan bahwa lidah dan rasa bergabung membentuk
kesadaran rasa, namun lidah termasuk yang berperasaan, sedangkan rasa
tidak berperasaan. Substansi pencampuran mereka akan menjadi kacau
dan tidak memiliki sifat tersendiri. Dengan demikian, bagaimana mereka
bisa membentuk suatu ranah? Oleh karena itu, ketahuilah bahwa baik
lidah ataupun rasa sebagai kondisi yang menimbulkan ranah kesadaran
lidah, jika diteliti dari ketiganya, semuanya tidak dapat ditemukan. Oleh
sebab itu, ranah lidah, ranah rasa dan ranah kesadaran lidah ketiganya
bukan timbul karena sebab dan kondisi atau ada dengan sendirinya, tetapi
merupakan sifat kedemikianan yang luar biasa dari Tathagatagarbha.”
“Ananda, seperti yang kamu ketahui, tubuh dan sentuhan adalah
kondisi yang menimbulkan kesadaran tubuh. Kesadaran ini, kalau ditimbulkan oleh tubuh, ia disebut ranah tubuh, kalau ditimbulkan oleh
sentuhan, ia disebut ranah sentuhan. Apakah kesadaran ini ditimbulkan
oleh tubuh, sehingga tubuh yang menjadi ranahnya, atau apakah ia timbul
karena sentuhan, sehingga sentuhan yang menjadi ranahnya?”
“Ananda, jika dikatakan ia hanya ditimbulkan oleh tubuh. Namun
kalau tidak dikondisikan dengan adanya kontak dan pemisahan serta rasa
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halus dan kasar yang merupakan fenomena sentuhan, apa yang dapat
tubuh rasakan?”
“Jika dikatakan ia hanya ditimbulkan oleh sentuhan. Namun tanpa
adanya tubuh, tidak terpenuhi kondisi tubuh dan sentuhan yang menjadi
penyebab terciptanya kesadaran adanya sentuhan. Lagipula, tanpa adanya
tubuh, siapa yang dapat merasakan kontak dan pemisahan?”
“Ananda, benda tidak dapat menyentuh dirinya sendiri dan merasakan adanya sentuhan. Benda harus bersentuhan dengan tubuh, barulah
tubuh mengetahui adanya sentuhan.”
“Kalau tubuh mengetahuinya karena adanya sentuhan, maka
kesadaran ini timbul karena sentuhan. Kalau tubuh mengetahui sentuhan
tersebut karena adanya tubuh, maka kesadaran ini timbul karena tubuh.
Kalau kesadaran ini timbul sendiri karena sentuhan, maka ia tidak ada
hubungannya dengan tubuh; dan kalau kesadaran ini timbul sendiri karena
tubuh, maka ia tidak ada hubungannya dengan sentuhan.”
“Sifat tubuh dan objek sentuhan pada dasarnya tidak memiliki
ayatananya sendiri. Ketika terjadi sentuhan dengan tubuh, ia merupakan
sifat substansi tubuh sendiri, namun ketika ia terpisah dari tubuh, penampilannya sama seperti ruang angkasa.”
“Karena tidak ada hal seperti tubuh yang merupakan bagian dalam
dan sentuhan yang merupakan bagian luar, mana bisa ada kesadaran
timbul di antara mereka? Kalau tidak ada kesadaran yang timbul antara
keduanya, berarti sifat tubuh yang merupakan bagian dalam dan sifat
sentuhan yang merupakan bagian luar juga tidak ada. Lalu dari manakah
ranah kesadaran tubuh dibentuk? Oleh karena itu, ketahuilah bahwa baik
tubuh ataupun sentuhan, sebagai kondisi yang menimbulkan ranah kesadaran tubuh, jika diteliti dari ketiganya, semuanya tidak dapat ditemukan.
Oleh sebab itu, ranah tubuh, ranah sentuhan dan ranah kesadaran tubuh
ketiganya bukan timbul karena sebab dan kondisi atau ada dengan
sendirinya, tetapi merupakan sifat kedemikianan yang luar biasa dari
Tathagatagarbha.”
“Ananda, seperti yang kamu ketahui, pikiran dan dharma adalah
kondisi yang menimbulkan kesadaran pikiran. Apakah kesadaran ini ditimbulkan oleh pikiran, sehingga pikiran yang menjadi ranahnya, atau
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apakah ia ditimbulkan oleh dharma, sehingga dharma yang menjadi ranahnya?”
“Ananda, jika kesadaran ini muncul hanya karena pikiran, maka
pikiran harus berisi dharma untuk mengungkapkan keberadaannya sendiri.
Dengan tidak adanya dharma, maka organ pikiran tidak bisa timbul.
Terlepas dari objek indera dan organ indera, pikiran pun tidak ada. Dalam
keadaan di mana objek indera dan organ indera tidak ada, apa gunanya
kesadaran pikiran tersebut?”
“Lagipula, apakah kesadaran pikiranmu yang merupakan kesadaran
keenam dan pikiranmu yang sama-sama dapat membedakan ide dan benda
itu sama atau berbeda satu sama lain? Jika keduanya adalah sama, maka
kesadaran pikiran adalah pikiran itu sendiri. Kalau begitu, mana bisa dikatakan bahwa ia ditimbulkan oleh pikiran?”
“Jika ia berbeda dengan pikiran, maka kesadaran pikiran tersebut
sama dengan objek indera yang tidak memiliki sifat pemahaman. Kalau
begitu, mana bisa dikatakan ia berasal dari pikiran? Di lain pihak, jika
kesadaran ini memiliki sifat pemahaman, maka pikiran dan kesadaran
pikiran kedua-duanya memiliki sifat membedakan. Dengan demikian, tidak dapat dipastikan apakah sifat membedakan ini adalah milik kesadaran
pikiran atau pikiran itu sendiri. Karena tidak adanya perbedaan yang jelas
antara keduanya, bagaimana suatu ranah dapat dibentuk?”
“Katakanlah kesadaran timbul karena adanya dharma. Namun segala sesuatu di dunia tidak terpisahkan dari lima objek indera, yaitu bentuk,
suara, bau, rasa dan sentuhan, yang masing-masing memiliki ciri yang
jelas sesuai dengan organ inderanya. Tetapi semuanya ini bukan merupakan objek pikiran.”
“Jika kamu yakin kesadaranmu tergantung pada dharma untuk
keberadaannya, maka lihatlah dengan teliti ke dalam dharma. Seperti apakah penampilannya? Di luar bentuk dan ruang, getaran dan keheningan,
tembus dan tak tembus pandang, sentuhan dan pemisahan, serta pemunculan dan pelenyapan, di mana dharma dapat ditemukan?”
“Karena dharma muncul bersamaan dengan bentuk, ruang dan lainlain dan lenyap bersamaan dengan lenyapnya mereka, maka dharma, yang
dikatakan sebagai kondisi timbulnya kesadaran pikiran tidak memiliki
substansinya sendiri. Di samping itu, kesadaran yang ditimbulkannya
tidak memiliki ciri dan hanya merupakan bayangan semata. Oleh karena
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dharma tidak memiliki ciri dan rupa, bagaimana ranah dharma dapat dibentuk?”
“Oleh karena itu, ketahuilah bahwa baik pikiran ataupun dharma
sebagai kondisi yang menimbulkan ranah kesadaran pikiran, jika diteliti
dari ketiganya, semuanya tidak bisa ditemukan. Oleh sebab itu, ranah
pikiran, ranah dharma dan ranah kesadaran pikiran ketiganya bukan timbul
karena sebab dan kondisi atau ada dengan sendirinya, tetapi merupakan
sifat kedemikianan yang luar biasa dari Tathagatagarbha.”
Ananda berkata kepada Sang Buddha: “Bhagawan, Tathagata sering
berbicara tentang campuran dan penyatuan antara sebab dan kondisi, dan
telah mengajarkan kami bahwa semua perubahan di dunia adalah disebabkan oleh pencampuran dan penyatuan empat elemen. 93 Mengapa sekarang
Tathagata menolak semua konsep sebab dan kondisi? Aku tidak mengerti.
Mohon Sang Buddha yang belas kasih menjelaskan kepada semua
makhluk hidup tentang makna Jalan Tengah yang definitif dan melampaui
semua cara berpikir yang menyesatkan.”
Sang Buddha berkata kepada Ananda: “Kamu telah berusaha untuk
meninggalkan ajaran Kendaraan Kecil 94 tahap Sravaka dan Pratyekabuddha dan berharap untuk mencari pencerahan yang tak tertanding.
Karena itu, yang aku jelaskan kepadamu sekarang ini adalah Kebenaran
Tertinggi. Kenapa kamu masih membatasi diri dengan penalaran yang
keliru tentang sebab dan kondisi palsu dari kalangan orang awam?
Meskipun kamu sangat terpelajar dan telah banyak mendengar Dharma
dariku, kamu seperti orang yang terbiasa berbicara tentang obat-obatan.
Tetapi, ketika kamu dihadapkan dengan obat yang nyata, kamu malah
tidak mengenalnya. Inilah sebabnya mengapa Tathagata mengatakan
bahwa kamu benar-benar orang yang patut dikasihani. Dengarkan dengan
saksama apa yang aku beritahukan sekarang, sehingga kamu dan semua
yang berlatih Mahayana di masa depan dapat menyelami dan mencapai
Realita.” Ananda diam dan menunggu instruksi suci Sang Buddha.
“Ananda, seperti yang kamu katakan, ketika empat elemen
bercampur dan menyatu, mereka menimbulkan beraneka ragam perubahan
di dunia. Namun, Ananda, jika sifat dari elemen lain bertentangan dengan
93
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Empat elemen: tanah, air, api dan angin.
Skt. Hinayana.
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sifat dasarnya, ia tidak dapat bercampur dan menyatu dengan elemen
tersebut, misalnya: ruang kosong tidak dapat bercampur dan menyatu
dengan bentuk. Di sisi lain, jika elemen-eleman saling bercampur dan
menyatu, keberadaan mereka dapat dilihat dalam proses perubahan, di
mana mereka saling bergantungan dari awal sampai akhir. Dalam proses
perubahan, mereka tunduk pada penciptaan dan kehancuran dalam rangkaian penggantian yang tak habis-habisnya, seperti lingkaran api yang
terbentuk oleh obor yang diputar. Ananda, misalnya air yang setelah menjadi es, bisa berubah kembali menjadi air.”
“Lihatlah elemen tanah yang ukurannya berkisar dari sebesar bumi
sampai sehalus debu. Pecahkan debu menjadi tujuh bagian terus menerus
sampai menjadi partikel yang paling halus ke batas yang ekstrim dari suatu
bentuk, di mana ia mendekati kekosongan 95. Partikel ini sudah tidak bisa
dipecah lagi lebih lanjut, sebab kalau ia dapat dipecah lagi, maka ia akan
menjadi ruang, sudah bukan merupakan suatu bentuk. Ananda, jika
partikel debu yang mendekati ruang ini dapat dipecah sampai menjadi
ruang yang tidak berbentuk, kalau begitu, apakah dengan menghimpun
banyak ruang dapat tercipta suatu bentuk?”
“Sekarang kamu bertanya tentang pencampuran dan penyatuan dari
empat elemen yang menimbulkan segala macam perubahan. Ambillah
contoh partikel yang mendekati ruang ini. Berapa banyakkah ruang yang
harus dicampur dan disatukan untuk menghasilkan partikel tersebut?
Tetapi, tidak masuk akal untuk menganggap bahwa dengan menggabungkan partikel yang mendekati ruang ini dengan partikel yang mendekati
ruang masih tetap merupakan partikel yang mendekati ruang. Partikel
yang mendekati ruang tersebut dapat dipecah sampai menjadi ruang.
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Debu yang dapat terlihat dengan kasat mata disebut ‘debu penembus celah’. Debu ini kalau dibelah
menjadi tujuh bagian, maka setiap bagian hasil pecahan debu tersebut berukuran sepertujuh dari
debu penembus celah’. Debu ini disebut ‘debu bulu sapi’. Kalau debu bulu sapi dibelah menjadi
tujuh bagian, maka setiap bagiannya disebut ‘debu bulu kambing’. ‘Debu bulu kambing’ dibelah
menjadi tujuh bagian menjadi ‘debu bulu kelinci’. ‘Debu bulu kelinci’ dibelah menjadi tujuh
bagian menjadi ‘debu air’. ‘Debu air’ dibelah menjadi tujuh bagian, maka setiap bagiannya disebut
‘debu logam’. Kalau debu logam’ dibelah menjadi tujuh bagian, maka setiap bagiannya disebut
‘debu mikro’. Debu dengan ukuran sepertujuh ‘debu mikro’ disebut ‘debu dengan ukuran
mendekati kekosongan’. Partikel ini sudah tidak bisa dibelah lagi menjadi bentuk fisik dengan
ukuran yang lebih kecil. Dikatakan bahwa teori atom dan molekul terinspirasi dari keterangan
tersebut di atas.
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Namun, berapa banyakkah benda berbentuk yang harus disatukan
bersama-sama untuk menghasilkan ruang?”
“Penyatuan suatu bentuk dengan suatu bentuk lainnya akan menghasilkan suatu bentuk, bukan ruang; dan penyatuan ruang dengan ruang akan
menghasilkan ruang, bukan menghasilkan suatu bentuk. Bentuk dapat
dibagi, tetapi mana bisa ruang yang tidak berbentuk, yang tidak bisa
diutarakan jumlahnya dapat disatukan dan digabung? Jelaslah, partikel
yang mendekati ruang ini bukan timbul karena pencampuran atau penyatuan. Maka tidaklah benar kalau fenomena dunia lainnya dianggap timbul
dari campuran dan penyatuan dari sebab dan kondisi.”
“Kamu tidak menyadari bahwa dalam Tathagatagarbha, sifat diri
suatu bentuk yang sebenarnya adalah sama dengan kekosongan dan sifat
diri kekosongan yang sebenarnya adalah sama dengan bentuk. Elemen
tanah pada dasarnya adalah murni dan bersih. Ia meliputi semua alam
dharma dan bermanifestasi secara berbeda sesuai pemahaman dan karma
makhluk hidup. Orang awam yang bodoh menganggapnya timbul dari
sebab dan kondisi atau ada dengan sendirinya. Kesalahan ini timbul dari
proses pembedaan dan penalaran kesadaran pikiran mereka yang hanya
merupakan kata-kata kosong yang tidak memiliki makna sebenarnya.”
“Ananda, api tidak memiliki sifat alaminya. Keberadaannya tergantung pada kondisi eksternal. Lihatlah orang-orang di kota yang hendak
menyiapkan makanan mereka. Mereka menggunakan cermin logam yang
dipoles untuk mendapatkan api dari matahari.”
“Ananda, apa yang dimaksud dengan pencampuran dan penyatuan?
Ambillah contoh kamu, aku dan seribu dua ratus lima puluh bhiksu ini.
Meskipun merupakan satu kelompok, tetapi setiap anggota memiliki tubuh,
marga dan nama sendiri, misalnya Sariputra, seorang Brahmana; Uruvilva,
dari suku Kasyapa; dan kamu, Ananda, dari marga Gautama.”
“Ananda, elemen api juga demikian. Kalau sifat api timbul karena
pencampuran dan penyatuan, maka ia juga merupakan satu kelompok.
Jadi, kalau diteliti sumbernya, mestinya ia memiliki substansi-substansi
yang beraneka ragam dan memiliki nama sendiri. Ananda, jika api
berasal dari pencampuran dan penyatuan elemen, maka ketika seseorang
memegang cermin untuk mendapatkan api di bawah matahari, apakah api
ini berasal dari cermin, dari moxa, atau datang dari matahari?”
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“Ananda, jika ia berasal dari matahari dan dapat membakar moxa di
tanganmu, karena sinar matahari juga melintasi pepohonan, mestinya
semua pohon akan hangus. Jika ia keluar dari cermin dan kemudian
membakar moxa, mengapa ia tidak melelehkan cermin dan membakar
tanganmu? Kamu bahkan tidak merasakan panasnya, bagaimana pula
cermin bisa meleleh karenanya? Kalau dikatakan ia berasal dari moxa,
mengapa pula moxa harus membutuhkan matahari dan cermin untuk membuatnya terbakar?”
“Coba pikir: Cermin dipegang oleh tangan, matahari berada di
langit, dan moxa awalnya tumbuh dari tanah. Entah api ini bermula dari
mana bisa melintas dari tempat yang jauh sampai ke sini? Lagipula,
matahari dan cermin jaraknya terpisah sangat jauh. Mereka tidak dapat
bercampur dan menyatu satu sama lain. Tidak mungkin pula kalau api ini
ada dengan sendirinya.”
“Kelihatannya kamu tidak menyadari bahwa dalam Tathagatagarbha,
sifat alami api yang sebenarnya adalah sama dengan kekosongan dan sifat
alami kekosongan yang sebenarnya adalah sama dengan api. Elemen api
pada dasarnya adalah murni dan bersih. Ia meliputi semua alam dharma
dan bermanifestasi secara berbeda sesuai pemahaman serta karma makhluk hidup.”
“Ananda, ketahuilah bahwa api akan dihasilkan di manapun apabila
seseorang memegang cermin di bawah sinar matahari, dan bahwa jika
cermin dipegang di seluruh alam, maka api akan bermunculan di manamana sesuai hukum karma dan tidak di tempat dan arah tertentu saja.
Orang awam yang bodoh menganggapnya timbul dari sebab dan kondisi
atau ada dengan sendirinya. Kesalahan ini timbul dari proses pembedaan
dan penalaran kesadaran pikiran mereka yang hanya merupakan kata-kata
kosong yang tidak memiliki makna sebenarnya.
“Ananda, sesuai sifatnya, air tidak tetap. Ia akan diam atau mengalir.
Tukang sihir yang hebat di Sravasti, seperti Kapila, Cakra, Padma dan
Hasta, dengan menghadapkan bola kristal yang terbuat dari batu lima
penjuru di tengah malam ke bulan purnama, mereka mendapatkan air
saripati bulan untuk dicampurkan dengan obat-obatan. Apakah air tersebut berasal dari bola kristal atau berasal dari ruang angkasa, atau berasal
dari bulan?”
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“Ananda, jika ia berasal dari bulan yang sangat jauh, ia harus melewati pepohonan di hutan sebelum mencapai bola kristal dan mengalir ke
dalam mangkuk. Dengan demikian, pepohonan yang dilewatinya akan
terendam. Kalau mereka terendam, mengapa harus menunggu air keluar
dari bola kristal? Jika pepohonan tidak terendam, berarti air tidak
mengalir melewati pepohonan. Ini menunjukkan bahwa ia tidak turun dari
bulan.”
“Jika ia timbul dari bola kristal, mestinya ia mengeluarkan air sepanjang waktu. Mengapa harus menunggu sampai tengah malam saat bulan
purnama untuk menampungnya?”
“Katakanlah ia timbul dari ruang angkasa. Tetapi karena sifat ruang
angkasa tak terbatas, maka air mestinya mengalir di mana-mana dan
menenggelamkan segala sesuatu di tempat kehidupan manusia dan istanaistana di surga. Jika demikian halnya, mana bisa ada makhluk hidup yang
disebut berjalan di atas tanah, yang terbang di udara dan yang berenang di
dalam air?”
“Pikirkanlah semua ini. Bulan di langit, bola kristal di tangan orang
dan wadah tempat menampung diletakkan secara manual. Lalu darimana
air ini berasal dan mengalir ke dalam wadah tersebut? Bulan dan bola
kristal jauh terpisah dan tidak dapat bercampur dan menyatu satu sama lain.
Tidak masuk akal pula untuk mengatakan bahwa air ini tidak berasal dari
sumber manapun atau ada dengan sendirinya.”
“Kamu tidak mengetahui bahwa dalam Tathagatagarbha, sifat diri air
yang sebenarnya adalah sama dengan kekosongan dan sifat diri kekosongan yang sebenarnya adalah sama dengan air. Elemen air pada dasarnya
adalah murni dan bersih. Ia meliputi semua alam dharma dan bermanifestasi secara berbeda sesuai pemahaman dan karma makhluk hidup.
Ketahuilah, air akan dihasilkan di manapun apabila seseorang memegang
bola kristal, dan bahwa jika bola kristal dipegang di seluruh alam, maka air
akan mengalir di mana-mana sesuai dengan hukum karma, tidak di tempat
dan arah tertentu saja. Orang awam yang bodoh menganggapnya timbul
dari sebab dan kondisi atau ada dengan sendirinya. Kesalahan ini timbul
dari proses pembedaan dan penalaran kesadaran pikiran mereka yang
hanya merupakan kata-kata kosong yang tidak memiliki makna sebenarnya.”
77

TUJUH ELEMEN MERESAPI SELURUH ALAM

“Ananda, elemen angin tidak memiliki substansi. Ia bergerak atau
diam. Ketika kamu bergabung dalam persamuhan dan menata kashaya 96 mu, ujung jubahmu kadang-kadang menyapu ke orang di sebelahmu, sehingga terasa siliran angin yang meniup ke wajahnya. Apakah angin ini
timbul dari ujung jubahmu atau dari ruang angkasa, ataukah dari wajah
orang tersebut?”
“Ananda, jika ia timbul dari ujung jubahmu, maka kamu seperti
orang yang berselimut angin. Angin akan meniup jubahmu, dan jubahmu
akan diterbangkan meninggalkan tubuhmu. Lagipula, sekarang aku sedang membabarkan Dharma di sini, namun jubahku tidak bergerak.
Lihatlah, apakah ada angin di dalamnya? Tidak mungkin juga jubahku
memiliki tempat untuk menyimpan angin.”
“Jika dikatakan angin timbul dari ruang angkasa, mengapa ia tidak
menghembus wajah orang selagi jubahmu tidak bergerak? Lagipula,
ruang angkasa sifatnya permanen dan mestinya angin selalu ada. Ini
berarti kalau tidak ada angin, maka ruang angkasa akan lenyap. Kamu
bisa merasa ketika angin tidak ada, tetapi bagaimanakah rupa ruang
angkasa yang lenyap?”
“Semua benda timbul dan lenyap, namun ruang angkasa tidak dapat
diciptakan dan dimusnahkan. Jika ruang angkasa dapat diciptakan dan
dimusnahkan, ia bukanlah ruang angkasa. Dan jika ia memang ruang
angkasa, mana bisa angin timbul darinya?”
“Jika dikatakan angin timbul dari wajah orang di sebelahmu, ia
mestinya juga menghembusi kamu ketika kamu menata jubahmu. Lalu
mengapa ia berbalik menghembus wajah orang yang menimbulkan angin
tersebut? Dengan demikian, jelaslah bahwa angin bukan timbul dari wajah
orang tersebut.”
“Pikirkanlah semua ini dengan saksama. Jubah yang kamu tata
adalah milikmu, wajah yang terhembus adalah milik bhiksu lain, dan
ruang angkasa dalam keadaan diam tidak bergerak. Lalu dari mana angin
timbul dan berhembus sampai kesini? Angin dan ruang angkasa sifatnya
berbeda dan tidak dapat bercampur atau menyatu. Tidak mungkin angin
ada dengan sendirinya tanpa sebab.”
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Jubah bhiksu.
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“Kamu masih belum menyadari bahwa dalam Tathagatagarbha, sifat
diri angin yang sebenarnya adalah sama dengan kekosongan, dan sifat diri
kekosongan yang sebenarnya adalah sama dengan angin. Elemen angin
pada dasarnya adalah murni dan bersih. Ia meliputi semua alam dharma
dan bermanifestasi secara berbeda sesuai pemahaman dan karma makhluk
hidup.”
“Ananda, jika kamu menggerakkan jubahmu, angin yang lembut
akan bergerak. Dan jika ada gerakan serupa di seluruh alam, maka akan
ada angin di seluruh alam sesuai dengan hukum karma dan tidak pada
tempat atau arah tertentu saja. Orang awam yang bodoh menganggapnya
timbul dari sebab dan kondisi atau ada dengan sendirinya. Kesalahan ini
timbul dari proses pembedaan dan penalaran kesadaran pikiran mereka
yang hanya merupakan kata-kata kosong yang tidak memiliki makna
sebenarnya.”
“Ananda, ruang tidak berbentuk. Ia menjadi jelas karena adanya
benda berbentuk. Ambillah contoh suatu tempat di kota Srasvati ini yang
jauh dari sungai. Orang-orang yang berbeda kasta, misalnya Ksatriya,
Brahmana, Vaisya, Sudra, Bhāradvāja dan Candala 97 yang datang dan
membangun rumah mereka di sana menggali sumur untuk mendapatkan
air. Untuk setiap kaki tanah yang tergali, muncul satu kaki ruang, dan
untuk sepuluh kaki tanah yang tergali, muncul pula sepuluh kaki ruang,
sehingga kedangkalan atau kedalaman ruang sesuai dengan jumlah tanah
yang dikeluarkan. Apakah ruang ini timbul dari tanah, dari penggalian,
atau ada dengan sendirinya tanpa sebab?”
“Ananda, jika ruang ada dengan sendirinya tanpa sebab apapun,
mengapa sebelum penggalian ia terhalang oleh bumi? Mengapa hanya ada
bumi yang kentara tanpa ruang apapun yang terlihat di dalamnya? Jika
ruang timbul karena tanah yang tergali, seharusnya ia terlihat masuk ke
dalam sumur ketika tanah sedang digali. Jika hanya tanah yang tergali
tanpa kelihatan ruang memasuki sumur, mana bisa dikatakan ruang timbul
karena tanah yang tergali?”
“Jika dikatakan tidak ada yang keluar dan yang masuk, maka mestinya tidak ada perbedaan antara ruang dan bumi. Kalau demikian halnya,
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Bharadvaja adalah salah satu marga Brahmana, sedangkan Candala adalah golongan di luar kasta.
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mengapa pada waktu menggali tanah tidak ada ruang yang tergali dan
keluar bersama tanah?”
“Jika dikatakan ruang timbul dari penggalian, maka yang tergali
keluar adalah ruang, bukan tanah. Jika ruang tidak timbul dari penggalian,
maka penggalian mestinya hanya mengeluarkan tanah. Tetapi mengapa
ketika tanah sedang digali, ada ruang terlihat di dalam sumur?”
“Pikirkan semua ini dengan saksama dan lihatlah dengan teliti.
Penggalian dilakukan dengan tangan di tempat yang sesuai, sedangkan
tanah berasal dari bumi yang digali. Tetapi apa yang menyebabkan timbulnya ruang di sana? Alat penggali dan ruang, yang satu bersubstansi,
sedang lainnya tidak. Mereka tidak berfungsi pada bidang yang sama dan
tidak dapat bercampur atau disatukan. Lagipula, adalah tidak masuk akal
menganggap bahwa ruang ada dengan sendirinya.”
“Ruang adalah sempurna, meliputi semua dan pada dasarnya tak
bergerak. Ketahuilah bahwa ia dan elemen tanah, air, api dan angin, yang
bersama-sama disebut lima elemen, berada dalam keadaan harmoni dan
semuanya adalah Tathagatagarbha yang berada di luar penciptaan dan
pemusnahan.”
“Ananda, karena pikiranmu terdelusi, kamu menganggap semua
fenomena muncul karena pencampuran dan penyatuan dari empat elemen.
Kamu tidak menyadari sifat diri yang sebenarnya dari empat elemen yang
tidak lain daripada sifat alami Tathagatagarbha. Kamu mestinya melihat
ke dalam ruang dan menemukan apakah ia timbul karena tanah yang
tergali atau ia masuk ke dalam karena tanah digali, ataupun ia tidak keluar
dan tidak masuk. Kamu sama sekali tidak menyadari bahwa dalam
Tathagatagarbha, sifat diri batin cerah yang sebenarnya adalah ruang, dan
sifat diri ruang yang sebenarnya adalah batin cerah. Ruang pada dasarnya
adalah murni dan bersih, meliputi semua alam dharma dan bermanifestasi
secara berbeda sesuai pemahaman dan karma makhluk hidup. Ananda,
jika di satu tempat ada sumur yang kosong, akan ada ruang yang mengisi
sumur tersebut. Jika ada sumur kosong di sepuluh penjuru, juga akan ada
ruang yang mengisi mereka di sepuluh arah, tidak hanya pada tempat atau
arah tertentu. Orang awam yang bodoh menganggapnya timbul dari sebab
dan kondisi atau ada dengan sendirinya. Kesalahan ini timbul dari proses
pembedaan dan penalaran kesadaran pikiran mereka yang hanya
merupakan kata-kata kosong yang tidak memiliki makna sebenarnya.”
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“Ananda, penglihatan 98 tidak memiliki pemahamannya sendiri.
Pemahamannya timbul karena adanya bentuk dan ruang. Contohnya
seperti kamu sekarang di Taman Jeta ini. Kamu melihat keadaan terang di
siang hari dan remang-remang di senjakala. Pada malam hari, ada terang
saat bulan kelihatan dan gelap saat bulan baru. Karena adanya keadaan
terang dan gelap inilah yang menyebabkan penglihatan berfungsi.”
“Apakah penglihatan ini merupakan kesatuan atau tidak merupakan
kesatuan dengan keadaan terang, kegelapan dan ruang angkasa? Atau
apakah mereka adalah sama namun berbeda, atau mereka tidak sama namun juga tidak berbeda?”
“Ananda, katakanlah penglihatan adalah merupakan kesatuan dengan keadaan terang, kegelapan dan ruang. Namun keadaan terang dan
kegelapan sifatnya berlawanan. Ketika ada keadaan terang, tidak ada
kegelapan; dan ketika ada kegelapan, tidak ada keadaan terang. Jika
penglihatan merupakan kesatuan dengan kegelapan, ia mestinya lenyap
ketika ada keadaan terang. Sebaliknya jika penglihatan merupakan
kesatuan dengan keadaan terang, ia mestinya lenyap ketika ada kegelapan.
Tetapi mengapa ia masih bisa mengetahui keadaan terang dan kegelapan?
Terang dan gelap sifatnya berbeda dan mereka muncul dan lenyap,
sedangkan penglihatan adalah di luar penciptaan dan pemusnahan. Jadi
bagaimana mungkin penglihatan bisa merupakan kesatuan dengan keadaan
terang dan kegelapan?”
“Namun, jika penglihatan bukan merupakan kesatuan dengan
keadaan terang dan kegelapan, coba teliti penglihatan tampaknya seperti
apa ketika ia terpisah dari keadaan terang, kegelapan dan ruang. Karena
terlepas dari keadaan terang, keadaan gelap dan ruang, maka penglihatan
tidak ada, sama seperti bulu kura-kura dan tanduk kelinci. Tanpa
kehadiran keadaan terang, keadaan gelap dan ruang, mana bisa ada
penglihatan? Jadi mana bisa dikatakan bahwa mereka bukan merupakan
suatu kesatuan?”
“Sifat terang dan gelap bertentangan satu sama lain. Dengan demikian tidak bisa dikatakan keadaan terang, keadaan gelap dan penglihatan
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Yang dimaksud dengan ‘penglihatan’ atau ‘persepsi’ di sini adalah aspek penglihatan atau
pemahaman dari kesadaran alaya (kesadaran kedelapan). Kesadaran alaya memiliki dua aspek,
yaitu aspek penglihatan atau pemahaman yang bersifat subjektif, yang selalu dianggap sebagai ‘diri’
oleh kesadaran mano (kesadaran ketujuh); dan aspek fenomena yang bersifat objektif, yang
dianggap kesadaran mano sebagai ‘dharma’.
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merupakan suatu kesatuan. Namun terlepas dari keadaan terang, keadaan
gelap dan ruang, tidak ada penglihatan yang berdiri sendiri. Lalu bagaimana dapat dikatakan mereka bukan merupakan suatu kesatuan?”
“Jika kamu mencoba untuk memisahkan ruang dari penglihatan,
kamu tidak akan menemukan batas-batas mereka. Jika demikian halnya,
mana bisa dikatakan bahwa mereka bukan benda yang sama?”
“Ketika kamu melihat keadaan terang dan kegelapan, meski keadaan
terang dan kegelapan bertentangan satu sama lain, tetapi sifat penglihatanmu tidak berubah. Keadaan terang dan kegelapan tunduk pada prinsip
pemunculan dan pemusnahan, namun sifat penglihatan adalah permanen.
Dengan demikian, mana bisa dikatakan mereka tidak berbeda?”
“Lihatlah dengan teliti dan mendalam pada semua ini dan periksalah
berulang-ulang: Keadaan terang berasal dari matahari, keadaan gelap
disebabkan karena malam bulan baru, tembus pandang adalah sifat ruang
angkasa, dan tak tembus pandang merupakan sifat bumi. Namun dari
manakah asalnya penglihatan yang dapat memahami keadaan terang dan
gelap, tembus pandang dan tak tembus pandang ini? Karena penglihatan
dapat membedakan sedangkan ruang tidak bisa membedakan, jadi sifat
mereka berbeda dan mereka tidak bisa bercampur atau menyatu. Dengan
demikian, mana bisa dikatakan bahwa semua fenomena timbul karena
sebab dan kondisi? Sekalipun tidak timbul karena sebab dan kondisi, tidak
mungkin juga ia tidak berasal dari manapun atau ia timbul secara spontan
dan ada dengan sendirinya.”
“Bukan saja esensi penglihatan bersifat demikian, tetapi pendengaran, penciuman, pengecapan dan kesadaran juga demikian adanya. Sifat
diri mereka mencakup semua dan pada dasarnya tidak berubah. Bahkan,
bukan saja ruang yang tak bergerak dan yang tak terbatas bersifat demikian, tetapi elemen yang bergerak lainnya, seperti tanah, air, api dan angin,
yang semua disebut enam elemen 99, meski penampilannya bersifat ilusi,
namun sifat alaminya sejati dan berada dalam keharmonisan satu sama
lainnya. Mereka pada dasarnya adalah Tathagatagarbha yang tidak mengalami pemunculan dan pemusnahan.”
“Ananda, kamu tenggelam dalam ajaran sederhana dan tidak menyadari bahwa penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, kesadaran
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dan pemahaman pada dasarnya adalah sifat Tathagatagarbha yang luar
biasa. Kamu harus meneliti apakah sifat mereka tunduk pada pemunculan
dan pemusnahan, apakah mereka sama atau berbeda, apakah mereka tidak
tunduk pada pemunculan dan pemusnahan, dan apakah mereka tidak sama
namun juga tidak berbeda. Kamu tidak menyadari bahwa di dalam
Tathagatagarbha, sifat penglihatan adalah substansi pemahaman yang
tercerahkan, dan esensi pemahaman adalah penglihatan yang luar biasa
yang pada dasarnya murni dan bersih dan meliputi seluruh alam dharma.”
“Sama seperti sifat penglihatan yang mencakup sepuluh penjuru
seluruh alam-dharma, sifat-sifat pendengaran, penciuman, pengecapan dan
sentuhan serta pikiran juga memiliki kualitas yang cerah dan bersifat
universal, sehingga tidak hanya berada dalam tempat dan arah tertentu.
Mereka bermanifestasi secara berbeda sesuai pemahaman dan karma
makhluk hidup. Orang awam yang bodoh menganggapnya timbul dari
sebab dan kondisi atau ada dengan sendirinya. Kesalahan ini timbul dari
proses pembedaan dan penalaran kesadaran pikiran mereka yang hanya
merupakan kata-kata kosong yang tidak memiliki makna sebenarnya.”
“Ananda, kesadaran tidak memiliki asal. Ia adalah ilusi yang timbul
dari enam organ dan objek indera. Lihatlah sekeliling dalam persamuhan
suci ini, siapa saja orang-orang yang hadir. Matamu ibaratnya cermin
yang tidak memiliki kemampuan membedakan, namun kesadaranmu tahu
bahwa yang ini adalah Manjusri, ini adalah Purnamaitrayaniputra, ini
Maudgalyayana, ini Subhūti, Sariputra dan lainnya.”
“Apakah kesadaran ini timbul dari penglihatan, dari bentuk, ataukah
dari ruang? Atau apakah ia muncul secara spontan tanpa sebab?”
“Ananda, jika dikatakan bahwa kesadaranmu timbul dari penglihatan,
namun dengan tidak adanya keadaan terang dan gelap, bentuk dan ruang
keempatnya, tidak akan ada penglihatan; dan bila tidak ada penglihatan,
bagaimana ia bisa menimbulkan kesadaran?”
“Jika kesadaranmu timbul dari objek indera dan bukan dari penglihatan, maka tidak akan terlihat adanya keadaan terang dan gelap. Kalau
tidak ada keadaan terang dan gelap, dengan demikian juga tidak terlihat
adanya bentuk ataupun ruang. Kalau penampilan objek indera pun tidak
ada, dari mana bisa timbul kesadaran?
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“Katakanlah kesadaranmu timbul dari ruang. Namun ruang tidak
memiliki penampilan maupun penglihatan. Dengan tidak adanya penglihatan, berarti juga tidak ada pemahaman dan pembedaan adanya keadaan
terang dan gelap, bentuk dan ruang. Dan dengan tidak adanya objek-objek
indera tersebut, maka tidak ada yang dapat dirasakan. Lalu bagaimana
penglihatan, pendengaran, perasaan dan pemahamanmu dapat terjadi?”
‘Dengan demikian, tanpa bentuk dan persepsi penglihatan, kesadaran
yang dianggap timbul dari ruang sama saja dengan tidak ada. Di sisi lain,
kalaupun ia ada, dalam ketiadaan benda, apa yang bisa ia bedakan?”
“Jika kesadaranmu muncul dengan tiba-tiba tanpa sebab, mengapa ia
tidak bisa memunculkan kesadaran penglihatan yang dapat membedakan
cahaya bulan di siang hari?”
“Sekarang lihatlah dengan teliti dan mendalam akan semua ini.
Penglihatanmu tergantung pada pertemuan bola matamu dengan objek
eksternal. Di antaranya, yang dapat terlihat adalah benda-benda yang memiliki bentuk, sedangkan yang tidak berbentuk adalah ruang angkasa. Ini
adalah empat sebab, yaitu penglihatan, mata, bentuk dan ruang dari mana
kesadaran muncul, tetapi yang mana di antara mereka yang menimbulkan
kesadaran?”
“Kesadaran selalu membedakan. Karena itu ia disebut selalu bergerak, sedangkan penglihatan bersifat diam, karena ia tidak membedakan.
Mereka tidak bisa bercampur dan menyatu. Penciuman, pendengaran,
pencerapan dan pikiran berada di kategori yang sama seperti penglihatanmu. Namun bagaimanapun, kesadaranmu harus memiliki sumber dan tidak muncul dengan sendirinya.”
“Jika kesadaran ini tidak timbul dari apapun, termasuk tidak timbul
dari penyatuan atau pencampuran, maka dengan demikian kamu mestinya
menyadari bahwa kesadaran ini dan persepsi melalui penglihatan, pendengaran, pengecapan, sentuhan dan pikiran yang meliputi semua arah
adalah juga sempurna dan tidak timbul dari sebab dan kondisi. Kesadaran
ini bersama penglihatan, ruang, tanah, air, api dan angin yang disebut tujuh
elemen, sifatnya nyata dan bercampur dengan bebas. Mereka adalah sifat
asli yang tak terbatas dari Tathagatagarbha yang tidak mengalami pemunculan ataupun pemusnahan.”
“Ananda, karena pikiranmu kasar dan dangkal, kamu tidak menyadari bahwa penglihatan, pendengaran, perasaan dan pemahaman yang me84
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nimbulkan kesadaran, pada dasarnya berasal dari Tathagatagarbha.
Seyogianya kamu melihat ke dalam kesadaran enam pintu masuk, dan
melihat apakah mereka adalah sama atau berbeda, ada atau tidak ada,
bukan sama ataupun bukan berbeda, dan bukan ada atau bukan tidak
ada. 100 Kamu tidak menyadari bahwa dalam Tathagatagarbha, sifat kesadaran adalah terang dan mengetahui, dan terang yang tercerahkan adalah
kesadaran yang sebenarnya. Batin cerah yang luar biasa bersifat tenang
dan murni serta mencakup seluruh alam-dharma, tidak hanya terbatas pada
tempat atau arah tertentu. Ia bermanifestasi sesuai pemahaman dan karma
makhluk hidup. Orang awam yang bodoh menganggapnya timbul dari sebab dan kondisi atau ada dengan sendirinya. Kesalahan ini timbul dari
proses pembedaan dan penalaran kesadaran pikiran mereka yang hanya
merupakan kata-kata kosong yang tidak memiliki arti sebenarnya.”
Setelah mendengar instruksi yang mendalam dari Sang Buddha,
pikiran Ananda dan para umat menjadi tenang dan bebas dari segala
kecemasan. Mereka masing-masing mengerti bahwa sifat alami batin
meresapi ruang di sepuluh penjuru, terlihat dengan jelas seperti daun atau
barang yang dipegang di tangan sendiri, dan bahwa segala sesuatu adalah
batin cerah yang terang dan luar biasa yang meliputi alam sepuluh penjuru.
Di sisi lain, mereka mendapatkan bahwa tubuh mereka sendiri yang dilahirkan oleh orang tua adalah bagaikan sebutir debu yang bergoyanggoyang di ruang angkasa, kadang-kadang terlihat dan kadang-kadang tidak,
atau seperti gelembung air yang naik dan turun dengan tanpa tujuan di
lautan jernih yang tak berbatas. Sekarang mereka telah melihat semua ini
dengan jelas dan menyadari batin mereka yang luar biasa, permanen dan
tak terhancurkan. Dengan merangkapkan kedua tangan, mereka bersamasama memberi hormat dan berterima kasih kepada Sang Buddha yang
telah menunjukkan kepada mereka apa yang tidak pernah mereka sadari
sebelumnya.
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Kalau disebut sama, namun fungsi ke enam indera berbeda. Kalau disebut berbeda, namun mereka
berasal dari substansi luar biasa yang sama. Kalau disebut mereka adalah kosong, namun mereka
memiliki kemampuan pembedaan, dan kalau mereka disebut ada, namun mereka tidak berbentuk.
Kalau mereka disebut tidak sama, namun mereka merupakan substansi yang sama. Kalau mereka
disebut tidak berbeda, namun fungsi mereka berbeda satu sama lainnya. Kalau mereka disebut
bukan kosong, namun terlepas dari enam indera, mereka tidak ada. Kalau mereka disebut tidak ada,
namun mereka dapat membedakan objek-objek indera.
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Kemudian di hadapan Sang Buddha, Ananda memuji Sang Buddha
dengan gatha sebagai berikut:
Bhagavan dengan tubuh yang hening, dharani dan tak tergerakkan, 101
Surangama terunggul yang jarang terdapat di dunia,
Engkau memusnahkan pemikiran salahku yang telah ada selama jutaan kalpa,
Sehingga aku dapat merealisasi Dharmakaya tanpa melewati kalpa
yang tak terhitung banyaknya.
Semoga sekarang aku mendapatkan hasil dan merealisasi batin nan
cerah,
Dan kemudian menyelamatkan makhluk yang tak terhitung banyaknya
seperti butir pasir di Sungai Gangga,
Kupersembahkan tubuh dan pikiranku kepada makhluk di semua alam
kehidupan,
Guna membalas budi baik Sang Buddha.
Kumohon Sang Buddha menjadi saksi ikrarku:
Aku bersumpah akan masuk ke lima kekeruhan.
Apabila ada satu makhluk yang belum mencapai Kebuddhaan,
Aku tidak akan memasuki Nirvana.
O, Buddha yang Maha Pengasih dan Perkasa,
Mohon hancurkan pikiran terdelusiku sampai ke akar-akarnya,
Sehingga aku segera merealisasi Pencerahan Agung,
Dan duduk di Bodhimandala sepuluh penjuru dunia.
Kalaupun kesunyataan bisa musnah,
Ikrar vajraku ini tak kan goyah.

101

86

Pujian terhadap Dharmakaya, Shambogakaya dan Nirmanakaya Sang Buddha. Dharani: Pengendalian secara keseluruhan.
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BAB IV

Kemudian di tengah persamuhan Purnamaitrayaniputra bangkit dari
tempat duduknya. Ia membuka kain jubah yang menutupi lengan kanannya, lalu berlutut di atas lutut kanannya. Dengan hormat ia merangkapkan
kedua tangannya dan berkata kepada Sang Buddha: “Bhagavan yang
agung, Anda telah mengungkapkan kebenaran tertinggi dari Tathagata
dengan terampil dan rinci kepada semua makhluk hidup. Buddha selalu
menyatakan bahwa aku melampaui semua orang dalam membabarkan
Dharma. Tetapi seperti sekarang ini aku mendengarkan suara DharmaNya yang merdu dan mendalam, aku belum dapat memahaminya, bagaikan orang tuli yang berusaha mendengar denging nyamuk yang berada
seratus kaki jauhnya. Bukan saja tidak terlihat, apalagi mendengarnya.
Meskipun Buddha telah memberi ajaran yang mendalam untuk menghilangkan kebingunganku, namun aku gagal memahami makna kebenaran
utama yang dapat menghilangkan semua keraguanku.”
“Bhagavan, adalah wajar bahwa mereka seperti Ananda yang
pikirannya telah terbuka tetapi belum membuang kebiasaan ketidaktahuan
mereka tidak memahaminya. Tetapi, meskipun aku dan orang lain di sini
telah memahami kesunyataan diri 102 sehingga mencapai keadaan di luar
arus tumimbal lahir, kami masih belum jelas tentang kesunyataan
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Kesunyataan diri: Konsep bahwa tidak ada diri yang berdiri sendiri yang lepas dari sebab dan
kondisi dan bersifat permanen.
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fenomena 103 , sehingga belum dapat memahami Dharma yang baru saja
diajarkan oleh Sang Tathagata.”
“Bhagavan, jika semua hal, seperti organ indera, objek indera, lima
skandha, dua belas bidang indera, serta delapan belas ranah pada dasarnya
adalah sifat alami Tathagatagarbha yang murni dan bersih, mengapa tibatiba ia memunculkan gunung, sungai, bumi dan bentuk-bentuk fenomena
terkondisi lainnya yang secara berganti-ganti timbul dan lenyap tanpa
henti?
“Tathagata juga telah berbicara tentang elemen tanah, air, api dan
angin yang bercampur dengan sempurna dan meliputi seluruh alamdharma di mana mereka tidak berubah dan tetap berada sepanjang waktu.
Bhagavan, jika elemen tanah meliputi seluruh alam, mengapa ia bisa
mengandung air? Jika elemen air juga meliputi seluruh alam, mestinya api
tidak akan muncul. Lalu bagaimana seseorang dapat mengerti bahwa
kedua elemen ini meliputi seantero alam tanpa saling memusnahkan?
Bhagavan, sifat tanah adalah padat dan merintangi, sedangkan sifat ruang
adalah kosong dan dapat ditembus. Bagaimana keduanya bisa meliputi
seluruh alam-dharma? Aku benar-benar tidak mengerti doktrin ini bakal
mengarah ke mana. Aku mohon Tathagata yang penuh belas kasih menerangkannya dan menghilangkan awan kebingunganku dan para umat.”
Setelah berkata demikian, ia bersujud dan menunggu ajaran suci.
Sang Buddha berkata kepada Purnamaitrayaniputra dan semua Arhat
dalam persamuhan yang telah mencapai keadaan di luar tumimbal lahir
dan tidak perlu belajar lebih lanjut: “Tathagata sekarang akan menguraikan
kebenaran transenden tertinggi dalam persamuhan ini, agar para Sravaka
yang sifatnya tetap 104 dan Arhat yang belum menyadari kesunyataan diri
dan kesunyataan dharma dan yang bermaksud meninggalkan Kendaraan
Kecil untuk melatih diri dalam Kendaraan Agung 105 dan umat lainnya,
akan memperoleh tempat latihan yang hening pada aryana, 106 mandala
bodhi yang sejati dari Kendaraan Tunggal nan Agung.107 Dengarkanlah
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Kesunyataan fenomena atau kesunyaan dharma: Konsep bahwa tidak ada fenomena yang berdiri
sendiri yang lepas dari sebab dan kondisi dan bersifat permanen.
104
Arhat yang merasa puas dengan realisasi yang sedikit, yang tidak berusaha maju lebih lanjut.
105
Kendaraan Agung atau Kendaraan Bodhisattva. Skt. Mahayana.
106
Aryana: tempat latihan atau bodhimandala.
107
Kendaraan Tunggal nan Agung: Ekayana, ajaran tertinggi tentang realita yang tidak menyimpang
ke kekosongan nihilisme maupun keberadaan.
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dengan penuh perhatian apa yang akan kukatakan.” Purnamaitrayaniputra
dan umat dalam persamuhan dengan hormat berdiam diri menunggu suara
Dharma Sang Buddha.”
Sang Buddha berkata: “Purna, kamu sekarang bertanya mengapa
dari dasar yang murni dan bersih itu tiba-tiba memunculkan gunung,
sungai dan bumi. Tidakkah kamu sering mendengar Buddha menyatakan,
bahwa sifat alami substansi Batin yang Cerah adalah hening dan tak berubah, sedangkan aktivitasnya selalu bersinar dan mengikuti kondisi?”
Purnamaitrayaniputra menjawab: “Ya, Bhagavan, aku telah mendengar hal ini”
Sang Buddha bertanya: “Bila kamu berbicara tentang pencerahan,
apakah kamu berpikir bahwa sifat alami Kebuddhaan yang dasarnya sudah
cerah dan tidak membutuhkan pencerahan lebih lanjut itu disebut pencerahan? Atau apakah kamu berpikir bahwa sifat alami Kebuddhaan yang
awalnya belum cerah tetapi perlu dicerahkan untuk menjadi sifat Kebuddhaan yang tercerahkan?”
Purnamaitrayaniputra berkata: “Jika substansi yang belum cerah ini
tidak dicerahkan dan disebut substansi yang cerah, mestinya ia tidak akan
menyadari apa-apa.”
Sang Buddha berkata: “Kamu mengatakan bahwa kecuali dicerahkan, maka ia bukanlah Batin yang Cerah. Aku mengatakan bahwa itu bukan Batin yang Cerah jika kamu harus menambahkan pencerahan padanya.
Yang tidak menyadari apapun bukanlah sifat Kebuddhaan yang hening dan
cerah; tetapi yang menciptakan objek ilusi adalah yang belum
tercerahkan.”
“Sifat batin pada dasarnya cerah. Adalah keliru untuk menambahkan pencerahan pada kesadaran yang sudah cerah. Batin yang Cerah
bukanlah sesuatu yang perlu dibuat menjadi cerah. Karena begitu dibuat
cerah, maka objek palsu akan terbentuk karena upaya pencerahan ini.
Setelah objek palsu terbentuk, maka sebagai akibatnya, timbullah ‘diri’
sebagai sebuah subjek yang bersifat ilusi.”
“Demikianlah, dalam keadaan tanpa kesamaan dan tanpa perbedaan,
tiba-tiba dimunculkan perbedaan. Ketika subjek yang membedakan dihadapkan pada objek-objek yang dibedakannya, dimunculkanlah apa yang
bersifat aneka ragam. Kemudian dari fenomena yang beraneka ragam
tersebut dimunculkanlah apa yang bersifat sama dan seragam, yang
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berbeda dengan keanekaragaman tersebut. Selanjutnya, dari interaksi
keduanya, dimunculkanlah apa yang tidak sama namun juga tidak berbeda.”
“Gangguan pertentangan ini mengakibatkan kelelahan yang menimbulkan persepsi yang keliru yang akhirnya memunculkan bentuk-bentuk
objek indera. Kebingungan yang diciptakan sendiri, yang disebabkan oleh
kemelekatan pada namarupa, 108 menyebabkan aktivitas karma yang
menyebabkan timbulnya penderitaan.”
“Dengan demikian, apa yang dimanifestasikan menjadi dunia yang
sifatnya beraneka ragam dan ruang yang sifatnya diam. Oleh karena itu
ruang mewakili kesamaan dan dunia mewakili keanekaragaman. Dan dari
kelangsungan karma, makhluk hidup yang tidak sama namun juga tidak
berbeda109 terperangkap dalam penderitaan tiga alam kehidupan dan lima
skandha. Demikianlah, dalam dharma yang tak terkondisi timbul fenomena yang terkondisi.
“Konfrontasi yang berkelanjutan dari kesadaran yang bersifat subjektif dan kekosongan yang bersifat objektif menghasilkan getaran dan
gerakan. Oleh karena itu timbul cakra angin yang bergerak secara terus
menerus dalam alam semesta. Interaksi kesadaran dengan angin dan ruang
angkasa menimbulkan gerakan, dan karena kesadaran yang bersikukuh
dengan ketidaktahuannya, terbentuklah padatan yang mengeras menjadi
elemen logam. Oleh karena itu ada cakra logam yang melestarikan bumi.
Logam yang terbentuk dari kemelekatan pada kesadaran yang tidak
tercerahkan bergesekan dengan angin yang terbentuk karena getaran
kesadaran yang bersifat ilusi menyebabkan timbulnya kelebat api yang
bersifat transformatif. Api yang muncul melelehkan logam dan menghasilkan kelembaban, sehingga ada cakra air yang meliputi alam di sepuluh
penjuru.
“Api bergerak naik dan air bergerak turun. Perpaduannya membentuk benda-benda padat. Bagian yang basah menjadi lautan, bagian yang
kering menjadi benua dan pulau-pulau. Itulah sebabnya mengapa lautan
selalu tampak terang dan ada sungai dan anak sungai mengalir di daratan.
108

Namarupa: Istilah ini digunakan dalam Buddhisme untuk merujuk pada proses konstituen dari
manusia: nāma biasanya dianggap merujuk pada unsur-unsur psikologis dari manusia, sementara
rūpa merujuk pada fisik. Namarupa juga disebut sebagai lima skandha.
109
Mahkluk hidup memiliki rupa yang tidak sama, tetapi sama-sama memiliki kesadaran.
90

KELANGSUNGAN MAKHLUK HIDUP

Kelebihan kekuatan elemen api atas elemen air mengakibatkan terbentuknya gunung yang tinggi. Oleh karenanya, batu memercikan api apabila
dipukul dan meleleh ketika terkena panas yang cukup tinggi. Kelebihan
kekuatan elemen air terhadap elemen tanah mengakibatkan tumbuhnya
tumbuh-tumbuhan. Oleh karenanya, kebakaran hutan membuat pepohonan menjadi abu, dan tanaman mengeluarkan air ketika diperas. Demikianlah, keempat elemen yang bersifat ilusi ini bercampur dan saling menjadi
benih, dan dari sebab dan kondisi ini terjadilah kelangsungan dunia.”
“Selanjutnya, Purna, penyebab ketidaktahuan dan ilusi tidak lain
adalah pengupayaan pencerahan pada sifat alami batin yang sudah cerah.
Setelah objek yang bersifat ilusi diciptakan, kemampuan pemahaman tidak
dapat melampauinya. Karena sebab dan kondisi inilah, pendengaran
hanya terbatas pada suara dan penglihatan hanya terbatas pada bentuk.
Dengan terciptanya bentuk, suara, bau, rasa, sentuhan dan pikiran yang
merupakan enam objek indera yang bersifat ilusi, Batin yang Cerah terbagi
menjadi penglihatan, pendengaran, perasaan dan pemahaman yang berfungsi secara terpisah dan tidak dapat saling menggantikan.”
“Karena pengaruh karma, terjadilah empat macam kelahiran. Makhluk yang lahir dari kandungan dan dari telur mengandalkan karma orang
tuanya dan karmanya sendiri yang bersesuaian dengan orang tuanya.
Mereka saling berhubungan membentuk janin dan kelahiran. Makhluk
yang dengan karmanya sendiri, dengan mengandalkan kelembaban terlahir
sebagai binatang melata, sedangkan makhluk lainnya yang berkeinginan
meninggalkan tubuh yang lama dan mendapatkan tubuh yang baru terlahir
sebagai makhluk dengan kelahiran transformasi.”
“Ketika makhluk yang akan terlahir dari kandungan melihat percikan api objek keinginannya, maka ia cenderung memenuhi nafsu keinginannya. Bakal janin berjenis lelaki akan merasa benci melihat sang ayah dan
akan tertarik dan sayang terhadap sang ibu. Kebalikannya, bakal janin
berjenis perempuan akan merasa benci melihat sang ibu dan tertarik dan
sayang terhadap sang ayah. Perasaan sayang yang tertangkap dalam sel
pembuahan orang tua merupakan benih terbentuknya janin. Hubungan
seksual menarik mereka yang memiliki karma yang sama. Demikianlah,
dengan perasaan sayang sebagai sebab dan hubungan seksual sebagai
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kondisi, terbentuklah lima tahap sebuah janin seperti kalala, arbuda, dan
sebagainya.” 110
“Sebagai tanggapannya atas karma makhluk hidup, terjadilah kelahiran dari rahim, dari telur, dari kelembaban dan dari transformasi.
Kelahiran dari telur didominasi oleh pemikiran yang kacau; yang lahir dari
rahim didominasi oleh nafsu dan emosi; kelahiran dari kelembaban
disebabkan karena gabungan yang bersifat penanggapan; sedangkan kelahiran dari transformasi disebabkan oleh keinginan meninggalkan tubuh
yang lama dan mendapatkan tubuh yang baru.”
“Seiring dengan perubahan nafsu, emosi, pikiran dan keinginan
untuk mengadakan penggabungan dan pemisahan, terjadilah perubahan
kelahiran yang turun dan naik, yang beralih dari satu ke jenis ke jenis kelahiran lainnya yang berhubungan erat dengan efek retributif karma mereka.
Karena sebab dan kondisi yang demikian maka berlangsunglah kehidupan
makhluk hidup.”
“Purna, karena nafsu keinginan, rasa sayang dan cinta yang begitu
terikat erat bersama-sama dan tidak terlepaskan, hasilnya adalah rangkaian
kelahiran orang tua, anak dan cucu yang tak berakhir. Hal ini terutama
berasal dari nafsu keinginan seksual. Untuk memuaskan nafsu keinginan
seksualnya, makhluk hidup mengkonsumsi makanan bernutrisi yang cukup
untuk keperluan tersebut. Namun, keinginan seksual tak pernah terpuaskan, sehingga semua makhluk hidup yang terlahir dari telur, rahim,
kelembaban dan dengan transformasi di dunia ini cenderung memakan
makhluk lain untuk menghidupi tubuh mereka sejauh kekuatan mereka
memungkinkan. Dengan demikian terciptalah kegairahan untuk membunuh yang menjadi dasar tumimbal lahir mereka.”
“Karena jika seseorang membunuh seekor kambing untuk dimakan
dagingnya, kambing tersebut akan terlahir kembali sebagai manusia. Dan
orang tersebut, setelah kematiannya, akan terlahir kembali sebagai kambing untuk membayar utangnya. Demikianlah, makhluk hidup dari sepuluh jenis kelahiran melahap satu sama lain dan membentuk karma buruk
110
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Kalala" adalah kata Sansekerta yang mengacu pada minggu pertama perkembangan embrio yang
berupa koagulasi yang licin. Janin pada minggu kedua disebut "arbuda," suatu padatan yang
berbentuk bulat. Janin pada minggu ketiga disebut “pesi”, atau daging lunak; pada minggu
keempat disebut “ghana”, atau daging padat, dan pada minggu kelima disebut “prashakha”, atau
embrio yang belum sempurna.
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yang tak ada habisnya. Dengan demikian terciptalah kegairahan untuk
mencuri 111 yang menjadi dasar tumimbal lahir mereka.”
“Karena sebab seperti ‘kamu berutang nyawa kepadaku’ dan ‘aku
harus membayar utangku’ ini, maka makhluk hidup menjadi sasaran
kelahiran dan kematian selama ratusan ribu kalpa lamanya. Karena sebab
seperti ‘kamu sayang padaku’ dan ‘aku suka akan kecantikanmu’, mereka
terus terikat satu sama lain selama ratusan ribu kalpa lamanya. Oleh
karena itu, sebab dasar pembalasan karma yang berkelanjutan adalah tiga:
pembunuhan, pencurian dan nafsu seksual.”
"Oleh karena itu, Purna, tiga jenis keterbalikan yang berkelanjutan112
ini berasal dari pencerahan yang ditambahkan ke Batin yang Cerah,
sehingga sifat pemahaman kecerahan palsu tersebut menjadi kesadaran
subjektif yang selanjutnya menciptakan persepsi bentuk, dan dengan
demikian melihat gunung, sungai dan bumi serta fenomena lainnya secara
keliru dan terungkap dalam urut-urutan yang terjadi pada siklus yang tak
ada akhirnya."
Purnamaitrayaniputra bertanya: “Jika Batin yang luar biasa yang
pada dasarnya mutlak, cerah dan sama dengan batin Tathagata yang tidak
berubah, tiba-tiba dapat menciptakan gunung, sungai, bumi dan semua
fenomena terkondisi lainnya, kapankah Buddha yang telah merealisasi
Pencerahan Mutlak kembali memunculkan persepsi duniawi gunung,
sungai, bumi, fenomena terkondisi lainnya serta semua kebiasaan yang
membawa kemerosotan?”
Sang Buddha berkata kepada Purnamaitrayaniputra: “Jika seseorang
tersesat ke sebuah desa dengan mengira Selatan itu Utara, apakah kesalahannya timbul karena bingung atau timbul karena sadar?”
Jawab Purnamaitrayaniputra: “Orang yang tersesat ini bukan karena
bingung ataupun karena sadar. Mengapa? Karena kebingungan tidak
memiliki sumber, bagaimana kesalahan ini berasal darinya? Dan karena
kalau ia sadar, ia tak bakal bingung. Jadi mana mungkin kesadarannya
menyebabkannya berbuat salah?”
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Mengambil sesuatu, termasuk jiwa raga makhluk lain tanpa pengetahuan dan persetujuan yang
empunya disebut mencuri.
112
Dunia, makhluk hidup dan pembalasan karma.
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Sang Buddha bertanya: “Ketika sedang tersesat, jika orang ini tibatiba berjumpa dengan seseorang yang menunjukkan jalan yang benar.
Purna, menurut pendapatmu, sesudah menyadari kesalahannya, apakah ia
akan tersesat lagi?”
Purnamaitrayaniputra menjawab: “Tidak, Bhagavan”
Sang Buddha berkata: “Purna, hal itu adalah sama untuk semua
Buddha di sepuluh penjuru. Kebingungan tidak memiliki akar karena ia
tidak memiliki sifat alami dirinya. Pada dasarnya, tidak pernah terjadi kebingungan, meskipun tampaknya seolah-olah ada kebingungan dan pencerahan. Namun, ketika khayalan tentang kebingungan dan pencerahan
berakhir, kebingungan akan hilang, karena Batin yang Cerah tidak
memunculkan kebingungan. Hal ini adalah seperti orang yang menderita
penyakit mata yang melihat ada bunga-bunga di angkasa. Jika ia sembuh,
bunga-bunga ini akan lenyap. Tetapi, jika ia kembali ke tempat mereka
lenyap dan menunggu mereka muncul lagi, apakah kamu pikir orang itu
bodoh atau cerdas?”
Purnamaitrayaniputra menjawab: “Pada dasarnya ruang angkasa
tidak memiliki bunga. Namun, karena penglihatan yang terdelusi, mereka
terlihat seperti berada di sana. Melihat hilangnya bunga ke dalam ruang
angkasa saja sudah merupakan suatu kesalahan. Sungguh gila kalau
menunggu mereka muncul kembali. Mengapa masih perlu menentukan
lebih lanjut apakah orang gila tersebut bodoh atau cerdas?”
Sang Buddha berkata: “Kamu telah menafsirkan dengan baik seperti
itu. Mengapa masih bertanya tentang batin cerah, kosong dan luar biasa
semua Buddha akan bisa lagi memunculkan gunung, sungai dan bumi?
Ibaratnya bijih tambang yang mengandung emas dan logam lainnya.
Setelah emas diekstraksi, ia tidak akan menjadi bijih tambang lagi. Sama
seperti abu hasil pembakaran kayu yang tidak bisa menjadi kayu lagi.
Keadaan itu adalah sama bagi semua Buddha yang telah merealisasi
Nirvana dan Batin Cerah.”
“Purna, kini kamu bertanya tentang elemen tanah, air, api dan angin
yang pada dasarnya berbaur tanpa hambatan di alam-dharma. Kamu ragu
mengapa elemen air dan api tidak saling memusnahkan. Dan kamu
mempertanyakan mengapa ruang angkasa dan elemen tanah tidak bertentangan jika keduanya sama-sama meresapi seluruh alam dharma.”
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“Purna, ambillah ruang angkasa sebagai contoh yang sangat berbeda
dengan semua bentuk, tetapi tidak mencegah mereka untuk bermanifestasi
di dalamnya. Purna, apakah kamu tahu alasannya? Ruang angkasa
bercahaya di bawah sinar matahari dan gelap ketika langit mendung. Ia
kelihatan bergerak karena adanya angin, terang di langit yang cerah, kabur
di dalam kabut, gelap dalam badai debu dan terpantul dengan jelas di atas
air jernih.”
“Bagaimana pendapatmu tentang fenomena yang beragam yang
terjadi pada tempat tempat-tempat yang berbeda tersebut? Apakah mereka
timbul karena kondisi-kondisi tersebut di atas, ataukah mereka berasal dari
ruang angkasa? Jika fenomena tersebut timbul berdasarkan sebab dan
kondisi, Purna, maka waktu matahari bersinar, karena keadaan terang
berasal dari matahari, dengan demikian, dunia di sepuluh penjuru mestinya
diliputi sinar matahari. Tetapi, mengapa masih terlihat matahari di
angkasa? Jika dikatakan bahwa keadaan terang tersebut berasal dari ruang
angkasa, maka ruang angkasa seharusnya selalu dalam keadaan terang.
Tetapi, mengapa di malam hari atau ketika ada awan dan kabut, ia tidak
menjadi terang? Oleh karena itu, ketahuilah bahwa keadaan terang tidak
berasal dari matahari maupun dari ruang angkasa, tetapi juga tidak terlepas
dari matahari dan ruang angkasa.”
“Jadi, jika direnungkan, pada dasarnya ketujuh elemen tersebut
adalah palsu, karena mereka tidak dapat ditunjuk. Seperti bunga yang
tidak benar-benar ada di angkasa, untuk apa pula mengharapkan ia menghasilkan buah maya? Terhadap fenomena yang sudah nyata bersifat ilusi,
untuk apa pula ditanyakan tentang makna dari sifat mereka yang saling
memusnahkan? Tetapi, ketika kita merenungkan sifat alami batin cerah
yang mendasari mereka, pada dasarnya mereka adalah nyata, sebab
mereka adalah manifestasi batin cerah yang mutlak. Karena batin cerah
yang mutlak pada dasarnya bukanlah air ataupun api, mengapa kamu
mempertanyakan sifat mereka yang menghalangi satu sama lainnya?”
“Batin cerah dan luar biasa juga demikian sifatnya. Jika karmamu 113
sesuai dengan pemunculan ilusi ruang, maka ruang akan terwujud. Jika
karmamu memiliki ilusi yang mirip tanah, air, api dan angin, maka satu
113

Kata ‘mu’ dalam ‘karmamu’ disini
makhluk hidup.

dan kalimat berikutnya mencakup atau mewakili semua
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demi satu mereka akan terwujud secara terpisah, dan jika karmamu
menimbulkan mereka semua, mereka akan muncul secara bersama.”
“Purna, apa yang dimaksud dengan muncul secara bersama? Misalnya bayangan matahari yang tercermin di dalam air yang sama. Jika ada
dua orang yang berjalan berlawanan arah, yang satu ke arah Timur dan
yang lainnya ke arah Barat sambil melihat bayangan matahari tersebut,
masing-masing dari mereka akan melihat bayangan matahari mengikuti
arahnya: yang satu ke arah Timur dan yang lainnya ke arah Barat.
Tampaknya tidak ada arah yang tertentu bagi gerakan bayangan matahari
tersebut. Kamu tidak semestinya bertanya mengapa matahari yang adanya
hanya satu bisa bergerak di arah yang berlawanan, atau mengapa ada dua
bayangan matahari terlihat ketika hanya ada satu yang muncul di langit.
Mengatakan bahwa ada satu atau dua matahari hanya berputar di kepalsuan dan memperdalam delusimu, karena tidak ada yang dapat dijadikan
sebagai dasar pembuktian.”
“Purna, kamu berpikir bahwa bentuk dan ruang saling berlawanan
dalam Tathagatagarbha. Sesungguhnya tidaklah demikian halnya. Meski
substansi alami Tathagatagarbha adalah tetap dan tak berubah, namun
aktivitasnya adalah sesuai dengan kondisi. Sehingga, sesuai dengan
pikiran yang terdelusi, ia akan bermanifestasi sebagai ruang dan bentuk
yang meliputi seluruh alam-dharma.”
“Sebagai hasilnya, muncullah di dalam alam dharma angin yang
bergerak, ruang angkasa yang diam, matahari yang terang dan awan yang
gelap. Karena delusi dan kebingungan mereka, makhluk hidup berpaling
dari batin cerah yang luar biasa dan melekat pada objek indera. Sehingga
dengan demikian mereka menumbuhkan klesa dan memunculkan dunia
samsara berdasarkan penampilan yang dihasilkan dari bentuk-bentuk yang
bersifat ilusi.”
“Namun, Buddha tidaklah demikian. Buddha tahu bagaimana mempergunakan sifat cerah alami yang tidak ada pemunculan dan pelenyapan,
tidak mengikuti fenomena yang bersifat ilusi dan menggabungkannya
dalam Tathagatagarbha, sehingga Tathagatagarbha bersifat unik, dan
kecerahannya yang luar biasa menerangi seluruh alam dharma. Itulah
sebabnya, di dalam alam dharma, yang jumlahnya satu adalah tak terhingga, yang tak terhingga adalah satu; yang kecil dapat bermanifestasi
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menjadi besar, dan yang besar dapat bermanifestasi menjadi kecil; di mana
bodhimandala yang tak tergoyahkan muncul di sepuluh penjuru dunia, di
mana tubuhnya mencakup sepuluh penjuru ruang yang tak terbatas, di
mana pada ujung sehelai bulu dapat ditampilkan alam Buddha, dan di
mana Ia memutar Roda Dharma sambil duduk di dalam sebutir debu.”
“Karena aku telah menghapus semua objek yang bersifat ilusi dari
indera agar sesuai dengan sifat pencerahan, maka batin cerah Tathagata
dapat bermanifestasi secara luar biasa.”
“Substansi cerah dan sempurna Tathagatagarbha adalah tetap dan
tidak berubah tanpa sesuatu apapun di dalamnya, ia bukan hati, bukan
ruang, bukan tanah, bukan air, bukan angin dan bukan api. Begitu pula, ia
bukan mata, bukan telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran serta bukan
bentuk, bukan suara, bau, rasa, sentuhan dan dharma; bukan ranah
kesadaran mata maupun lainnya, sampai dengan dan termasuk bukan
ranah kesadaran pikiran. Dan ia bukan pencerahan, bukan ketidaktahuan,
bukan akhir dari ketidaktahuan maupun lainnya; sampai dengan dan
termasuk bukan usia tua dan kematian dan akhir dari usia tua dan kematian.
Dan juga bukan penderitaan, bukan sebab penderitaan, bukan Nirvana; dan
bukan jalan pencapaian akhir penderitaan; bukan kebijaksanaan dan bukan
pencapaian. Dan bukan dana, bukan sila, bukan virya, bukan ksanti,
bukan dhyana, bukan prajna dan bukan paramita. 114 Dan begitu pula, ia
bukan Tathagata, bukan Arhat, bukan Samyak-sambodhi; bukan Parinirvana, bukan Keabadian, bukan Kebahagiaan, bukan Diri Sejati dan
bukan Kemurnian.”
“Demikianlah sifat dasar batin cerah yang luar biasa dari Tathagatagarbha yang menyangkal keberadaan duniawi maupun supra-duniawi.”
“Namun, karena ia bermanifestasi sesuai kondisi, dengan demikian
ia adalah hati, ruang, tanah, air, angin dan api; adalah mata, telinga, hidung,
lidah, tubuh dan pikiran serta bentuk, suara, bau, rasa, sentuhan dan
dharma, ranah kesadaran mata maupun lainnya, sampai dengan dan termasuk ranah kesadaran pikiran. Dan adalah pencerahan, ketidaktahuan, akhir
dari ketidak-tahuan maupun lainnya; sampai dengan dan termasuk usia tua
dan kematian dan akhir dari usia tua dan kematian. Juga adalah pende114

Dana: amal; sila: disiplin; virya: semangat; kshanti: kesabaran; dhyāna: meditasi; prajna: kebijaksanaan transenden; paramita: kesempurnaan.
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ritaan, sebab penderitaan, Nirvana dan jalan pencapaian akhir penderitaan;
adalah kebijaksanaan dan adalah pencapaian. Dan adalah dana, sila, virya,
ksanti, dhyana, prajna dan paramita. Begitu pula, ia adalah Tathagata,
adalah Arhat, Samyak-sambodhi, adalah Parinirvana, adalah Keabadian
Sejati, adalah Kebahagiaan, adalah Diri Sejati dan adalah Kemurnian.”
“Demikianlah sifat dasar batin cerah yang luar biasa dari Tathagatagarbha yang menegaskan keberadaan duniawi maupun supra-duniawi;
yang kosong namun tidak kosong; yang karena identik dengan dan
termasuk duniawi dan supra-duniawi, adalah melampaui ‘ya’ dan ‘bukan’,
dan adalah di luar ‘kesamaan’ dan ‘perbedaan’.”
“Oleh karena itu, mana mungkin makhluk duniawi di tiga alam
kehidupan, para Sravaka dan Pratyeka-buddha yang berada dalam tingkat
supra-duniawi dapat menyelami sifat batin cerah Tathagata dan menembus
kebijaksanaan Buddha dengan kata-kata dan ucapan duniawi? Ibaratnya,
meskipun siter, konghou115 dan kecapi dapat membuat melodi yang merdu,
ia tidak berguna kalau tidak ada jari terampil yang memetiknya. Hal itu
adalah sama dengan kamu dan semua makhluk hidup. Batin sejati yang
cerah dan berharga adalah sempurna dalam diri setiap makhluk. Namun
lihatlah, ketika aku menekan jariku, terpancarlah cahaya samudera
samadhi, tetapi begitu pikiranmu bergerak, muncullah semua klesa.
Keadaan yang demikian disebabkan karena kamu tidak berusaha dengan
rajin mencari pencerahan agung dan kesukaanmu akan Kendaraan Kecil,
serta kepuasanmu dengan sedikit kemajuan yang kamu anggap sudah
lengkap.”
Purnamaitrayaniputra berkata: “Sang Buddha dan aku memiliki batin
cerah yang sejati, mutlak dan bersih yang sama dan sepenuhnya sempurna.
Tetapi mengapa, setelah begitu banyak kelahiran yang disebabkan karena
delusiku dari waktu tak berawal dan setelah pencapaian tingkat Arhat
sekarang, aku masih tidak dapat merealisasi batin cerah, sedangkan Sang
Bhagavan telah menghilangkan semua kepalsuan dan telah menyadari
keabadian mutlak yang luar biasa? Aku memberanikan diri memohon
Tathagata untuk menjelaskan apa yang menyebabkan makhluk hidup
memunculkan khayalan yang menutupi batin cerah yang luar biasa mereka,
sehingga mereka menjadi sasaran penderitaan.”
115
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Sang Buddha berkata kepada Purna: “Meskipun kamu telah melenyapkan keraguanmu, namun sisa kekotoran batinmu masih belum terhilangkan. Aku sekarang akan menanyakan kejadian duniawi yang terjadi
akhir-akhir ini kepadamu. Apakah kamu tidak mendengar di kota Sravasti,
ada seorang yang bernama Yajnadatta yang pada suatu pagi dengan
keinginannya yang timbul mendadak melihat ke cermin. Ia merasa senang
melihat wajah dengan alis dan mata yang indah. Namun, ia menjadi
bingung karena ia gagal melihat kepalanya sendiri. Ia menganggap pastilah ia telah menjadi hantu, sehingga dengan tiba-tiba ia pun berlari-lari
seperti orang gila. Pada pikiranmu, mengapa orang ini tiba-tiba berlari-lari
seperti orang gila?”
Purnamaitrayaniputra menjawab: “Orang itu gila. Tidak ada sebab
lainnya."
Sang Buddha berkata: “Batin pada dasarnya adalah luar biasa, cerah
dan sempurna. Ketika ia tertutup oleh ketidaktahuan, ia memunculkan
fenomena yang bersifat khayal. Kalau suatu fenomena disebut khayal,
mana mungkin ada penyebabnya. Kalau ada sebabnya, kenapa pula ia
disebut khayal? Semua ini muncul dari pikiran terdelusi yang berkembang
menjadi pikiran terdelusi yang lebih lanjut, sehingga kebingungan yang
terjadi menumpuk selama berkalpa-kalpa. Meski Buddha sudah membabarkan Dharma, namun kamu masih belum dapat melepaskan diri dari
keadaan tersebut. Penyebabnya adalah juga delusi itu sendiri. Tetapi, jika
kamu menyadari bahwa delusi tidak memiliki sebab, maka ia tidak akan
memiliki tempat berpijak dan akan lenyap. Karena delusi tidak pernah
diciptakan, apa yang perlu dihancurkan untuk menyadari Batin yang
Cerah?”
“Orang yang merealisasi batin cerah dapat diumpamakan seperti
orang yang terbangun dari tidurnya dan menuturkan apa yang ia lihat
dalam mimpinya. Meski ia melihat dan mengalami sesuatu dengan jelas
dalam mimpinya, tetapi mana mungkin ia mengambil benda dalam
mimpinya untuk ditunjukkan kepada orang lain? Apalagi dengan kasus di
mana tidak ada sebab dan yang pada dasarnya tidak nyata. Seperti
keadaan Yajnadatta pada hari itu di kota tersebut yang tanpa alasan
menjadi ketakutan dan berlari-lari karena tidak melihat kepalanya sendiri.
Tetapi, jika ia tiba-tiba sembuh dari gilanya, kepalanya tidak diperoleh
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kembali dari tempat lain, dan bahkan kalaupun ia masih gila, kepalanya
juga tidak benar-benar hilang.”
“Purna, beginilah sifat delusi, mana ada penyebabnya? Yang perlu
kamu lakukan adalah berhenti mengikuti pikiran terdelusi yang membedabedakan. Dengan berhenti membunuh, mencuri dan menghilangkan nafsu
berahi, maka ketiga penyebab untuk berkelanjutannya dunia, makhluk
hidup dan pembalasan karma tersebut tidak akan timbul. Dengan demikian, sifat gila Yajnadatta dalam pikiranmu akan berakhir. Dan ketika itu
terjadi, itu adalah pencerahan. Pada saat itu kamu akan menyadari batin
cerahmu yang murni dan tiada tandingannya, yang pada dasarnya meliputi
alam-dharma dan bukan sesuatu yang diperoleh dari orang lain. Lalu buat
apa kamu bersusah payah mencari tahu apakah cara dan prosedur latihan
yang sesuai untuk merealisasi pencapaian?”
“Ibaratnya seseorang yang memiliki permata pengabul harapan yang
terjahit di dalam pakaiannya, namun ia tidak menyadarinya. Ia hidup
mengembara, mengemis makanan dan berpikir bahwa ia benar-benar
miskin. Meskipun ia miskin, namun permata tersebut tidak pernah hilang.
Jika tiba-tiba ada orang bijak mengatakan kepadanya bahwa permata
tersebut ada di dalam pakaiannya, maka ia akan menjadi sangat kaya dan
semua keinginannya akan terkabul. Barulah ia menyadari bahwa permata
saktinya tidak berasal dari luar.”
Ananda kemudian maju ke depan. Ia bersujud di kaki Sang Buddha,
lalu berdiri dan bertanya: “Bhagavan sekarang berbicara tentang menghilangkan tiga kondisi membunuh, mencuri dan nafsu berahi untuk memastikan bahwa tiga penyebab dasar tidak muncul. Dengan demikian kegilaan
Yajnadatta akan berhenti dengan sendirinya. Pelenyapan kegilaan tersebut
itulah yang disebut pencerahan yang memang bukan sesuatu yang
diperoeh dari orang lain. Ini jelas adalah prinsip sebab dan kondisi. Lalu
mengapa Tathagata sama sekali menolak adanya prinsip sebab dan
kondisi?”
“Adalah juga karena prinsip sebab dan kondisi yang membuat
pikiranku terbuka. Bhagavan, bukan saja anak muda dan para Sravaka
yang meskipun masih perlu belajar, tetapi orang lain dalam persamuhan ini,
seperti Maha-Maudgalyayana, Sariputra, Subhūti dan lain-lain yang
mengikuti Brahmana pertapa, adalah karena mendengar ajaran Sang
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Buddha akan sebab dan kondisi, kemudian terbangunkan akan Dharma
dan mencapai keadaan di luar tumimbal lahir. Jika Engkau sekarang
mengatakan bahwa Batin yang Cerah tidak tergantung pada sebab dan
kondisi, maka doktrin bahwa segala sesuatu ada secara alami seperti
diajarkan oleh Maskari Gosalaputra dan orang-orang lain yang berpandangan salah di Rajagrha akan merupakan kebenaran tertinggi. Aku
mohon Sang Buddha berbelas kasih untuk mencerahkan delusi dan kebingunganku.”
Sang Buddha berkata: “Ananda, kamu masih meragukan apakah
sifat batinmu timbul karena sebab dan kondisi. Dalam kasus Yajnadatta,
apakah gilanya disebabkan karena sebab dan kondisi? Jika yang disebut
sebab dan kondisi gilanya telah hilang, maka sifat diri yang tidak gila akan
terungkap dengan sendirinya. Dan pada waktu ia belum menjadi gila,
keadaan dirinya yang tidak gila juga bukan ada dengan sendirinya. Yang
kamu sebut dengan sebab, kondisi dan spontanitas, prinsipnya tidak lebih
dari itu.”
“Ananda, kepala Yajnadatta memang dimilikinya sejak semula, tidak
hilang, juga tidak karena diperoleh kembali. Kalau disebut ia ada secara
alami, maka seharusnya ia selalu begitu dan tidak bisa sebaliknya. Lalu
apa sebab dan kondisi yang mengakibatkan ia menjadi ketakutan, menganggap ia tidak memiliki kepala dan berlari-lari seperti orang gila? Jika
kepala yang ada secara alami menjadi gila karena sebab dan kondisi
melihat ke cermin, mengapa kepala yang ada secara alami ini tidak hilang
karena sebab dan kondisi melihat ke cermin?”
“Pada dasarnya kepalanya tidak hilang. Kegilaan dan ketakutan
muncul dari delusi. Tidak ada perubahan yang terjadi. Mengapa kamu
mempermasalahkan dengan panjang lebar persoalan mengenai sebab dan
kondisi? Jika dikatakan bahwa keadaan gilanya ada secara alami, maka ia
mestinya selalu dalam keadaan gila. Kalau begitu halnya, di manakah
gilanya tersembunyi sebelum ia tiba-tiba menjadi gila? Jika kamu
mengatakan sifat tidak gila adalah alami, maka karena kepalanya sudah
benar dan tidak hilang, mestinya ia tidak akan menjadi gila. Tetapi
mengapa ia menjadi gila dan berlari-lari?”
“Jika ia menyadari bahwa kepalanya masih utuh dan ia berlari-lari
hanya karena gila, maka berbicara tentang sebab, kondisi dan sifat yang
ada dengan sendirinya hanyalah teori yang tak berdasar. Itulah sebabnya
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mengapa aku katakan bahwa jika begitu tiga kondisi: membunuh, mencuri
dan nafsu berahi dieliminasi, itulah Batin yang Cerah.”
“Tetapi, kalau dikatakan ketika Batin yang Cerah sudah muncul,
maka pikiran yang tunduk pada pemunculan dan pelenyapan akan lenyap,
hal ini masih merupakan fenomena pemunculan dan pelenyapan. Sebab
kalau ada yang dimunculkan, pastilah ia akan mengalami pelenyapan.
Sesungguhnya, pada Batin yang Cerah tidak ada pemunculan dan pelenyapan.”
“Oleh karena itu, seseorang harus berlatih sampai ide-ide mengenai
penciptaan maupun pelenyapan ditinggalkan, barulah tidak diperlukan lagi
latihan selanjutnya. Jika ia masih menganggap ada batin yang timbul
secara spontan sesudah lenyapnya pikiran mengenai penciptaan maupun
pelenyapan tersebut, hal ini tetap menunjukkan adanya fenomena pemunculan dan kepunahan yang saling bertentangan.”
“Segala sesuatu yang tergabung pasti akan mengalami pemunculan
dan pelenyapan. Sebaliknya sesuatu yang tidak timbul karena gabungan
tidak akan mengalami pemunculan dan pelenyapan. Sesuatu yang tidak
mengalami pemunculan dan pelenyapan disebut alami. Barang-barang
duniawi yang terdiri dari gabungan unsur-unsur disebut benda gabungan,
sedangkan yang tidak terjadi karena gabungan unsur lain disebut benda
alami.”
“Berbicara tentang sebab, kondisi dan spontanitas hanyalah teori
yang tidak berdasar. Hanya sesudah segala pemikiran mengenai ‘alami’
dan ‘bukan alami’, ‘pengabungan’ dan ‘bukan penggabungan’ ditinggalkan, sampai ide ‘ditinggalkan’ ataupun ‘tidak ditinggalkan’ dilepaskan
semuanya, barulah bukan merupakan cara berpikir yang menyesatkan.”
“Ananda, jika pemikiranmu yang sesat belum kamu tinggalkan,
kamu masih jauh dari pencerahan dan Nirvana. Meski kamu berlatih
dengan rajin selama berkalpa-kalpa, mungkin kamu tetap tidak bisa meraih
pencapaian. Bahkan, kalaupun kamu berhasil menghafal dua belas divisi
kanon Mahayana yang diajarkan oleh semua Buddha dan doktrin mendalam dan sempurna yang tak terhitung banyaknya seperti butir pasir di
Sungai Gangga, semua itu hanya akan meningkatkan cara berpikir yang
menyesatkan. Meskipun kamu berbicara tentang sebab, kondisi dan
eksistensi diri seolah-olah kamu sangat jelas tentang mereka, dan terlepas
dari orang-orang menyebut kamu sebagai orang yang paling berpengetahu102
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an tentang Dharma, dengan pembelajaranmu selama berkalpa-kalpa, tetap
saja kamu tidak mampu menghindari gangguan dari putri Matangi.”
“Kalau dengan banyak belajar bisa meraih pencapaian, mengapa
kamu harus menunggu diselamatkan dari gangguan putri Matangi dengan
mantra Surangama-ku? Ketahuilah, karena mantraku, api nafsu berahi
putri Matangi hilang seketika dan ia mencapai tingkat anagami. 116
Sekarang ia adalah salah satu dari orang yang giat berlatih dalam persamuhan. Sungai nafsu sudah mengering dalam dirinya, sehingga kamu
terbebas dari belenggu tersebut.”
“Oleh karena itu, Ananda, daripada menghafal dan mengingat ajaran
Tathagata yang mendalam dan luar biasa selama berkalpa-kalpa, lebih baik
kamu melatih jalan pencapaian kesucian 117 selama sehari. Dengan
demikian akan memungkinkan kamu menghindari penderitaan yang
ditimbulkan oleh hawa nafsu dan kebencian. Hawa nafsu dan kebencian
adalah klesa yang utama dan merupakan sebab utama tumimbal lahir di
alam samsara. Lihatlah, putri Matangi sebelumnya adalah seorang wanita
jangak, tetapi kekuatan gaib mantra telah melenyapkan nafsu dan
keinginannya. Sekarang ia sudah menjadi bhiksuni dengan nama Dharma
‘Bikshuni Prakrti’.118 Baik dia maupun Yasodhara, ibu anakku Rahula,
terbangunkan terhadap penderitaan yang disebabkan oleh hawa nafsu
pada kehidupan mereka sebelumnya. Dalam sekejap mereka membangkitkan niat dan berlatih pelenyapan klesa. Yang satu dibebaskan dari ikatan
hawa nafsu dan yang lainnya mendapat prediksiku akan pencerahannya di
masa depan. Mengapa kamu, dengan dirimu sebagai seorang lelaki dan
keturunan ningrat, masih menipu diri sendiri dengan melekat pada
penglihatan, pendengaran, pemahaman dan kesadaran119 yang bersifat ilusi
dan rela bertumimbal lahir?”
Setelah mendengar wejangan Sang Buddha, keraguan dan delusi
Ananda dan para peserta persamuhan menjadi tersingkirkan. Mereka
terbangunkan terhadap Realita dan merasakan kenyamanan tubuh dan
pikiran yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tanpa disadari, air
116

Tidak kembali lagi (ke alam samsara).
Jalan pencapaian kesucian: Metode untuk melenyapkan keserakahan, kedengkian dan kebodohan,
ketidaktahuan, delusi, kemelekatan dan semua kebiasaan buruk.
118
Sifat alami.
119
Fungsi mata disebut penglihatan, fungsi telinga disebut pendengaran, fungsi hidung, lidah dan
tubuh disebut pemahaman, fungsi pikiran disebut kesadaran.
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mata Ananda kembali menggenang. Ia bersujud di kaki Sang Buddha dan
merangkapkan kedua tangannya sambil berkata: “O, Buddha yang belas
kasih dan yang tiada bandingannya, Engkau telah membuka pikiranku.
Melalui berbagai kesempatan, Engkau menggunakan segala jenis cara
yang bijaksana dan memberi dorongan agar kami keluar dari kegelapan
lautan penderitaan. Bhagavan, setelah mendengar suara Dharma-mu, meskipun aku telah menyadari bahwa Batin Cerah Tathagatagarbha yang luar
biasa meresapi sepuluh penjuru dan mengandung semua alam Buddha
yang megah, Sang Buddha masih menyalahkan pengetahuanku yang
diperoleh dengan mendengarkan adalah tak berguna, tidak dapat dibandingkan dengan penerapan dan latihan yang benar. Aku sekarang seperti
seorang tuna wisma yang tiba-tiba diberikan istana yang indah oleh Raja
Surga. Meskipun ia sekarang sudah memiliki rumah tersebut, tetapi perlu
mengetahui cara masuk ke dalamnya. Semoga Tathagata tidak meninggalkan kasih sayang-Nya yang besar, dan semoga Ia mengajar semua yang
terdelusi di persamuhan ini bagaimana meninggalkan Kendaraan Kecil dan
bagaimana mengembangkan pikiran mereka dalam rangka mencapai
Nirvana Tanpa Sisa,120 sehingga mereka yang masih perlu belajar dapat
mengetahui bagaimana mengatasi kemelekatan terhadap fenomena kausal,
dan dengan demikian memperoleh Dharani 121 dan masuk ke dalam
kebijaksanaan Kebuddhaan.” Setelah berkata demikian, ia bersujud, dan
bersama-sama dengan mereka yang hadir di persamuhan dengan hormat
menunggu ajaran suci dari Sang Buddha.
Sang Buddha merasa kasihan kepada para Sravaka dan Pratyekabuddha dalam persamuhan yang pikiran pencerahannya masih belum
mantap. Demi makhluk hidup masa depan setelah Sang Budha parinirvana
pada akhir masa Dharma yang ingin mengembangkan pikiran pencerahan
mereka, Sang Buddha mengungkapkan cara yang benar untuk menapak
Jalan Kendaraan Agung yang Tak Tertanding.
Sang Buddha berkata kepada Ananda dan mereka yang hadir di
persamuhan: “Jika kamu bertekad untuk mengembangkan pikiran pencerahan dan melatih samadhi Tathagata yang luar biasa dengan tekun,

120

Keadaan Nirvana yang tercapai sesudah melenyapkan lima skandha dan delapan belas ranah.
Dharani: pengendalian yang menyeluruh.
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terlebih dahulu kamu harus mengetahui dua faktor yang menentukan pada
waktu kamu membangkitkan tekad awalmu. Apakah kedua faktor itu?
“Faktor yang pertama, Ananda, karena kamu memutuskan untuk
meninggalkan tingkat Sravaka dan berlatih Kendaraan Bodhisattva 122
untuk memiliki Kebijaksanaan Buddha yang Menyeluruh, kamu harus
melihat dengan jelas, apakah dasar yang kamu gunakan sebagai titik tolak
latihan dan hasil atau realisasi yang ingin kamu capai itu bersesuaian atau
tidak. Ananda, jika kamu menggunakan pikiran yang tunduk pada
pemunculan dan pelenyapan sebagai titik tolak latihanmu, kamu akan
gagal dalam pencarianmu pada Kendaraan Buddha yang berada di luar
pemunculan dan pelenyapan. Untuk alasan ini, kamu mestinya menyadari
bahwa semua benda yang terkondisi dalam dunia materi ini mengalami
perubahan dan kehancuran. Ananda, benda manakah dalam dunia materi
ini yang tidak menjadi musnah? Namun, kamu tidak pernah mendengar
bahwa ruang angkasa bisa menjadi rusak. Mengapa? Karena ia bukan
sesuatu yang terkondisi, dan karena itu dari awal sampai akhir ia tidak
dapat dimusnahkan.”
“Sebagai contoh, dalam tubuhmu, yang padat adalah elemen tanah,
yang cair adalah elemen air, yang hangat elemen api dan yang bergerak
adalah elemen angin. Keempat elemen pembatas ini membagi Batin
cerahmu yang murni, sempurna dan luar biasa menjadi penglihatan,
pendengaran, pemahaman dan kesadaran. Berawal dari skandha kesadaran
dan berakhir pada skandha rupa, mereka terikat menjadi lima lapisan
kekeruhan.”
“Apa yang dimaksud dengan kekeruhan? Ananda, contohnya air
yang secara alami jernih, dan debu, tanah, abu dan pasir yang secara alami
bersifat padat dan menghambat pandangan. Kedua benda tersebut sifatnya
tidak bersesuaian. Jika seseorang mencemplungkan tanah ke dalam air
jernih, maka tanah akan kehilangan sifat menghambat pandangannya dan
air akan kehilangan kejernihannya. Hasilnya adalah air yang berlumpur
yang disebut air keruh. Kondisi batin kalian sekarang juga sudah menjadi
keruh seperti air yang berlumpur, dan bahkan keruhnya sampai berlapis
lima.” 123
122
123

Kendaraan Bodhisattva atau disebut juga Mahayana.
Lima lapis kekeruhan (Skt. Panca-kasaya).
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"Ananda, lihatlah ruang angkasa yang meliputi sepuluh penjuru.
Awalnya, ruang angkasa dan penglihatan masing-masing berdiri sendiri,
tidak ada kaitannya satu sama lain. Namun, kini mereka menjadi tak
terpisahkan. Sekarang, kalau hanya ada ruang angkasa, tanpa penglihatan
tidak akan ada penampilan ruang angkasa. Di lain pihak, kalau hanya ada
penglihatan, tanpa ruang angkasa, maka tidak akan timbul kesadaran
penglihatan. Dengan demikian, ruang angkasa yang tidak memiliki kesadaran telah berbaur dengan penglihatan yang memiliki kesadaran. Mereka
saling mengikat menjadi ilusi lapisan kekeruhan pertama yang disebut
‘kekeruhan kalpa’.”124
“Tubuhmu mencengkam empat elemen: tanah, air, api dan angin
sebagai bahan yang membentuknya. Mereka membatasi batinmu dan
membaginya menjadi penglihatan, pendengaran, pemahaman dan kesadaran. Gabungan elemen tanah, air, api dan angin dengan pemahaman dan
kesadaranmu melahirkan kepalsuan lain yang merupakan lapisan kedua
yang disebut ‘kekeruhan pandangan’.”125
“Ingatan dan pemahamanmu menimbulkan fungsi kesadaran yang
merespon enam objek indera. Tanpa objek indera, kesadaran ini tidak bisa
menampilkan apapun; dan tanpa kesadaran, objek-objek indera tidak
memiliki sifatnya sendiri. Demikianlah, kesadaran menyatu dengan objekobjek indera menjadi kepalsuan lain yang merupakan lapisan ketiga yang
disebut ‘kekeruhan klesa’.”126
“Dari siang hingga malam, tubuh dan pikiranmu mengalami pemunculan dan kehancuran yang tak henti-hentinya. Meski kamu tidak
menginginkan kematian dan ingin tetap hidup di dunia, namun kekuatan
karmamu memaksa kamu lahir dari satu tempat ke tempat lain. Mereka
saling bertentangan, namun saling mengikat dan bersatu menjadi kepalsuan lain yang merupakan lapisan kekeruhan keempat yang disebut ‘kekeruhan makhluk hidup’.”127

124

Skt. kalpa-kasaya, juga disebut ‘kekeruhan waktu’. Dalam lima skandha, kekeruhan kalpa termasuk skandha rupa.
125
Skt. drsti-kasaya. Dalam lima skandha, kekeruhan pandangan termasuk skandha vedana, adalah
ruang lingkup kelima jenis kesadaran terdepan (kesadaran mata, telinga, hidung, lidah dan tubuh).
126
Skt. klesa-kasaya. Dalam lima skandha, kekeruhan klesha termasuk skandha samjna, adalah ruang
lingkup kesadaran keenam.
127
Skt. sattva-kasaya. Dalam lima skandha, kekeruhan makhluk hidup termasuk skandha samskara,
adalah ruang lingkup kesadaran ketujuh (mona).
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"Awalnya, penglihatan dan pendengaran tidak berbeda satu sama
lain. Tetapi, objek-objek telah membagi mereka sehingga mereka menjadi menjadi dua kemampuan yang terpisah. Mereka menyadari satu sama
lain dalam sifat umum mereka, tetapi berbeda dalam fungsi mereka.
Sebagai hasilnya, mereka seolah-olah kehilangan identitas mereka dan
bersatu menjadi kepalsuan lain yang merupakan lapisan kelima yang
disebut ‘kekeruhan kehidupan’.”128
“Ananda, awalnya penglihatan, pendengaran, pemahaman dan
kesadaranmu adalah sama dengan Keabadian, Kebahagiaan, Diri Sejati
dan Kemurnian Tathagata129. Oleh karena lima lapisan kekeruhan itulah
yang menyebabkan kini mereka berbeda. Jika kamu ingin mengembalikan
penglihatan, pendengaran, pemahaman dan kesadaranmu menjadi sejalan
dengan Keabadian, Kebahagiaan, Diri Sejati dan Kemurnian Tathagata,
maka terlebih dahulu kamu harus menentukan apa yang menjadi akar dari
kelahiran dan kematian, kemudian berlatih dengan memilih dan mengandalkan organ indera yang sempurna dan tenang, yang tidak mengalami
pemunculan dan kehancuran.”
“Gunakan organ indera ini untuk memutar kesadaran yang bersifat
ilusi dan mengalami pemunculan dan pemusnahan sehingga ia kembali ke
sumber pencerahan yang tidak mengalami pemunculan dan pemusnahan.
Dengan menggunakan sifat alami yang berada di luar pemunculan dan
pemusnahan ini sebagai titik tolak dan landasan, lewat latihan yang lebih
lanjut barulah bisa diraih pencapaian akan pencerahan.”
“Hal ini seperti memurnikan air berlumpur dengan menempatkannya
ke dalam wadah bersih yang tidak digoyang. Dalam ketenangan sempurna,
pasir dan lumpur akan mengendap. Ketika air jernih muncul, ini disebut
penaklukan awal terhadap klesha ‘tamu dan debu’.130 Ketika lumpur telah
dihilangkan dan hanya tinggal air jernih, keadaan ini disebut penghilangan
permanen dari ketidaktahuan yang mendasar. Keadaan pencerahan yang
dicapai dengan demikian bersifat murni, seperti air jernih yang tidak akan
menjadi keruh walaupun digoyang. Begitu pula, dalam keadaan apapun,
128

Skt. ayu-kasaya. Dalam lima skandha, kekeruhan kehidupan termasuk skandha vijnana, adalah
ruang lingkup kesadaran ālaya.
129
Keabadian (nityam), Kebahagiaan (sukham), Diri Sejati (atman) dan Kemurnian (suddhi) disebut
“Empat Kebajikan Murni Nirvana (catvarah guna):”
130
Untuk penjelasan tentang istilah ‘tamu dan debu’, lihat uraian pada halaman 22.
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manifestasi Batin yang Cerah tidak bersifat klesa, tetapi sesuai dengan
Empat Kebajikan Murni Nirvana.”
“Apakah faktor penentu yang kedua? Dalam tekadmu untuk mengembangkan batin pencerahan dan dengan rajin melatih diri di Jalan
Kendaraan Bodhisattva dengan secara tegas meninggalkan segala
fenomena yang terkondisi,131 kamu harus meneliti apakah sebab dasar dari
klesa. Sejak waktu tak berawal, semua makhluk hidup memiliki dua jenis
ketidaktahuan, yaitu ‘ketidaktahuan yang menjadi sebab terjadinya karma’
dan ‘ketidaktahuan yang menjadi kondisi terjadinya karma’. Lihatlah
siapakah yang menciptakan kedua jenis ketidaktahuan tersebut dan siapakah yang menanggung akibatnya.”
“Ananda, dalam mengembangkan realisasi batin cerah, jika kamu
tidak menyelidiki dasar timbulnya klesa, kamu tidak akan pernah tahu
bagaimana dan di mana letak keterbalikan organ-organ dan objek indera
yang bersifat ilusi. Jika kamu gagal memahami hal ini, bagaimana kamu
bisa mengatasinya untuk meraih tingkat Tathagata?”
“Ananda, ibaratnya jika seseorang yang ingin mengurai simpul tidak
melihat di mana mata simpul berada, bagaimana ia bisa menguraikannya?
Namun tidak pernah terdengar bahwa ruang angkasa dapat dihancurkan.
Mengapa? Karena ia tidak memiliki bentuk dan penampilan, tidak seperti
simpul yang dapat diuraikan.”
“Namun mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiranmu sekarang
ini adalah enam media yang digunakan pencuri untuk menjarah harta
rumahmu. Sejak waktu tak berawal, keenam organ indera tersebut sudah
membentuk simpul yang menyebabkan makhluk hidup dan dunia ini selalu
terikat dalam dunia materi, sehingga mereka tidak dapat melampaui ketiga
alam keberadaan.”
"Ananda, apa yang dimaksud dengan dunia132 atau alam keberadaan
makhluk hidup? Istilah dunia sendiri berarti ‘ranah waktu dan ruang’.
‘Waktu' mengacu pada perubahan dan aliran, sedangkan 'ruang' mengacu
131

Fenomena yang terkondisi: Segala sesuatu yang timbul, berubah dan lenyap seiring dengan
perubahan sebab dan kondisi.
132
Terdapat dua jenis dunia, yaitu dunia perasaan, yaitu tubuh dan organ-organ inderanya yang
memiliki perasaan dan pemahaman; dan dunia materi yang terdiri dari bumi, gunung, sungai dan
lain sebagainya.
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pada lokasi. Sebagaimana yang kamu ketahui, Timur, Barat, Selatan,
Utara, Tenggara, Barat Daya, Timur Laut, Barat Laut, atas dan bawah
adalah ruang. Masa lalu, sekarang, dan masa depan adalah waktu. Jadi
terdapat sepuluh arah dalam ruang dan tiga periode dalam waktu. Semua
makhluk hidup secara ilusi mewujudkan tubuh mereka dengan menjalinkan empat elemen yang berada di luar dengan enam kesadaran yang
berada di dalam. Mereka terikat dalam interaksi kepalsuan ini. Tubuh
mereka mengalami perubahan dan terperangkap dalam ruang dan waktu.”
“Namun, meskipun ruang memiliki sepuluh arah, orang awam hanya
mengutamakan Timur, Barat, Selatan dan Utara sebagai titik mata angin
tetapi mengabaikan arah antaranya. Selain itu, atas dan bawah tidak
memiliki tempat tertentu 133 , sedangkan tengah pun bukan tempat yang
pasti. Dengan kata lain, keempat titik mata angin adalah merupakan arah
yang pasti. Keterikatan dan interaksi tiga waktu dengan empat titik mata
angin atau empat titik mata angin dengan tiga waktu, yaitu tiga kali empat
atau empat kali tiga menghasilkan konstanta dua belas.”
“Dari lapisan pertama konstanta dasar ini terjadi perubahan dan
penggandaan pengalaman diskriminatif hingga menjadi tiga lapis. Dengan
demikian, keterikatan makhluk hidup dalam ruang dan waktu, yang pada
lapis pertama diwakili dengan konstanta dua belas berlipat menjadi seratus
dua puluh pada lapis kedua, lalu menjadi seribu dua ratus pada lapis ketiga,
sehingga seluruh bidang kegiatan masing-masing enam organ indera
tercakup dengan jumlah maksimum kemampuan atau jasa kebajikan yang
dapat diwakili dengan angka seribu dua ratus.”
“Ananda, sekarang bandingkanlah keunggulan dari masing-masing
organ indera. Misalnya, matamu dapat melihat benda-benda yang ada di
depan, namun ia tidak dapat melihat apapun yang ada di belakangnya.
Ditambah dengan sisi kiri dan kanan yang dapat dilihatnya, maka kemampuan melihatnya hanyalah merupakan dua per tiga dari jumlah seluruh
bidang penglihatan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa mata hanya
memiliki delapan ratus134 jasa kebajikan.”
“Akan telingamu, kemampuan mendengarnya mencakup sepuluh
penjuru tanpa ada yang terlewatkan. Suara yang dekat ataupun yang jauh
dapat terdengar olehnya. Di dalam keheningan, tak terbatasnya sifat pen133
134

Sebab yang disebut ‘atas’ bisa saja di atas arah Timur, atau di atas arah Barat dan sebagainya.
Yaitu 2/3 dari 1200.
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dengaran organ ini malah semakin kentara. Oleh karena itu, organ ini
memiliki jasa kebajikan sepenuhnya, yaitu seribu dua ratus jasa kebajikan.”
“Kemampuan mencium dari hidung tergantung pada masuk dan
keluarnya napas. Ia tidak berfungsi pada saat antara penggantian menarik
dan menghembuskan nafas. Oleh karena itu, ia dianggap memiliki sepertiga kurang dari jumlah keseluruhan jasa kebajikan. Dengan demikian, ia
hanya memiliki delapan ratus jasa kebajikan.”
“Lidah dapat mewartakan pengetahuan duniawi dan supra-duniawi.
Meskipun bahasa yang dipergunakan bervariasi sesuai wilayah, namun
prinsip-prinsip yang diwartakan melampaui batas-batas apapun. Oleh
karena itu organ ini memiliki seribu dua ratus jasa kebajikan sepenuhnya.”
“Tubuh dapat merasakan sentuhan yang menyenangkan maupun
yang tidak menyenangkan. Namun, perasaan ini ada ketika ada sentuhan
dan tidak timbul kala tidak ada sentuhan. Isolasi memiliki satu aspek,
sedangkan adanya sentuhan merupakan aspek ganda. Kalau dianggap
pada waktu adanya kontak ia memiliki dua bagian dari seluruh jasa
kebajikan, maka ia memiliki sepertiga kurang dari jumlah keseluruhan jasa
kebajikan. Dengan demikian ia hanya memiliki delapan ratus jasa
kebajikan.”
“Pikiran, meskipun tidak terdengar suaranya, tetapi ia mencakup hal
duniawi dan supra-duniawi dari masa lalu, sekarang dan masa depan
dalam sepuluh penjuru. Terlepas dari hal yang bijaksana ataupun biasa,
semuanya tercakup dalam ketiada-batasannya. Oleh sebab itu, organ ini
memiliki seribu dua ratus jasa kebajikan secara lengkap.”
“Ananda, karena sekarang kamu ingin melawan arus samsara, keluar
dari lingkaran perputaran kelahiran dan kematian, kamu harus membalikkan organ-organ tersebut ke sumbernya, sehingga kamu dapat mencapai
keadaan di luar pemunculan dan pemusnahan. Oleh karena itu, kamu
harus meneliti keenam fungsi organ indera, dan melihat mana yang hanya
dapat berfungsi ketika bersentuhan, dan mana yang dapat berfungsi tanpa
bersentuhan; mana yang dalam, rumit dan tersembunyi, dan mana yang
dangkal, kentara dan mudah digunakan; mana yang jasa kebajikannya
lengkap, dapat menembus dinding penghalang dan yang berfungsi secara
permanen, dan mana yang kurang lengkap jasa kebajikannya. Jika kamu
dapat menemukan organ indera yang jasa kebajikannya lengkap, yang
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dapat menembus dinding penghalang dan yang berfungsi secara permanen,
kemudian berlatih membalikkan aliran karma yang terjalin secara palsu
sejak waktu tak berawal dengan menggunakan organ indera tersebut, kamu
akan tahu bahwa perbedaan antara pencapaian hasil latihan dengan menggunakan organ yang sempurna ini dengan menggunakan organ yang
kurang lengkap jasa kebajikannya adalah berbanding seperti hari dan
kalpa.”
“Aku sekarang telah mengungkapkan kepadamu enam organ indera
yang timbul dari Batin Sejati dan potensi mereka masing-masing. Jumlah
jasa kebajikan dan kualitas mereka adalah seperti itu. Kamu dapat
memilih yang paling cocok untukmu agar kamu dapat memperoleh kemajuan dalam latihanmu.”
“Semua Tathagata melatih pengembangan diri untuk meraih Pencerahan Agung dengan delapan belas ranah. 135 Bagi mereka, delapan belas
objek meditasi semuanya cocok, tidak ada yang lebih unggul ataupun lebih
rendah untuk latihan mereka. Akan tetapi, kualitasmu lebih rendah.
Kamu tidak dapat menggunakannya untuk mencapai Kebijaksanaan
Tertinggi. Inilah sebabnya mengapa aku sekarang mengajarmu untuk
memilih organ indera yang cocok sebagai satu-satunya cara meditasimu.
Berlatihlah secara mendalam dengan menggunakan organ indera tersebut
sampai ke tingkat lenyapnya ilusi, yang berarti organ indera tersebut telah
kembali ke sumbernya dan terbebaskan. Begitu salah satu dari enam
organ indera terbebaskan, maka semua enam organ inderamu akan
menjadi murni dan bebas dengan serentak.”
Ananda bertanya kepada Sang Buddha: “Bhagavan, mana mungkin
seseorang melawan arus samsara, berlatih secara intensif dengan organ
indera tunggal, namun dapat menyebabkan semua enam organ indera
menjadi murni dan bebas dengan serentak?”
Sang Buddha berkata kepada Ananda, "Kamu telah memperoleh
hasil tingkat kesucian Srotāapanna,136 dan telah melenyapkan pandangan
salah 137 makhluk hidup di tiga alam. Tetapi, kamu belum mengetahui
135

Delapan belas ranah : Lihat catatan kaki No. 26.
Srotāapanna: Yang telah memasuki arus, maksudnya memasuki arus pencapaian makhluk suci.
137
Lima jenis persepsi keliru (Skt. Pañca-dṛṣṭi, pañca-dṛṣṭayaḥ, pañca dṛṣṭayaḥ): 1. satkāya-dṛṣṭi
(pandangan salah atas adanya diri); 2. antaparigraha-dṛṣṭi (Pandangan ekstrim - eternalisme dan
nihilism); 3. mithyā-dṛṣṭi (Pandangan salah tentang hubungan sebab dan akibat); 4. dṛṣṭi111
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bahwa organ-organ inderamu telah mengumpulkan kebiasaan-kebiasaan
sejak waktu tak berawal 138 . Bukan saja kebiasaan-kebiasaan ini harus
dilenyapkan seseorang melalui latihan, tetapi juga banyak sekali kebiasaan
lainnya 139 yang terdapat dalam perkembangan mereka melewati proses
pemunculan, kelangsungan, perubahan, dan pemusnahan.
“Sekarang, lihatlah enam organ inderamu. Apakah mereka satu atau
enam? Ananda, jika mereka adalah satu, kenapa telinga tidak bisa melihat,
mata tidak bisa mendengar, kepala tidak bisa berjalan dan kaki tidak bisa
berbicara? Jika kamu yakin mereka adalah enam yang tidak berhubungan
satu sama lain, maka seperti sekarang aku membabarkan Dharma yang
mendalam dalam persamuhan ini, organ inderamu yang manakah yang
menerima instruksiku?”
Ananda berkata: “Aku menggunakan telingaku untuk mendengarkannya?”
Sang Buddha berkata: “Jika telingamu saja yang mendengarkan,
maka ia tidak ada hubungan dengan organ indera lain seperti tubuh dan
mulutmu. Lalu kenapa mulutmu memintanya untuk diterangkan artinya,
dan tubuhmu berdiri untuk menerimanya dengan hormat? Oleh karena itu,
ketahuilah bahwa mereka bukan satu tetapi adalah enam, dan bukan enam
tetapi satu. Dengan kata lain, pada dasarnya organ-organ inderamu bukan
satu dan juga bukan enam.”
“Ananda, kamu harus menyadari bahwa organ inderamu bukanlah
satu atau enam. Karena kamu telah melihat segala sesuatu secara terbalik
sejak waktu tak berawal, ilusi satu dan enam muncul dari batin yang
sempurna dan murni. Meskipun pencapaianmu dalam tingkat Srotāapanna telah menyapu bersih enam konsep ilusi 140, namun, kamu masih
mempertahankan yang satu.”141

parāmarśa-dṛṣṭi (kemelekatan pada pandangan tertentu); 5. śīla-vrata-parāmarśa-dṛṣṭi (pandangan
bahwa penyiksaan diri atau disiplin non-Buddhis lainnya akan membawa pencapaian).
138
Mengacu pada kemelekatan bawaan pada diri sendiri (sahaja atmagraha).
139
Mengacu pada kemelekatan pada fenomena karena diskriminasi (parikalpita dharmagraha);
kemelekatan bawaan pada fenomena (sahaja dharmagraha); ketidaktahuan dharma pada tingkat
Bodhisattva, dimana yang bersangkutan kurang mampu membedakan sifat sebenarnya dari
fenomena yang tak terhitung banyaknya dengan benar; dan ketidaktahuan dasar.
140
Mengacu pada konsep ilusi yang berasal dari bentuk, pendengaran, penciuman, pengecapan,
sentuhan dan pikiran.
141
Mengacu pada kemelekatan pada fenomena (dharmagraha).
112

PEMBEBASAN ORGAN INDERA

“Hal ini adalah seperti ruang yang terisi dengan wadah yang
berbeda bentuknya, maka bentuk ruang akan disebut berbentuk sesuai
dengan bentuk wadah yang menempatinya. Tetapi, jika kamu membuang
wadahnya dan melihat lagi ruangnya, kamu akan mengatakan bahwa ia
adalah satu dan tidak berbeda. Tetapi, mana mungkin ruang akan mengikuti diskriminasimu menjadi sama atau berbeda? Lagipula, mana bisa ia
disebut satu atau bukan satu? Karena itu, perlu kamu pahami bahwa enam
organ indera penerimamu adalah demikian pula.
“Ananda, karena keadaan terang dan gelap yang bergantian dan
saling mengungkapkan, adhesi mereka pada batin yang sempurna dan luar
biasa menghasilkan persepsi yang esensinya mencerminkan bentuk dan
menyatu dengan mereka sehingga menjadi organ indera yang disebut mata.
Dalam keadaan murni organ mata ini adalah empat elemen yang halus dan
berbentuk seperti buah anggur. Dengan organ luar yang terbentuk dari
campuran empat objek tercemar: bentuk, bau, rasa dan sentuhan, esensi
penglihatan ini terus menerus mencari bentuk."
“Karena kondisi getaran dan keheningan yang saling menerpa,
adhesi mereka pada batin sempurna dan luar biasa menghasilkan pendengaran yang esensinya mengikuti suara dan menyatu dengannya
menjadi alat indera yang disebut telinga. Dalam keadaan murni organ
telinga adalah empat elemen yang halus dan berbentuk seperti daun muda
yang tergulung. Dengan organ luar yang terbentuk dari campuran empat
objek tercemar: bentuk, bau, rasa dan sentuhan, esensi pendengaran ini
terus menerus mencari suara.”
“Karena kondisi lega dan mampat yang saling bergantian, adhesi
mereka pada batin yang sempurna dan luar biasa menghasilkan penciuman
yang esensinya merespon bau dan menyerapnya menjadi alat indera yang
disebut hidung. Dalam keadaan murni organ hidung ini adalah empat
elemen yang halus dan berbentuk seperti cakar gantung ganda. Dengan
organ luar yang terbentuk dari campuran empat objek tercemar: bentuk,
bau, rasa dan sentuhan, esensi penciuman ini terus menerus mencari bau.”
“Karena kondisi hambar dan perubahan rasa, adhesi mereka pada
batin yang sempurna dan luar biasa menghasilkan pengecapan yang
esensinya merespon rasa dan mengecapnya menjadi alat indera yang
disebut lidah. Dalam keadaan murni organ lidah ini adalah empat elemen
yang halus dan berbentuk seperti bulan sabit. Dengan organ luar yang
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terbentuk dari campuran empat objek tercemar: bentuk, bau, rasa dan
sentuhan, esensi pengecapan ini terus menerus mencari rasa.”
“Karena kondisi kontak dan pemisahan yang saling bergantian,
adhesi mereka pada batin yang sempurna dan luar biasa menghasilkan
perasaan yang esensinya merespon sentuhan dan menyatu dengannya
menjadi alat indera yang disebut tubuh. Dalam keadaan murni tubuh ini
adalah empat elemen yang halus dan berbentuk seperti batang yang sempit
di tengah. Dengan organ luar yang terbentuk dari campuran empat objek
tercemar: bentuk, bau, rasa dan sentuhan, esensi perasaan ini terus
menerus mencari sentuhan.”
“Karena keadaan pemunculan dan pelenyapan yang berurutan,
adhesi mereka pada batin yang sempurna dan luar biasa menghasilkan
pemahaman yang esensinya menempel pada dharma, bersatu dengan
mereka menjadi organ indera yang disebut pikiran. Dalam keadaan murni
organ pikiran ini adalah empat elemen yang halus dan berbentuk seperti
persepsi tersembunyi di dalam ruang gelap. Dengan organ luar yang terbentuk dari campuran empat objek tercemar: bentuk, bau, rasa dan
sentuhan, esensi pemahaman ini terus menerus mencari dharma.”
“Ananda, beginilah enam indera terjadi. Karena pengupayaan pencerahan pada batin yang sudah cerah, mereka kehilangan esensi mereka
dan melekat pada kepalsuan dan menciptakan kesadaran subjektif. Inilah
sebabnya kamu sekarang, dalam ketiadaan keadaan gelap dan terang, tidak
ada substansi untuk melihat; dalam ketiadaan getaran dan keheningan,
pada dasarnya tidak ada yang dapat didengarkan; tanpa lega dan mampat,
sifat penciuman tidak timbul; dengan tidak adanya hambar dan ragam rasa,
tidak terjadi pengecapan; tanpa sentuhan dan pemisahan, sensasi sentuhan
pada dasarnya tidak ada; dan tanpa pemunculan dan pelenyapan,
pemahaman kehilangan sandarannya. Objek-objek indera hanyalah ilusi.
Kamu hanya perlu tidak mengikuti keheningan dan getaran, sentuhan dan
pemisahan, hambar dan ragam rasa, lega dan mampat, muncul dan lenyap,
serta keadaan terang dan gelap dari dua belas penampilan terkondisi. Lalu
pilih dan bebaskan salah satu organ dari adhesinya dengan objek indera
yang bersifat ilusi sampai ke akar-akarnya hingga ia kembali ke sifat sejati
aslinya dan memancarkan kecemerlangan bawaannya. Ketika sifat
cerahnya bermanifestasi, lima adhesi pada organ indera lainnya akan
benar-benar terbebaskan. Kamu akan bebas dari pandangan salah yang
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diciptakan oleh objek indera. Pada waktu itu, meskipun sifat pemahaman
yang cemerlang sudah tidak lagi mengandalkan organ indera, tetapi ia
dapat bermanifestasi melalui mereka, dan semua enam organ berfungsi
bersama-sama dan dapat saling menggantikan.”
“Ananda, apakah kamu tidak tahu, dalam persamuhan ini, Aniruddha
yang buta dapat melihat, naga Upananda yang tuli tapi dapat mendengar,
Dewi Gangga dapat mencium tanpa menggunakan hidung, Gavampati
tidak mengecap dengan lidahnya, dan Dewa Sunyata yang tidak memiliki
tubuh tetapi dapat merasakan sentuhan. Dewa ruang ini muncul sementara
dalam cahaya Tathagata. Tubuhnya seperti ruang dan tidak bermateri.
Dan para Sravaka yang telah memasuki nirodha-samāpatti 142 dan menyadari keheningan dhyana, seperti Mahakasyapa yang ada di sini, sudah
lama berhasil menghancurkan organ pikirannya, sehingga ia mewujudkan
pengetahuan yang sempurna yang tidak berasal dari proses berpikir.”
“Ananda, setelah semua organ indera terbebaskan, maka cahaya
batinmu akan muncul. Semua objek indera serta perubahan kondisi dunia
materi akan lenyap seperti es meleleh ketika disiram air panas. Sebagai
tanggapan atas pikiranmu, mereka akan berubah menjadi pengetahuan dan
kesadaran pencerahan yang tak tertanding.”
“Ananda, jika seseorang yang terbiasa melihat dengan matanya tibatiba memejamkan matanya, kegelapan akan muncul di depannya dan
menyelimuti semua enam organ inderanya termasuk kepala dan kakinya.
Tetapi jika ia kemudian menyentuh tubuh seseorang yang berdiri di
depannya dengan tangannya, ia akan membedakan kepala dan kaki
meskipun ia tidak melihatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
adalah sama apakah ia melihat sesuatu dalam keadaan terang atau tidak
melihat dalam keadaan gelap.”
"Jika keadaan terang adalah kondisi yang diperlukan untuk melihat,
maka kegelapan mengakibatkan tidak adanya penglihatan. Tetapi, meskipun tanpa keadaan terang, pemahaman tetap berfungsi. Seseorang tetap
dapat membedakan sesuatu dalam kegelapan. Dengan demikian, jelaslah
bahwa bahkan penglihatan orang awam pun tidak harus mengandalkan
142

Nirodha-samāpatti: meditasi pelenyapan, juga disebut saññā-vedayita-nirodha, 'pelenyapan
perasaan dan persepsi keenam kesadaran indera dan kesadaran ketujuh (manovijnana), sehingga
menyebabkan penghentian sementara semua aktivitas kesadaran dan mental, adalah salah satu dari
sembilan tingkat dhyana yang dapat menyebabkan pencapaian Nirvana.
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kondisi terang, apalagi bagi seorang praktisi yang telah membebaskan
organ indera dan objek inderanya. Setelah organ indera dan objek inderanya terbebaskan, mana mungkin dengan pemahaman yang terang ia tidak
dapat mewujudkan Batin cerah yang luar biasa dan sempurna?”
Ananda berkata kepada Sang Buddha: “Bhagavan, sebagaimana
yang dikatakan Buddha, landasan kausal yang digunakan sebagai titik
tolak dalam pencarian Realita harus sesuai dengan keadaan yang mendasari hasilnya. Bhagavan, meskipun realisasi dasar-hasil tersebut disebut
dengan tujuh nama yang berbeda: Bodhi, Nirvana, Kedemikianan Sejati,
Sifat Alami Kebuddhaan, Amalavijñāna, 143 Tathagatagarbha yang Abstrak,
Kebijaksanaan Cermin Agung Kesempurnaan, ia adalah murni, bersih dan
sempurna, dan substansinya tidak berubah seperti raja berlian yang
permanen dan tidak bisa dihancurkan. Nah, indera penglihatan dan pendengaran tidak memiliki sifat independen dalam ketiadaan keadaan terang
dan gelap, keheningan dan gerakan, kelegaan dan hambatan. Bukankah
mereka sama seperti pikiran yang lenyap dalam ketiadaan objek indera?
Jadi, mana mungkin mereka yang akhirnya akan mengalami kehancuran
ini bisa digunakan sebagai titik tolak dalam pencarian tujuh realisasi hasil
permanen Tathagata?”
“Bhagavan, penglihatan sama sekali tidak ada tanpa adanya keadaan
terang dan gelap, sama seperti pikiran tidak ada ketika tidak ada fenomena
eksternal. Ketika aku bolak-balik melihat ke dalam semua ini, dengan siasia aku mencari substansi pikiranku dan objeknya. Apa yang kemudian
harus aku tetapkan sebagai sebab yang menjadi dasar dalam pencarian
Pencerahan Agungku? Kelihatannya hal ini bertentangan dengan ajaran
Tathagata sebelumnya tentang sifat yang mendalam, murni, sempurna dan
permanen. Bukankah dengan demikian kata-kata kebenaran dari Sang
Buddha akan menjadi teori tidak berdasar yang menyesatkan juga? Aku
mohon belas kasihnya untuk membersihkan delusi dan kebingunganku.”
Sang Buddha berkata kepada Ananda: “Meski pengetahuanmu
banyak, tetapi kamu belum berhasil melenyapkan kontaminasikontaminasi 144 sepenuhnya, sehingga kamu hanya mengetahui penyebab
143

Amalavij¤àna: Kesadaran kebuddhaan, kesadaran kesembilan yang merupakan transformasi dari
kesadaran alaya waktu seseorang mencapai tingkat kebuddhaan.
144
Mengacu pada kontaminasi nafsu keinginan (kāmāsavo), kontaminasi alam keberadaan
(bhavāsavo), dan kontaminasi ketidaktahuan (avijjāsavo).
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dari keterbalikan. Namun, ketika keterbalikan bermanifestasi di depanmu,
kamu gagal mengenalinya. Aku kuatir kamu belum yakin sepenuhnya
akan ajaranku tentang sifat indera yang permanen. Agar ketulusanmu
tidak sia-sia, sekarang aku akan mencoba menggunakan hal duniawi untuk
menghilangkan keraguan dan kecurigaanmu.“
Sang Buddha kemudian menyuruh Rahula memukul lonceng sekali
dan bertanya kepada Ananda: “Kamu dengar tidak?” Ananda dan para
umat di persamuhan menjawab: “Ya, kami mendengarnya.”
Sesaat kemudian, bunyi lonceng lenyap. Sang Buddha bertanya lagi:
“Kamu masih dengar tidak?” Ananda dan para umat di persamuhan
menjawab: “Kami tidak mendengarnya” Kemudian Rahula memukul lonceng sekali lagi dan Buddha bertanya: “Kamu dengar tidak?” Lagi-lagi
Ananda dan para umat di persamuhan menjawab: “Ya, kami mendengarnya.”
Sang Buddha kemudian bertanya kepada Ananda: “Apa yang kamu
maksudkan dengan mendengar dan tidak mendengar?” Ananda dan para
umat menjawab: “Jika lonceng dibunyikan, kami menyebutnya mendengar dan ketika suara dan gaungnya berhenti, kami menyebutnya tidak
mendengar.”
Sang Buddha menyuruh Rahula memukul lonceng lagi dan bertanya
kepada Ananda: “Ada suara?” Ananda dan para umat menjawab: “Ya,
ada suara.” Sesaat kemudian, ketika suara tidak terdengar lagi, Sang
Buddha bertanya lagi: “Apakah masih ada suara sekarang?” Mereka
semua menjawab bahwa tidak ada suara. Kemudian Rahula membunyikan
lonceng lagi dan Buddha bertanya: “Ada suara?” Mereka semua mengiyakan.
Kemudian Sang Buddha bertanya kepada Ananda: “Apa yang kamu
maksudkan dengan ada suara dan tidak ada suara?” Ananda dan yang
lainnya menjawab: “Jika lonceng dibunyikan, maka ada suara dan ketika
suara dan gaungnya berhenti, ini disebut tidak ada suara.”
Sang Buddha berkata: “Mengapa kalian berbicara begitu serampangan?”
Ananda dan yang lainnya bertanya: “Mengapa Buddha mengatakan
kami berbicara serampangan?”
Sang Buddha berkata: “Ketika aku bertanya apakah kamu mendengar, kamu bilang mendengar, dan ketika aku bertanya apakah ada suara,
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kamu mengatakan ada suara. Namun, kadang bilang mendengar, kadang
bilang ada suara. Hanya tentang pendengaran dan suara saja jawabanmu
membingungkan. Mana bisa tidak disebut serampangan? Ananda, ketika
suara dan gaungnya berhenti, kamu mengatakan tidak mendengar. Jika
benar-benar tidak ada pendengaran, sifat pendengaran lenyap seperti
pohon yang layu. Tetapi, ketika lonceng dibunyikan lagi, bagaimana
kamu bisa mengetahuinya? Yang kamu tahu tentang ada atau tidak ada
hanyalah berhubungan dengan suara yang ada atau tidak ada. Tetapi,
mana bisa sifat pendengaranmu ada atau tidak ada mengikuti diskriminasimu? Jika ia benar-benar sudah tidak ada, siapa yang kemudian tahu tidak
ada suara? Oleh karena itu, Ananda, pada pendengaranmu, suara bisa
muncul dan lenyap. Tetapi, ini tidak berarti bahwa suara, apakah ia
muncul atau lenyap dapat menyebabkan pendengaranmu menjadi ada atau
tidak ada. Kamu begitu terdelusi, sampai-sampai salah menganggap suara
sebagai pendengaranmu dan menganggap yang permanen sebagai yang
sementara. Kamu tidak semestinya mengatakan bahwa pendengaran tidak
memiliki sifat alaminya ketika ia terlepas dari kondisi getaran, keheningan,
tertutup dan terbuka, ataupun terhalang dan tak terhalang.”
“Sebagai contoh, ada seorang yang sedang tertidur nyenyak. Dalam
pada itu, anggota keluarganya ada yang menumbuk padi. Dalam mimpinya, ia merasa mendengar bunyi gendang atau lonceng, tetapi ia merasa
aneh bahwa bunyi lonceng seperti bunyi sepotong kayu atau batu yang
dipukul. Ketika ia terbangun dan mengetahui bahwa sebenarnya adalah
bunyi alu, ia lalu memberitahu keluarganya bahwa dalam mimpinya, ia
salah menganggap bunyi alu sebagai bunyi lonceng dan gendang.”
“Ananda, orang yang tertidur ini mestinya sudah lupa akan dirinya.
Mana mungkin ia masih ingat akan apa yang disebut kondisi tertutup,
terbuka, tembus, dan terhalang, keheningan dan getaran dalam tidurnya?
Jelaslah, bahwa meskipun tubuhnya sedang beristirahat, tetapi sifat alami
pendengarannya tetap aktif. Bahkan, ketika tubuhmu binasa dan kehidupanmu berakhir, mana mungkin sifat alami ini akan menjadi lenyap?
Sayangnya, dari waktu tak berawal, makhluk hidup mengejar bentuk,
suara, bau, rasa dan sentuhan. Mereka tidak menyadari dan terbangunkan
pada sifat alami indera mereka yang murni, mendalam dan permanen.
Mereka menyimpang dari yang permanen dan mengejar hal-hal yang
tunduk pada pemunculan dan pelenyapan. Oleh sebab itu, mereka
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mengalami kelahiran demi kelahiran bersama-sama dengan kekotorankekotoran batin mereka dalam kehidupan yang tak henti-hentinya. Tetapi,
jika kamu menjauhkan diri dari pemunculan dan pelenyapan dan berdiam
di dalam keabadian yang sebenarnya, cahaya batin yang kekal akan
muncul, sehingga ilusi organ indera, ilusi objek indera dan ilusi
kesadaranmu 145 akan lenyap seketika. Objek proses pemikiranmu adalah
debu polusi, dan perasaan yang muncul dari kesadaranmu adalah kotoran.
Jika keduanya dijauhkan, mata Dharma-mu akan muncul dengan murni
dan cerah seketika. Lalu mana mungkin kamu bisa gagal meraih Batin
Cerah yang tak tertanding?”

145

Yaitu ranah organ indera, ranah objek indera dan ranah kesadaran atau disebut delapan belas ranah.
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BAB V

Ananda berkata kepada Sang Buddha, "Bhagavan, meskipun
Tathagata telah mengajarkan dua makna pokok dalam pengembangan
batin,146 namun jika orang yang akan mengurai simpul tidak menemukan
pusat simpul, aku yakin ia tidak akan dapat menguraikannya. Dalam
persamuhan ini, aku dan para Sravaka yang perlu belajar lebih lanjut
berada dalam keadaan yang sama. Kami tidak tahu di mana letak simpul
dalam enam organ indera dan bagaimana menguraikannya. Sejak waktu
tak berawal kami telah terdelusi dan tunduk pada kelahiran dan kematian
karena ketidak-tahuan kami. Meskipun kualitas baik yang telah kami
kembangkan memungkinkan kami untuk memperluas pengetahuan kami
dengan mendengar tentang hal itu semuanya dan kami dapat menjadi
orang yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, tetapi kadang kala
kami mengerti akan ajaran, kadang kala tidak memahaminya, seperti
seseorang yang menderita peyakit malaria berselang. Kami mohon Sang
Buddha berbelas kasih dan menyelamatkan kami dari ketenggelaman
dunia samsara dan memberitahu dimanakah letak simpul pada tubuh dan
pikiran kami dan bagaimana menguraikannya. Penjelasan yang Buddha
berikan juga akan memungkinkan makhluk hidup di masa depan yang
berada dalam penderitaan bisa lepas dari tumimbal lahir dan tidak terjatuh
146

Yang pertama adalah menguraikan simpul indera, yang kedua adalah tidak menggunakan hal yang
tunduk pada pemunculan dan pelenyapan.
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lagi ke dalam tiga alam kehidupan.” Setelah berkata demikian, sambil
menetestkan air mata, ia bersama semua umat di persamuhan bersujud
kepada Buddha dan menunggu penerangan tertinggi dari Sang Buddha.
Sang Buddha merasa kasihan kepada Ananda dan para umat di
persamuhan yang masih perlu belajar lebih lanjut, dan demi makhluk
hidup di masa depan, Ia menunjukkan jalan agar mereka dapat terlepas
dari dunia samsara dan menjadi mata kebijaksanaan untuk memandu
generasi yang akan datang. Dengan lengan kencanawungu-Nya, ia mengusap kepala Ananda. Dengan seketika enam guncangan terjadi di semua
alam Buddha di sepuluh penjuru. Dari puncak kepala para Tathagata yang
seperti debu yang tak terhitung banyaknya dan masing-masing berdiam di
alam mereka, terpancar sinar cahaya mustika yang mencapai Taman
Jetavana dan menyoroti kepala Buddha. Kejadian seperti ini tidak pernah
terlihat oleh persamuhan sebelumnya.
Kemudian Ananda dan semua umat di persamuhan mendengar para
Tathagata yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama berkata: “Bagus,
Ananda, jika kamu ingin tahu tentang ketidaktahuan bawaan yang
menyebabkan kamu bertumimbal lahir di samsara, ketahuilah bahwa akar
kelahiran dan kematian tiada lain adalah enam organ inderamu. Dan jika
kamu ingin tahu tentang Pencerahan Agung yang memungkinkan kamu
dengan cepat menyadari kebahagiaan dalam pembebasan dan ketenangan
permanen Nirvana, ia tiada lain adalah enam organ inderamu juga”
Meskipun Ananda telah mendengar suara Dharma ini, ia masih
belum jelas tentang maknanya. Ia bersujud dan bertanya kepada Sang
Buddha mengapa tidak ada benda lain selain enam organ yang menyebabkannya bertumimbal lahir di alam samsara juga menyebabkannya mencapai pembebasan dan kebahagiaan permanen Nirvana.
Sang Buddha berkata kepada Ananda: “Organ indera adalah
manifestasi aspek pemahaman dari kesadaran alaya, 147 sedangkan objek
indera adalah manifestasi aspek fenomena dari kesadaran yang sama.
Mereka muncul dari sumber yang sama. Ketika kesadaran alaya
terbelenggu, ia menampilkan fenomena, dan ketika ia terbebaskan, ia akan
berdiam dalam ketenangannya. Dengan demikian, belenggu dan pembebasan bukanlah berasal dari dua hal yang berbeda. Akan halnya kesadaran
147

Kesadaran kedelapan.
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pikiran indera keenam, ia adalah ilusi, bayangan kesan-kesan saja, sama
seperti bunga di angkasa yang tidak memiliki substansi yang nyata.
Ananda, kesadaran indera timbul karena rangsangan objek indera. Di lain
pihak, karena adanya enam indera, maka timbullah objek indera. Dengan
demikian, baik objek indera maupun pemahaman tidak memiliki sifat yang
berdiri sendiri. Mereka saling tergantung seperti dua tangkai rumput
gelagah yang bertopangan satu sama lain. Ketika salah satu tangkainya
tumbang, tangkai lainnya ikut tumbang juga. Kamu sekarang ini menumbuhkan pemahaman di atas pemahamanmu, dan itulah akar ketidaktahuanmu. Tetapi, jika ia bebas dari pemahaman tersebut, ia akan menjadi
Nirvana yang transenden dan murni. Mana bisa ada sesuatu yang lain
daripadanya?”
Untuk mengulang makna instruksi-Nya, kemudian Sang Buddha
melantunkan syair berikut:
Dalam Sifat Sejati, fenomena yang terkondisi adalah kosong,
Mereka timbul dari sebab dan kondisi, sama seperti ilusi;
Fenomena yang tak terkondisi tidak muncul maupun lenyap,
Namun mereka tidak sungguh ada, sama seperti bunga di angkasa.
Mengatakan sesuatu adalah palsu tujuannya adalah untuk mengungkapkan yang sebenarnya;
Namun, palsu dan benar hanyalah ilusi semata;
Kalau memang palsu dan benar sama-sama tidak ada,
Bagaimana pula dengan enam indera dan objek-objeknya.
Indera dan objeknya tidak memiliki sifat asli dirinya.
Mereka saling bertumpu, sama seperti tangkai gelagah.
Simpul dan penguraiannya sama-sama ada di enam indera.
Orang suci dan orang biasa hanya berbeda pada simpul yang terurai
dan terikat saja.
Lihatlah sifat rumput gelagah yang saling bertumpu, begitulah kesadaran dan objeknya,
Mengatakan kosong atau ada, keduanya salah;
Kebingungan dan kegelapan adalah dasar ketidaktahuan;
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Jika kamu menyadarinya, kamu bebas dengan segera.
Mengurai simpul skandha ada tahap-tahapnya.
Tetapi karena kelima skandha masing-masing terkandung dalam enam
organ indera,
Cukuplah dengan menguraikan simpul yang terikat di salah satunya.
Dengan demikian skandha lainnya akan terbebaskan semua.
Oleh karena itu, pilihlah organ indera yang tetap berfungsi walau
Tanpa rangsangan objeknya;
Yang menembus dan lengkap jasa kebajikannya.
Dan realisasikanlah batin cerah dengan berkonsentrasi padanya.
Sangatlah halus kesadaran adana;148
Kebiasaan lama mengalir bagaikan aliran deras di dalamnya.
Kuatir kamu akan menjadi bingung tentang ilusi dan yang bukan,
Aku jarang memberitahu tentang ini semua.
Dengan kesadaranmu kamu mengikat diri pada objek indera;
Dengan demikian, apa yang bukan ilusi pun menjadi ilusi.
Jika kamu menghentikan genggaman pada semua fenomena yang
bersifat ilusi, juga pada yang bersifat bukan ilusi,
Maka, kalau yang bukan ilusi pun tidak muncul,
Bagaimana pula ilusi bisa tercipta?
Dharma yang kuajarkan ini bagaikan teratai yang luar biasa,149
Vajra penghancur ketidaktahuan, permata pencerahan yang berharga.
Dengan samapatti yang melihat segala sesuatu sebagai ilusi,
Dalam sekejab melampaui tingkat Arhat, tingkat di luar belajar.
Abhidharma yang tak tertanding ini,
Adalah jalan tunggal ke gerbang suci Nirvana,
148

Nama lain dari kesadaran alaya. Kesadaran ini sangat mendalam dan halus, mengandung benih
kebiasaan lama yang terakumulasi sejak waktu tanpa awal.
149
Bunga teratai selain tumbuh dari lumpur tetapi tidak tercemar olehnya, pada waktu yang sama
terdapat bunga dan buah, mengibaratkan sebab dan hasil yang timbul pada waktu yang sama.
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Dan diterapkan oleh Bhagavan di sepuluh arah.
Demikianlah Ananda dan umat di persamuhan mendengarkan wejangan yang tak tertanding dan syair yang tersusun dari campuran geya
dan gatha Sang Buddha yang indah dan penuh belas kasih dengan makna
yang mendalam, yang begitu menembus dan mencerahkan, sehingga mata
hati mereka terbuka. Mereka mengucap syukur akan apa yang mereka
tidak pernah dapatkan sebelumnya.
Kemudian Ananda merangkapkan kedua tangannya. Ia bersujud dan
berkata kepada Sang Buddha: “Aku telah mendengar ajaran belas kasih
Sang Buddha hari ini yang mengungkapkan Realita murni, halus dan kekal
dari sifat alami sejati. Tetapi, aku masih belum jelas bagaimana menguraikan simpul satu demi satu dan apa yang dimaksud dengan ‘ketika enam
simpul terurai, yang satu juga tiada.’ Mohon Sang Buddha berbelas kasih
kepada persamuhan ini dan generasi masa depan, mengajar kami mencuci
kekotoran batin yang terkumpul melalui ilusi indera kami.”
Kemudian, dari singasana Sang Buddha menata jubah Nirvana 150 Nya, lalu merapikan samghati 151Nya. Sesudah itu ia mengulurkan tangan
ke meja yang terbuat dari tujuh macam permata dan mengambil sehelai
selendang indah bermotif bunga yang dipersembahkan oleh Dewa
Suyama 152 kepadanya. Di hadapan persamuhan, Sang Buddha mengikat
simpul dan menunjukkan kepada Ananda, sambil bertanya: “Apakah ini?”
Ananda dan yang lainnya menjawab: “Ini adalah simpul.”
Sang Buddha kemudian mengikat simpul lain di selendang bermotif
bunga tersebut dan bertanya: “Apakah ini?” Mereka semua menjawab:
“Ini juga simpul.”
Dengan cara yang sama Buddha meneruskan sampai terikat enam
simpul. Setiap kali setelah mengikat simpul, Ia menunjukkannya kepada
Ananda dan bertanya: “Apakah ini?” Mereka semua menjawab bahwa
masing-masing adalah simpul.
Sang Buddha berkata kepada Ananda: “Ketika aku pertama kali
mengikat selendang ini, kamu menyebutnya simpul. Tetapi di sini hanya
150

Jubah dalam.
Jubah luar.
152
Raja dewa pada surga ketiga alam kamadhatu.
151
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ada sepotong kain, mengapa kamu menyebut ikatan yang kedua dan ketiga
juga simpul?”
Ananda menjawab: “Bhagavan, selendang tenunan lapis bunga berharga ini meskipun hanya sehelai, namun jika Buddha mengikatnya sekali,
akan ada satu simpul, dan jika Buddha mengikatnya seratus kali, akan ada
seratus simpul. Bahkan, kain ini hanya memiliki enam simpul, karena
Buddha hanya mengikatnya enam kali, tidak sampai tujuh kali atau berhenti di simpul yang kelima. Mengapa Sang Buddha setuju aku menyebut
ikatan yang pertama adalah simpul dan tidak setuju bahwa yang kedua dan
ketiga juga disebut simpul?”
Sang Buddha berkata kepada Ananda: “Selendang bunga berharga
ini awalnya hanya ada sehelai. Tetapi, ketika aku mengikatnya enam kali,
ada enam simpul. Seperti yang kamu lihat, substansi kain ini adalah sama
dengan sebelumnya, tetapi sekarang penampilannya berbeda karena ada
simpulnya. Simpul yang aku ikat pertama kali disebut simpul pertama.
Aku ikat enam simpul semuanya. Bagaimana pendapatmu, apakah simpul
yang keenam dapat disebut simpul pertama?”
Ananda menjawab: “Tidak, Bhagavan. Selama ada enam simpul,
maka yang terakhir adalah yang keenam dan tidak bisa disebut yang pertama. Bahkan, dengan semua pemahamanku dan bagaimanapun pintarnya
aku berdebat, aku tidak akan menyebut enam simpul ini dalam urutan yang
salah.”
Sang Buddha berkata: “Begitulah. Enam simpul ini berbeda, tetapi
berasal dari satu selendang yang sama. Kamu tidak dapat membalikkan
urutan mereka. Hal ini adalah sama dengan enam organ inderamu.
Mereka berasal dari sumber yang sama. Namun, dari sumber yang sama
timbul perbedaan yang nyata. Ananda, kamu pasti tidak begitu suka
dengan keberadaan enam simpul dan lebih suka kalau ia merupakan
sehelai selendang. Tetapi bagaimana kamu dapat mengembalikannya ke
keadaan semula?”
Ananda menjawab: “Selama enam simpul ini tetap ada, akan ada
alasan untuk argumen tentang apa yang benar dan yang salah. Keberadaan
mereka akan menimbulkan perbedaan di mana simpul yang ini bukan
simpul yang itu dan simpul yang itu bukan simpul yang ini. Jika sekarang
Tathagata menguraikan semua simpul sehingga tidak ada yang tertinggal,
maka dengan tidak adanya simpul, tidak akan ada simpul yang ini dan
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tidak ada simpul yang itu. Dengan demikian, bahkan kata ‘satu’ itu tidak
ada, apalagi yang disebut ‘enam’?”
Sang Buddha berkata: “Demikianlah yang dimaksudkan dengan
‘ketika enam simpul terurai, yang satu juga tiada’. Sejak waktu yang tak
berawal, karena ketidaktahuan, pikiran dan sifat alamimu telah menjadi
liar dan menghasilkan pandangan dan pemahaman palsu. Kepalsuan yang
muncul tanpa henti dan semakin mendalam ini bagaikan simpul yang
terikat satu demi satu, yang pada akhirnya menimbulkan segala bentuk
ilusi objek-objek indera. Hal ini adalah sama seperti mata yang kelelahan
menatap angkasa secara terus menerus, akan terlihat seperti ada bungabunga yang bergoyangan di angkasa. Begitulah, dari dalam batin yang
jelas dan terang, dengan tanpa sebab apapun, muncullah semua fenomena
duniawi seperti: gunung, sungai, bumi, samsara dan Nirvana, yang mana
hanyalah merupakan penampilan bunga-bunga di angkasa yang dihasilkan
oleh kebingungan, kekacauan, nafsu dan keterbalikan.”
Ananda berkata, "Kekacauan dan kebingungan ini adalah sama dengan simpul. Bagaimana cara menguraikan mereka?"
Kemudian Sang Buddha memegang selendang tersebut, lalu menarik
ujungnya ke arah kiri dan bertanya: “Bisakah diuraikan dengan cara begini?”
Ananda menjawab: “Tidak, Bhagavan.”
Sang Buddha kemudian menarik ujung selendang ke kanan dan
bertanya: “Bisakah diuraikan dengan cara begini?”
Ananda menjawab: “Tidak, Bhagavan.”
Sang Buddha berkata: “Aku telah menarik kedua ujung selendang
ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak dapat melepaskan simpulnya. Coba
kamu sarankan bagaimana menguraikannya.”
Ananda menjawab: “Bhagavan, jika diuraikan dari pusat simpulnya,
maka simpul akan terurai.”
Sang Buddha berkata: “Benar, Ananda. Jika kamu ingin menguraikannya, ia harus diuraikan dari pusat simpulnya.”
“Ananda, Buddhadharma yang aku jelaskan bermanifestasi karena
sebab dan kondisi dan berada di luar bentuk-bentuk kasar yang berasal dari
campuran dan gabungan konsep duniawi. Ketika Buddha mengungkapkan
hal-hal duniawi dan supra-duniawi, Ia tahu sebab utama mereka dan
kondisi yang menimbulkannya. Ia bahkan mengetahui dengan jelas jum127
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lah tetes air hujan yang jatuh di tempat jauh di dunia yang tak terhitung
banyaknya seperti butir pasir di Sungai Gangga. Hal-hal yang tampak
olehmu, seperti mengapa pohon pinus tumbuh lurus, semak berduri tumbuh membengkok, angsa berwarna putih dan burung gagak berwarna
hitam, Ia pun tahu akan asal usulnya. Pengetahuan Buddha adalah tak
terbatas. Oleh sebab itu, apa yang kukatakan bahwa satu-satunya jalan
meraih pencerahan adalah dengan menguraikan simpul indera tidak bakal
salah. Oleh karena itu, Ananda, pilihlah salah satu dari enam organ ini
sesuai kehendakmu, dan jika simpulnya telah terurai, maka semua ilusi
akan lenyap dengan sendirinya. Ketika semua ilusi lenyap, kalau bukan
batin yang sejati, apa yang tersisa?”
“Ananda, beritahu aku sekarang. Apakah enam simpul selendang
bunga ini dapat diuraikan secara bersamaan?”
Ananda menjawab: “Tidak, Bhagavan, karena mereka awalnya
terikat satu per satu, dengan demikian harus diuraikan pula satu per satu.
Meskipun mereka berada di sehelai kain yang sama, mereka tidak diikat
secara bersamaan. Mana bisa mereka sekarang diuraikan sekaligus?”
Sang Buddha berkata: “Enam organ indera juga harus dilepaskan
dengan cara yang sama. Ketika kamu mulai mengurai mereka, kamu akan
menyadari kesunyataan diri. 153 Sesudah kekosongan ini dipahami dengan
jelas dan sempurna, kamu akan menyadari kesunyataan dharma. 154 Ketika
kamu terbebaskan dari dharma, maka kedua kesunyataan itu pun akan
lenyap. Ini disebut kesabaran akan dharma tak tercipta 155 yang dicapai
melalui samadhi dalam tahap Bodhisattva.”
Setelah Ananda dan para umat dalam persamuhan mendengar ajaran
Buddha, pemahaman mereka menjadi jelas dan bebas dari keraguan dan
delusi. Kemudian Ananda merangkapkan kedua tangannya. Ia bersujud
dan berkata: “Hari ini tubuh dan pikiran kami menjadi terang dan nyaman
tanpa keraguan. Meskipun aku telah memahami apa yang Buddha
maksudkan dengan penghilangan satu dan enam, tetapi aku masih belum
153

Kesunyataan diri: Menyadari tiada sifat yang sejati, permanen dan berdiri sendiri dari diri, yang
hanya merupakan gabungan khayal dari lima skandha dan tunduk pada sebab dan kondisi.
154
Kesunyataan dharma: Menyadari segala fenomena adalah tidak memiliki sifat diri yang sejati,
namun timbul dan lenyap sesuai dengan sebab dan kondisi.
155
Kesabaran akan dharma atau fenomena tak tercipta (Anutpattika-dharma-ksanti), lihat catatan kaki
No. 36.
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memahami sepenuhnya apa yang disebut organ indera yang permanen,
menembus dan lengkap jasa kebajikannya, sehingga tidak tahu bagaimana
memilihnya. Bhagavan, kami seperti pengembara dan yatim piatu yang
telah menderita, luntang lantung selama berkalpa-kalpa. Betapa beruntungnya kami telah bertemu dengan Buddha dalam hubungan kerabat
dekat. Kami seperti bayi kelaparan yang tiba-tiba berjumpa dengan ibu
yang menyusuinya. Alangkah baiknya kalau dapat mempergunakan
kesempatan ini untuk meraih pencapaian sempurna. Namun, kalau hanya
sekedar mendengar ajaran-Nya yang mendalam, dan menyadari adanya
kemampuan untuk mencapai pencerahan, tetapi tidak mengetahui cara
melatihnya, sama saja dengan belum mendengarnya sama sekali. Kami
hanya berharap, semoga Yang Maha Belas Kasih melimpahkan kepada
kami rahasia yang mendalam sebagai pelengkap pembabaran Dharma ini.”
Setelah berkata demikian, ia bersujud kepada Sang Buddha, lalu duduk
kembali sambil berharap dan menunggu transmisi dari Sang Buddha.
Kemudian Sang Buddha berkata kepada para Bodhisattva Agung
dan Arhat yang telah mencapai tingkat di luar tumimbal lahir dalam
persamuhan: “Kalian Bodhisattva dan Arhat yang melatih Dharma-ku dan
telah mencapai tingkat di luar pembelajaran. Ketika kalian mengembangkan pikiran dan menjadi tercerahkan dalam delapan belas ranah, metode
dan sarana apa yang kalian anggap permanen, menembus dan sempurna156
untuk masuk ke dalam samadhi?”
Ājñāta-kauṇḍinya beserta kelompoknya yang terdiri dari lima bhiksu
pertama bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud di kaki Sang Buddha
dan berkata: “Setelah pencerahan-Nya, kami bertemu Tathagata di Taman
Mrgadava dan Kukkuta. 157 Dari suara Sang Buddha yang membabarkan
ajaran, aku memahami ajaran-Nya dan terbangunkan dengan Empat
Kebenaran Mulia. Ketika ditanya oleh Sang Buddha, aku menafsirkan
mereka dengan benar dan Tathagata mengukuhkan pemahamanku dengan

156

Teks asli hanya menyebutkan “sempurna” dan “menembus”. Menurut penjelasan lisan Upasaka
Mo Cheng-Hsi (1899-1986), kata “permanen” tersirat dalam kalimat ini, juga dalam kalimat yang
bersesuaian selanjutnya, yang mana tidak diikutsertakan dalam teks kalimat asli demi keindahan
bahasa. “Sempurna” berarti memiliki 1200 jasa kebajikan (kemampuan) lengkap; “menembus”
berarti tidak terhalang, dan “permanen” berarti selalu berfungsi meski dalam keadaan tertidur.
157
Taman Mrgadàva dan Kukkuta : Taman Rusa dan Kebun Ayam.
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menamaiku Ājñāta. 158 Karena suara-Nya yang indah dan mencakup semua
secara misterius, aku mencapai tingkat kearhatan dengan sarana suara.
Karena Buddha bertanya tentang metode dengan sarana yang permanen,
menembus dan sempurna, menurut pengalaman realisasiku, meditasi pada
suara adalah yang terbaik.”
Kemudian Upanisad bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud di
kaki Sang Buddha dan berkata: “Aku juga bertemu Sang Buddha segera
setelah realisasi batin cerah-Nya. Setelah bermeditasi pada sifat badan
yang kotor dan menjijikkan, aku terbangunkan untuk meninggalkannya.
Aku menyadari sifat kotor yang mendasari semua bentuk, dan bahwa
bahkan tulang yang sudah memutih, yang berasal dari ketidakmurnian pun
akan hancur menjadi debu dan akhirnya akan kembali ke kekosongan.
Aku menyadari bahwa bentuk adalah sama dengan kekosongan dan
kekosongan adalah sama dengan bentuk, dan dengan demikian aku
mencapai tingkat tanpa belajar lebih lanjut. Tathagata mengukuhkan pencapaianku dan memberiku nama Upanishad. 159 Setelah menghancurkan
bentuk yang bersifat ilusi, aku menyadari bentuk indah160 sifat batin yang
misterius dan meresap semua alam. Demikianlah aku mencapai kearhatan
melalui meditasi pada bentuk. Karena Buddha bertanya tentang metode
dengan sarana yang permanen, menembus dan sempurna, menurut
pengalaman realisasiku, meditasi pada bentuk adalah yang terbaik.”
Gandha-alamkaraka-kumara kemudian bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud di kaki Sang Buddha dan berkata: “Setelah Tathagata
mengajariku melihat ke dalam semua fenomena duniawi yang tidak lepas
dari sebab dan akibat, aku pamit lalu menyendiri untuk melatih diri sambil
memegang teguh disiplin kehidupan murni. Pada suatu ketika, aku
melihat bhiksu membakar dupa gaharu. Dalam keheningan, aromanya
memasuki lubang hidungku. Aku menyelidiki bau ini, yang bukan timbul
dari kayu gaharu, bukan dari ruang angkasa, bukan dari asap ataupun dari
api. Ia tidak berasal dari manapun dan tidak pergi ke manapun. Dengan
demikian pikiran diskriminatifku lenyap, dan aku mencapai tingkat di luar
arus tumimbal lahir. Tathagata mengukuhkan pencapaianku dan menaĀjñāta : Yang paling terdahulu memahami.
Upanishad: sifat bentuk yang kosong.
160
Surūpa.
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maiku Gandha-alaṃkaraka. 161 Setelah eliminasi bau yang bersifat ilusi
tersebut, aku menyadari aroma harum sifat batin yang misterius dan
meresapi segala penjuru. Demikianlah, aku mencapai kearhatan karena
bermeditasi pada bau. Karena Buddha bertanya tentang metode dengan
sarana yang permanen, menembus dan sempurna, menurut pengalaman
realisasiku, meditasi pada bau adalah yang terbaik.”
Pangeran Dharma 162 Bhaiṣajya-rāja dan Bhaiṣajya-samudgata beserta lima ratus dewa Brahma yang hadir bersama mereka kemudian
bangkit dari tempat duduk mereka. Mereka bersujud di kaki Sang Buddha
dan berkata: “Sejak waktu tak berawal, kami telah menjadi tabib yang
terampil di dunia. Kami telah mencicipi dengan mulut kami sendiri segala
macam tumbuh-tumbuhan, batu dan mineral yang ditemukan di Dunia
Saha yang semuanya berjumlah seratus delapan ribu jenis. Sebagai
akibatnya, kami mengetahui dengan sempurna rasa mereka, apakah pahit
atau asam, asin, hambar, manis, pedas dan sebagainya; serta sifat asli, sifat
perubahan dan sifat perpaduan mereka; dan apakah mereka mendinginkan
atau menghangatkan tubuh, beracun atau dapat menyembuhkan penyakit.
Sesudah kami mengikuti Tathagata, kami mengetahui bahwa sifat rasa
tidak kosong dan juga tidak ada. Ia tidak timbul dari indera pengecapan,
juga tidak timbul dari kesadaran indera pengecapan. Namun, ia juga tidak
terpisah dari indera pengecapan dan kesadaran indera pengecapan. Kami
mencapai realisasi bahwa rasa tidak lain adalah sifat alami Batin yang
Cerah, sehingga kami dua bersaudara dikukuhkan oleh Buddha yang
kemudian memberi nama Bhaiṣajya-rāja dan Bhaiṣajya-samudgata 163
kepada kami. Kami sekarang berada di peringkat ‘Putra Raja Dharma’
dalam persamuhan ini. Dan karena pencapaian kami dengan meditasi pada
rasa, kami mencapai tingkat Bodhisattva. Karena Buddha bertanya
tentang metode dengan sarana yang permanen, menembus dan sempurna,
menurut pengalaman realisasi kami, meditasi pada rasa adalah yang
terbaik.”
Bhadrapāla, bersama enam belas temannya yang semuanya adalah
Bodhisattva, bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud di kaki Sang
161

Gandha alaṃkāraka: terhias dengan wewangian.
Pangeran Dharma: Sebutan lain untuk Bodhisattva, diibaratkan putera mahkota pewaris Dharma.
163
Bhaisajya-raja: Raja Dokter; Bhaisajyasamudgata: Dokter Ahli.
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Buddha dan berkata: “Ketika Buddha Bhīśmagarjita-ghosa-svara-raja
muncul di dunia, aku mendengarkan Dharma-Nya dan menjadi bhiksu.
Pada suatu hari, waktu tiba saatnya bagi anggota Sangha untuk mandi, aku
mengikuti aturan dan masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba aku tersadarkan
pada sifat sentuhan air yang sejuk dan basah. Aku pun merenung apakah
sentuhan tersebut terjadi karena air yang membersihkan kotoran atau
karena membersihkan tubuh. Karena kotoran tidak berperasaan sedangkan
tubuh adalah gabungan dari empat elemen yang juga tidak berperasaan,
maka tiba-tiba aku menyadari sifat air yang bukan membersihkan kotoran
ataupun membersihkan tubuh. Pada saat yang bersamaan, organ inderaku
dan objeknya tidak berinteraksi satu sama lain, dan kesadaran di antaranya
juga tidak ada, sehingga aku menyadari sifat kekosongan. Ini adalah
kebiasaan lamaku merenungi sifat air pada kehidupan yang lampau yang
tersembunyi pada kesadaran ālaya, sehingga ketika menjadi bhiksu untuk
mengikuti Sang Buddha dalam kehidupanku sekarang, aku mencapai
keadaan tanpa belajar lebih lanjut. Buddha menamaiku Bhadrapāla. 164
Aku memperoleh pencapaian karena sentuhan yang luar biasa, dan realisasiku setingkat putra spiritual Buddha. Karena Sang Buddha bertanya
tentang metode dengan sarana yang permanen, menembus dan sempurna,
menurut pengalaman realisasiku, meditasi pada sentuhan adalah yang
terbaik.”
Mahakasyapa yang hadir dengan Bhiksuni Jāmbū-nada-suvarṇapraba
dan lain-lain dari kelompoknya, kemudian bangkit dari tempat
duduk mereka. Ia bersujud di kaki Sang Buddha dan berkata: “Dalam
kalpa terdahulu, ketika Buddha Candrasurya-pradipa muncul di Dunia
Saha ini, aku memilki kesempatan mengikuti beliau dan melatih Dharma.
Setelah beliau meninggal, aku menghormati relik-Nya, menyalakan pelita
untuk mengabadikan cahaya-Nya dan menghiasi rupang-Nya dengan
bubuk emas murni. Sejak itu, dalam setiap inkarnasi berikutnya, tubuhku
bersinar dengan cahaya keemasan yang sempurna. Bhiksuni Jāmbū-nadasuvarṇa-praba dan orang lain yang bersamanya adalah anggota keluargaku
yang mengembangkan pikiran yang sama pada waktu tersebut. Aku
165
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Bhadrapàla, artinya tetap bertahan.
Cahaya Kencanawungu.
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merenung keenam objek indera 166 yang tidak memiliki sifat diri, yang
selalu berubah dan lenyap. Oleh sebab itu, aku melatih nirodha
samapatti, 167 sehingga ilusi pikiran menjadi lenyap. Karena meditasi ini
pula, tubuh dan pikiranku terbebaskan. Aku dapat melewati ratusan ribu
kalpa dalam sekejap saja. Dengan merenungkan sifat dharma yang kosong,
aku meraih tingkat kesucian Arhat. Sang Buddha mengatakan akulah yang
paling terkemuka dalam praktek dhuta.168 Aku tercerahkan pada dharma
yang luar biasa dan dengan demikian mengakhiri arus tumimbal lahir.
Karena Sang Buddha bertanya tentang metode dengan sarana yang
permanen, menembus dan sempurna, menurut pengalaman realisasiku,
meditasi pada dharma adalah yang terbaik.”
Aniruddha kemudian bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud di
kaki Sang Buddha dan berkata: “Setelah aku menjadi bhiksu, awalnya aku
suka tidur. Tathagata menegurku, mengatakan bahwa aku seperti binatang.
Setelah teguran keras itu, aku menangis dengan sedih dan menyalahkan
diriku sendiri. Karena kesedihanku, aku tidak tidur selama tujuh hari
berturut-turut sehingga aku menjadi buta. Kemudian Sang Buddha mengajariku bagaimana melatih ‘Samadhi Vajra Penglihatan yang Menyenangkan’. Aku tidak melihat objek-objek ilusi di luar tubuh, melainkan melihat
ke dalam batin sendiri. Kini meskipun mataku buta, tetapi aku dapat
melihat sepuluh penjuru dunia dengan jelas, seperti melihat buah
amalaka 169 yang dipegang di telapak tanganku sendiri. Kemudian Sang
Tathagata mengukuhkan pencapaian kearhatanku. Karena Sang Buddha
bertanya tentang metode dengan sarana yang permanen, menembus dan
sempurna, menurut pengalaman realisasiku, bermeditasi dengan membalikkan penglihatan organ indera penglihatan pada sumber asalnya adalah
yang terbaik.”

166

Keenam objek indera: Yang dimaksud di sini adalah pikiran, karena pikiran merupakan proyeksi
kelima objek indera lainnya.
167
Nirodha samapatti: Lihat catatan kaki No. 142.
168
12 praktek dhuta: 1. Mengenakan jubah yang terbuat dari kain robekan/usang; 2. Hanya memiliki
tiga jubah; 3. Makan dari hasil pindapatta, tidak memasak sendiri; 4. Berpindapatta secara
berurutan; 5. Hanya makan sekali dalam sehari; 6. Makan secukupnya saja, tidak sampai terlalu
kenyang; 7. Tidak makan selewat tengah hari ; 8. Tinggal di tempat yang sepi, jauh dari keramaian;
9. Berlatih di bawah pohon; 10. Bermeditasi di tempat yang terbuka; 11. Tinggal di tempat
perkuburan; 12. Tidak berbaring.
169
Lihat catatan kaki No. 54.
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Ksudrapanthaka kemudian bangkit dari tempat duduknya. Ia
bersujud di kaki Sang Buddha dan berkata: “Aku kurang mampu menghafal dan tidak memiliki banyak kecerdasan bawaan. Ketika aku pertama
kali bertemu Sang Buddha, aku mendengar Dharma dan kemudian menjadi bhiksu. Sesudah berusaha selama seratus hari, aku masih gagal
menghafal sebaris gatha yang diajarkan beliau, karena begitu aku bisa
mengingat kata-kata pertama, aku lupa kata-kata yang terakhir, dan ketika
aku bisa mengingat kata-kata terakhir, aku lupa yang pertama. Sang
Buddha merasa kasihan akan kebodohanku. Beliau menyuruhku tinggal
dalam kesunyian dan bermeditasi dengan memperhatikan napas. Aku
melihat secara mendalam ke dalam masing-masing napas yang keluar dan
masuk, dan menyadari adanya fenomena timbul, berdiam, berubah dan
lenyap dalam setiap tarikan dan hembusannya. Keempat fenomena tersebut terus berlangsung dalam setiap saat. Tiba-tiba hatiku terbuka. Pikiranku menjadi jelas tanpa hambatan, sehingga aku melampaui arus tumimbal
lahir dan mencapai kearhatan. Aku tinggal bersama Sang Buddha yang
mengukuhkan realisasiku akan tingkat tidak perlu belajar lebih lanjut.
Karena Sang Buddha bertanya tentang metode dengan sarana yang
permanen, menembus dan sempurna, menurut pengalaman realisasiku,
bermeditasi dengan memusatkan perhatian pada pernapasan dengan tidak
mencari fenomena luar dan dengan demikian menyadari kekosongan
adalah yang terbaik.”
Kemudian Gavampati bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud di
kaki Sang Buddha dan berkata: “Karena karma ucapan meremehkan
biarawan di kalpa terdahulu, dalam setiap inkarnasi berikutnya aku terlahir
dengan mulut yang selalu memamah biak seperti sapi. Sang Tathagata
mengajariku doktrin murni yang memungkinkan aku menghilangkan
konsepsi pikiran tentang rasa untuk masuk ke keadaan samadhi. Aku
melihat ke dalam pengecapan, menyadarinya bahwa ia bukan substansi
subjektif ataupun benda objektif, dan dengan demikian aku melampaui
arus tumimbal lahir. Secara internal aku terbebaskan dari tubuh dan
pikiran, dan secara eksternal aku seolah-olah telah melupakan keberadaan
dunia. Aku meninggalkan tiga alam keberadaan jauh di belakang seperti
burung yang terlepas dari sangkarnya. Semua kekotoran batin tersapu
bersih. Mata Dharma-ku menjadi murni dan aku meraih tingkat Arhat.
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Tathagata secara pribadi mengukuhkan realisasiku akan tingkat tanpa
belajar lebih lanjut. Karena Buddha bertanya tentang metode dengan
sarana yang permanen, menembus dan sempurna, menurut pengalaman
realisasiku, bermeditasi dengan membalikkan rasa kembali ke kesadarannya adalah yang terbaik.”
Pilindavatsa kemudian bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud di
kaki Sang Buddha dan berkata: “Ketika aku menjadi bhiksu untuk mengikuti Buddha memasuki Sang Jalan, aku sering mendengar Tathagata
berbicara tentang tidak adanya benda duniawi yang membawa kebahagiaan. Pada suatu hari, ketika aku berpindapatta ke kota sambil merenungkan
ajaran tentang dhuka yang dibabarkannya, secara tidak sengaja aku
menginjak duri beracun yang menyebabkan aku merasa sakit di sekujur
tubuh. Kesadaran tubuhku memahami rasa sakit yang hebat ini. Namun,
ketika aku melihat ke batin yang murni dan bersih, rasa nyeri tidak bisa
mempengaruhinya. Aku berpikir, mana bisa tubuhku yang satu ini
memiliki dua macam perasaan? Setelah merenung demikian, tidak lama
kemudian tiba-tiba tubuh dan pikiranku seolah-olah lenyap. Aku terus
berkonsentrasi pada perenungan ini. Tiga minggu kemudian, aku mencapai tingkat di luar arus tumimbal lahir, dan dengan demikian mencapai
tingkat Arhat. Sang Buddha secara pribadi mengukuhkan realisasiku akan
tingkat tanpa belajar lebih lanjut. Karena Buddha bertanya tentang metode
dengan sarana yang permanen, menembus dan sempurna, menurut pengalaman realisasiku, bermeditasi dengan kesadaran murni yang menghapus
konsepsi adanya tubuh adalah yang terbaik.”
Kemudian Subhuti bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud di
kaki Sang Buddha dan berkata: “Karena pikiranku sudah bebas dari segala
rintangan semenjak kalpa-kalpa yang terdahulu, aku sekarang dapat mengingat inkarnasiku sebelumnya yang tak terhitung seperti butir pasir di
Sungai Gangga. Bahkan, ketika aku masih berada dalam rahim ibuku, aku
sudah terbangunkan dengan kondisi hening kesunyataan yang meliputi
sepuluh penjuru. Sesudah aku menjadi bhiksu, aku mengajar makhluk
hidup bagaimana menyadari sifat kesunyataan. Berkat ajaran Tathagata,
aku menyadari bahwa kesunyataan adalah sifat alami batin, di mana sifat
kesunyataan tersebut adalah cerah dan sempurna adanya. Dengan
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demikian aku mencapai tingkat Arhat. Dengan tiba-tiba aku masuk ke
dalam Lautan Kesunyaan Tathagata yang cerah, dimana aku mencapai
pengetahuan Kebuddhaan. Sang Buddha mengukuhkan pencapaianku di
tingkat tanpa belajar lebih lanjut. Aku dianggap sebagai murid yang
paling terkemuka dalam pemahaman kesunyataan. Karena Buddha
bertanya tentang metode dengan sarana yang permanen, menembus dan
sempurna, menurut pengalaman realisasiku, bermeditasi dengan melenyapkan segala fenomena ke dalam kesunyataan, sampai melenyapkan
kesadaran akan kesunyataan dan kesunyataan itu sendiri adalah yang
terbaik.”
Kemudian Sariputra bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud di
kaki Sang Buddha dan berkata: “Dalam kalpa-kalpa yang terdahulu,
persepsi penglihatan batinku sudah murni dan bersih. Dalam inkarnasiku
berikutnya yang banyaknya seperti butir pasir di Sungai Gangga, aku bisa
memahami dengan tanpa kesulitan berbagai perubahan serta hal-hal yang
bersifat duniawi dan supra-duniawi. Pada suatu hari aku bertemu Kasyapa
dua bersaudara di jalan yang keduanya memberitakan doktrin sebab dan
akibat. Setelah mendengarkan mereka, pikiranku terbangunkan akan
kebenaran dan memahami sifat batin yang tak terbatas. Aku kemudian
menjadi bhiksu dan mengikuti Buddha. Dengan persepsi penglihatan batin
yang sempurna, aku memperoleh keberanian yang luar biasa dan mencapai
tingkat Arhat dengan kualifikasi sebagai ‘Putra Sulung Buddha’ yang lahir
dari mulut Sang Buddha dan dari transformasi Dharma. Karena Buddha
bertanya tentang metode dengan sarana yang permanen, menembus dan
sempurna, menurut pengalaman realisasiku, bermeditasi dengan mewujudkan pengetahuan yang paling mencerahkan dengan persepsi penglihatan
batin yang memancarkan cahaya kebijaksanaan adalah yang terbaik.”
Kemudian Bodhisattva Samantabhadra bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud di kaki Sang Buddha dan berkata: “Aku telah mengikuti
dan sudah menjadi Pangeran Dharma dari Tathagata yang jumlahnya tak
terhitung seperti pasir di sungai Gangga pada waktu-waktu sebelumnya.
Semua Buddha di sepuluh penjuru mengajar murid-murid mereka yang
memiliki akar Bodhisattva untuk melatih Perilaku Samantabhadra yang
disebut sesuai namaku. Bhagavan, aku menggunakan batinku untuk
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mendengarkan dan membedakan pengetahuan dan pandangan makhluk
hidup. Jika di suatu tempat, terpisah dari sini oleh sejumlah dunia yang
banyaknya seperti pasir di Sungai Gangga, ada makhluk hidup yang
mempraktekkan Perilaku Samantabhadra, aku segera menunggang gajah
bergading enam untuk menghibur dan melindunginya. Jika ada ratusan
ribu makhluk hidup yang mempraktekkan Perilaku Samantabhadra, aku
segera beremanasi dalam ratusan ribu penampakan, menunggang ratusan
ribu gajah bergading enam untuk datang membantunya. Sekalipun jika
mereka tidak mampu melihat aku karena halangan karma yang berat,
dengan diam-diam aku meletakkan tanganku di kepala mereka untuk
melindungi dan menghiburnya sehingga mereka bisa berhasil. Karena
Buddha bertanya tentang metode dengan sarana yang permanen, menembus dan sempurna, menurut pengalaman realisasiku, mendengar dengan
batin untuk membedakan segala sesuatu dengan tanpa hambatan adalah
yang terbaik.”
Kemudian Sundarananda bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud
di kaki Sang Buddha dan berkata: “Pada masa awal aku menjadi bhiksu
dan mengikuti Buddha, meskipun sudah sepenuhnya ditahbiskan, aku
gagal menyadari keadaan samadhi karena pikiranku selalu tidak terfokus,
sehingga aku tidak dapat mencapai kondisi di luar arus tumimbal lahir.
Sang Bhagavan kemudian mengajariku dan Kausthila untuk memusatkan
pikiran di ruang sekitar ujung hidung. Aku mulai bermeditasi dengan cara
ini dengan sungguh-sungguh. Tiga minggu kemudian, aku melihat bahwa
napas yang masuk dan keluar dari lubang hidungku seperti asap. Dalam
hatiku, tubuh dan pikiran menjadi jelas, dan di mana-mana aku melihat
dunia eksternal menjadi kesunyataan murni seperti kristal. Asap secara
bertahap menghilang dan napasku menjadi putih. Pikiranku menjadi
terbuka dan aku mencapai tingkat di luar arus tumimbal lahir. Napas yang
masuk dan keluar sekarang menjadi cahaya yang menerangi sepuluh
penjuru, sehingga aku mencapai tingkat Arhat. Sang Bhagavan meramalkan bahwa aku akan merealisasi batin cerah. Karena Buddha bertanya
tentang metode dengan sarana yang permanen, menembus dan sempurna,
menurut pengalaman realisasiku, berkonsentrasi pada napas yang kemudian akan berubah menjadi cahaya kebijaksanaan yang meresapi seluruh
penjuru yang melenyapkan semua kontaminasi batin adalah yang terbaik.”
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Kemudian Purnamaitrayaniputra bangkit dari tempat duduknya. Ia
bersujud di kaki Sang Buddha dan berkata: “Dalam kalpa terdahulu, kefasihan lidahku adalah tanpa hambatan. Aku membabarkan doktrin penderitaan dan kesunyataan sampai menembus jauh ke dalam Realita. Aku
juga menguraikan dalam persamuhan secara mendalam metode esoteris
Tathagata yang jumlahnya tak terhitung seperti pasir di Sungai Gangga,
dan aku memiliki perasaan bebas dari ketakutan. Sang Bhagavan mengetahui bahwa aku memiliki kefasihan lidah. Beliau mengajariku bagaimana melakukan pekerjaan Buddha dengan membabarkan Dharma.
Aku mendampingi beliau memutar Roda Dharma. Dan karena aku bisa
membabarkan Dharma dengan penuh keberanian dan keyakinan seperti
auman singa, aku mencapai kearhatan. Sang Buddha mengukuhkan keterampilanku yang tak tertanding dalam membabarkan Dharma. Karena
Buddha bertanya tentang metode dengan sarana yang permanen, menembus dan sempurna, menurut pengalaman realisasiku, menggunakan suara
Dharma untuk menaklukkan Mara dan pencuri kejam, 170 serta melenyapkan kontaminasi batin adalah yang terbaik.”
Kemudian Upali bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud di kaki
Sang Buddha dan berkata: “Aku pribadi mengikuti Buddha dengan
melampaui dinding kota untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga.
Dengan mataku sendiri aku melihat bagaimana Beliau bertahan dalam
kesulitan dalam latihan selama enam tahun pertama pertapaan-Nya, bagaimana beliau menundukkan setan, mengatasi orang yang berpikiran sesat
dan membebaskan diri-Nya dari kekotoran batin yang berasal dari
keinginan duniawi dan keserakahan. Beliau secara pribadi mengajariku
sila, 171 termasuk tiga ribu peraturan dan delapan puluh ribu baris etika
yang memurnikan semua karma langsung 172 dan karma tak langsung. 173
Karena tubuh dan pikiranku berada dalam keadaan ketenangan Nirvana,
aku mencapai tingkat Arhat. Aku sekarang menjadi pilar disiplin dalam
170

Mengacu pada lima skandha, yang tanpa kita sadari selalu menciptakan karma buruk, bagaikan
pencuri yang mencuri harta karun batin kita.
171
Disiplin pengendalian perilaku.
172
Karma langsung: Perbuatan yang sifatnya langsung menimbulkan karma negatif, seperti:
membunuh, mencuri, berbohong dan berzinah.
173
Karma tak langsung: Perbuatan yang tidak langsung menimbulkan karma negatif, tetapi dapat
menjurus pada timbulnya karma negatif, seperti: minum minuman keras, mengkonsumsi daging
bagi seorang biarawan.
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persamuan Tathagata ini. Beliau mengukuhkan ketaatan dan pelaksanaanku pada disiplin pengendalian tubuh. Aku dianggap sebagai murid yang
paling terkemuka dalam pelaksanaan sila. Karena Buddha bertanya tentang metode dengan sarana yang permanen, menembus dan sempurna,
menurut pengalaman realisasiku, yang terbaik adalah mendisiplinkan
tubuh sehingga dapat membebaskan diri dari semua hambatan, dan
kemudian mendisiplinkan pikiran sehingga menembus dan jernih, dengan
demikian tubuh dan pikiran menjadi terbebaskan.”
Maha-Maudgalyayana kemudian bangkit dari tempat duduknya. Ia
bersujud dengan kepala di kaki Sang Buddha dan berkata: “Pada suatu hari,
ketika aku sedang berpindapatta, aku bertemu Kasyapa tiga bersaudara Uruvilva, Gaya dan Nadi - yang mewartakan doktrin sebab dan akibat
yang mendalam yang diajarkan oleh Tathagata. Sesudah mendengar katakata mereka, aku langsung memutuskan untuk mengikuti Sang Buddha.
Tiba-tiba pikiranku terbuka.”
“Kemudian Tathagata memberiku kashaya. 174 Ketika aku memakainya, rambut dan jenggotku rontok dengan sendirinya. Aku berkeliling di
sepuluh penjuru tanpa rintangan. Begitulah aku memperoleh kekuatan
gaib yang tak tertanding dan mencapai tingkat Arhat. Tidak hanya Sang
Bhagavan, tetapi semua Tathagata di sepuluh penjuru memuji kekuatan
gaibku yang sempurna, murni, bebas dan tak kenal takut. Karena Buddha
bertanya tentang metode dengan sarana yang permanen, menembus dan
sempurna, menurut pengalaman realisasiku, mengembalikan kesadaran
pikiran ke keheningan untuk memungkinkan cahaya kesadaran pikiran
muncul, seperti mengendapkan air keruh yang menjadi murni dan bersih
adalah yang terbaik.”
Usschusma kemudian maju ke depan. 175 Ia merangkapkan kedua
tangannya, bersujud di kaki Sang Buddha dan berkata: “Aku masih ingat
bahwa dalam kalpa yang sangat jauh, aku dipenuhi dengan keinginan
seksual. Pada saat itu seorang Buddha yang bernama Dharmagahanabhyudgata-raja muncul di dunia. Kata Beliau, orang-orang yang penuh
174

Jubah bhiksu.
Usschuùma adalah seorang Pelindung Dharma. Sesuai peraturan, pada waktu Buddha membabarkan Dharma, maka Pelindung Dharma tidak boleh duduk. Oleh sebab itu dikatakan bahwa
Usschuùma maju ke depan, bukan bangkit dari tempat duduknya.
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dengan nafsu berahi adalah seperti gumpalan api berkobar yang membakar
tubuhnya sendiri baik pada waktu masih hidup maupun sesudah meninggal.
Beliau kemudian mengajariku bermeditasi pada tulang-tulang di tubuhku
dan pada empat anggota badanku. Sesudah itu, aku menyadari bahwa
sebelum nafsu timbul, mereka terasa sejuk, namun begitu nafsu timbul,
sekujur badan menjadi panas membara. Kemudian dengan memutar balik
cahaya batin untuk berkonsentrasi penuh, pikiran penuh nafsuku berubah
menjadi api kebijaksanaan. Sejak itu, aku dipanggil ‘Vajra Kepala Api’
oleh semua Buddha. Karena kekuatan Samadhi Cahaya Api, aku
mencapai tingkat Arhat. Lalu aku berikrar untuk melindungi Dharma,
agar ketika semua Buddha akan merealisai batin cerah, aku menjadi vira176
dan secara pribadi membantu mereka mengatasi gangguan Mara.
Karena Buddha bertanya tentang metode dengan sarana yang
permanen, menembus dan sempurna, menurut pengalaman realisasiku,
bermeditasi pada efek panas, yaitu elemen api dalam tubuh dan pikiran
sehingga menjadi api kebijaksanaan yang tak terhalang dan menembus
semua rintangan dan membakar semua ilusi, melenyapkan semua
kontaminasi batin, mewujudkan Samadhi Cahaya Api dan dengan
demikian merealisasi batin yang tak tertanding adalah yang terbaik.”
Bodhisattva Dharanimdhara kemudian bangkit dari tempat duduknya.
Ia bersujud di kaki Sang Buddha dan berkata: “Aku masih ingat, ketika
Buddha Dipamkara muncul di dunia, aku adalah bhiksu yang biasa
meratakan semua rintangan jalan, membangun jembatan dan membawa
pasir dan tanah untuk memperbaiki jalan, pematang sawah dan lintasan
berbahaya yang berada dalam kondisi buruk atau yang tidak dapat dilalui
oleh kuda dan gerobak. Demikianlah, aku terus bekerja keras untuk waktu
yang lama, di mana jumlah tak terhitung banyaknya Buddha muncul di
dunia. Jika seseorang yang berada di pasar atau gerbang kota membutuhkan bantuan seseorang untuk membawa barang-barang mereka, aku akan
membawakannya sampai ke tempat tujuan. Sesudah meletakkan barang
bawaan, aku langsung pergi tanpa meminta sepeser pun sebagai imbalannya.”
“Pada masa Buddha Visvabhu muncul, dunia sering dilanda kelaparan. Banyak penduduk ingin meninggalkan tempat bencana. Aku menjadi
176

Vira: Sejenis manusia setengah dewa.
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kuli pikul yang memikul orang atau barang. Tidak peduli jarak dekat atau
jauh, aku hanya meminta satu koin sebagai biaya. Jika ada gerobak sapi
yang tidak bisa bergerak karena terperosok ke dalam lumpur rawa, aku
menggunakan kekuatan gaibku untuk mendorong rodanya, sehingga
mereka terlepas dari kesulitan.”
“Pada suatu hari, Raja mengundang Buddha untuk pesta vegetarian.
Aku meratakan jalan tempat Buddha akan lewat. Melihat aku, Buddha
Visvabhu meletakkan tangannya di kepalaku dan berkata: ‘Anda seharusnya meratakan dasar-hatimu, dengan demikian semua benda di dunia ini
akan menjadi rata.’ Mendengar kata-kata tersebut, pikiranku menjadi terbuka. Aku merasa bahwa elemen tanah yang membentuk tubuhku tidak
berbeda dengan elemen tanah yang membentuk dunia. Elemen tanah
eksternal dan yang di dalam tubuh adalah sama dengan fenomena batin
Tathagatagarbha. Mereka tidak berbeda dan tidak merintangi satu sama
lain, sama seperti menggabungkan ruang dengan ruang ataupun menuangkan air ke dalam air. Dengan demikian, jika zat padat yang membentuk
senjata tajam dan elemen tanah yang membentuk tubuh bersentuhan, tubuh
tidak akan terluka karenanya.”
“Kemudian aku terbangunkan pada kesabaran akan dharma tak
tercipta177 dan dengan demikian mencapai tingkat Arhat. Kini aku telah
memasuki tingkat Bodhisattva. Kapan saja aku mendengar Tathagata akan
membabarkan Sutra Surangama yang memungkinkan makhluk hidup
merealisasi sifat Kebuddhaannya, maka aku akan segera hadir, memimpin
umat lain ikut serta dan menjadi saksi pencapaian.”
Karena Buddha bertanya tentang metode dengan sarana yang permanen, menembus dan sempurna, menurut pengalaman realisasiku, yang
terbaik adalah bermeditasi pada elemen tanah di dalam dan di luar tubuh,
menyadari bahwa mereka tidak berbeda, namun merupakan sifat alami
Tathagatagarbha yang karena kekotoran batin maka bermanifestasi
menjadi ilusi. Ketika kekotoran batin lenyap, maka kebijaksanaan sempurna akan muncul sebagai gantinya.”
Kemudian Candraprabha-kumara bangkit dari tempat duduknya. Ia
bersujud di kaki Sang Buddha dan berkata: “Aku masih ingat dalam kalpa
lalu yang tak terhitung seperti pasir di Sungai Gangga, ada seorang
177

Lihat catatan kaki No. 36.
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Buddha yang bernama Varuna muncul di dunia. Beliau mengajar para
Bodhisattva merenungkan eleman air untuk masuk ke dalam samadhi.”
“Metode ini terdiri dari merenung cairan yang ada di dalam tubuh, di
mana semua elemen air secara alami tidak bertentangan satu sama lain.
Mula-mula praktisi merenung sifat ingus dan air liur, kemudian berlanjut
pada cairan di saluran pencernaan, air mani, darah, air kencing dan tinja.
Mereka semuanya mengalir di dalam tubuh, tetapi sifat basah dan mengalirnya adalah sama. Aku menyadari bahwa elemen air di dalam tubuh
tidak berbeda dengan air yang ada di luar tubuh, juga tidak berbeda dengan
air di luar dunia, bahkan tidak berbeda dengan air di lautan air wangi
Alam Buddha Kanopi Terapung.”178
“Ketika aku mencapai kontemplasi ini, aku hanya berhasil menyadari kesamaan elemen air, tetapi gagal untuk melepaskan pandangan terhadap tubuh. Waktu itu aku adalah seorang bhiksu. Pada suatu hari, ketika
aku sedang bermeditasi, muridku mengintip ke dalam ruangan. Ia melihat
bahwa seluruh ruangan tersebut terisi dengan air jernih, tanpa ada sesuatu
yang lain. Seperti kebanyakan anak-anak yang masih suka bermain, ia
mengambil sepotong pecahan genteng dan melemparkannya ke dalam air.
Terdengarlah bunyi cempung di air. Ia menatap sebentar, lalu pergi dari
sana. Ketika aku keluar dari dhyana, tiba-tiba aku merasakan sakit yang
tak tertahankan di dada seperti Sariputra waktu ditinju setan Viruddha.179
Aku berpikir, karena aku telah mencapai tingkat Arhat, sudah lama aku
bebas dari semua penyakit. Mengapa hari ini tiba-tiba aku merasa sakit di
dada? Apakah itu bukan tanda kemunduranku?”
“Tak lama kemudian anak itu kembali dan menceritakan apa yang
telah dilihat dan dilakukannya selama aku bermeditasi. Aku berkata kepadanya: “Bila kamu melihat air di kamarku lagi, bukalah pintu, lalu
masuk ke air dan ambillah pecahan genteng tersebut.” Anak itu mematuhi
perkataanku. Ketika aku memasuki keadaan dhyana, ia melihat pecahan
genteng yang sama di dalam air. Kemudian ia membuka pintu dan mengeluarkan pecahan genteng tersebut. Waktu aku keluar dari dhyana, rasa
sakitku telah lenyap.”
178

Alam Buddha Kanopi Terapung: Alam-alam Buddha yang mengambang, tersusun bertingkattingkat seperti kanopi yang terapung dalam lautan air wangi sekuntum bunga teratai raksasa.
179
Ketika Sariputra sedang bermeditasi di Gunung Gṛdhrakūṭa, ia ditinju oleh setan Viruddha di
kepalanya.
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“Semenjak itu, aku terus berlatih dan telah bertemu dengan Buddha
yang tak terhitung banyaknya. Sampai waktu Buddha Sagara-varadharabuddhi-vikridita-bhijna muncul di dunia, barulah aku berhasil melenyapkan konsepsi tubuh, sehingga mewujudkan persatuan sempurna tubuh ini
dan lautan air wangi di sepuluh penjuru dengan kesunyataan mutlak, tanpa
pembedaan lebih lanjut. Kini di bawah bimbingan Buddha, aku dipanggil
‘kumara’ 180 dan bergabung dengan para Bodhisattva.”
“Karena Buddha bertanya tentang metode dengan sarana yang permanen, menembus dan sempurna, menurut pengalaman realisasiku, bermeditasi pada elemen air dengan sifatnya yang mengalir, baik di dalam
maupun di luar tubuh dengan tanpa pembedaan, sehingga memperoleh
kesabaran akan dharma tak tercipta dan meraih pencerahan sempurna
adalah yang terbaik.”
Bodhisattva Vaiḍūrya-nirbhasa kemudian bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud di kaki Sang Buddha dan berkata: “Aku masih ingat
pada kalpa terdahulu yang tak terhitung seperti pasir di Sungai Gangga,
ada Buddha yang bernama Amita-svara muncul di dunia. Beliau mengungkapkan kepada para Bodhisattva bahwa dasar kesadaran tercerahkan
adalah terang dan luar biasa. Beliau mengajar mereka menyadari bahwa
dunia dan tubuh semua makhluk hidup semuanya digerakkan oleh kekuatan angin yang timbul dari ilusi.”
"Saat itu, aku merenungkan terbentuknya dunia, perubahan waktu,
gerak dan diamnya tubuh, timbul dan tenggelamnya pikiran, semua jenis
gerakan tersebut dasarnya sama-sama digerakkan oleh kekuatan angin dan
tidak berbeda satu sama lain. Aku kemudian menyadari bahwa gerakangerakan ini tidak timbul dari mana dan lenyap ke mana, dan bahwa semua
alam di sepuluh penjuru yang seperti debu yang tak terhitung banyaknya
dan semua makhluk hidup yang berperilaku terbalik-balik adalah berasal
dari ilusi yang sama.”
“Demikianlah, semua makhluk hidup di setiap dunia dari
Trisāhasramahāsāhasra-lokadhātu 181 adalah seperti nyamuk dalam perangkap, di mana mereka berdenging tanpa tujuan dan menciptakan
kericuhan. Sesudah mendapat petunjuk dari Buddha dan berkontemplasi
180
181

Perjaka murni.
Skt. Trisāhasramahāsāhasralokadhātu, alam miliaran dunia, alam semesta, jagat raya.
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demikian, tidak lama kemudian aku meraih kesabaran akan dharma tak
tercipta. Pikiranku menjadi terbuka. Aku dapat melihat alam Buddha
Aksobhya di sebelah Timur, di mana aku diakui sebagai Pangeran Dharma.
Semenjak itu, aku melayani semua Buddha di sepuluh penjuru. Aku menyadari tubuh dan pikiran yang bersifat ilusi adalah digerakkan oleh
kekuatan angin, sehingga tubuh dan pikiranku seperti kristal bening yang
memancarkan cahaya dengan tanpa rintangan.”
“Karena Sang Buddha bertanya tentang metode dengan sarana yang
permanen, menembus dan sempurna, menurut pengalaman realisasiku,
bermeditasi pada kekuatan elemen angin yang tidak bersubstansi, dengan
demikian menyadari pikiran pencerahan dan masuk ke dalam keadaan
samadhi, menyatu dengan Batin yang mendalam seperti yang ditransimisikan oleh para Buddha di sepuluh penjuru adalah yang terbaik.”
Bodhisattva Akasagarbha kemudian bangkit dari tempat duduknya.
Ia bersujud di kaki Sang Buddha dan berkata: “Pada kalpa yang tak
terhitung sebelumnya, aku dan Tathagata adalah pengikut Buddha
Dipamkara. Pada waktu itu, aku telah meraih tubuh tanpa batas seperti
ruang angkasa, di mana alam semesta terkandung di dalamnya.”
“Saat itu, aku memegang empat permata yang memancarkan cahaya
kebijaksanaan kekosongan. Permata-permata tersebut menerangi semua
alam Buddha di sepuluh penjuru yang banyaknya tak terhitung bagaikan
debu dan mengubah mereka menjadi kekosongan. Kemudian dari hatiku
aku memunculkan Kebijaksanaan Cermin Agung Kesempurnaan yang
memancarkan sepuluh jenis cahaya permata yang luar biasa. Cahaya ini
menembus sepuluh penjuru sampai mencapai batas-batas ruang angkasa.
Alam-alam Buddha Kanopi Terapung 182 masuk ke dalam cermin, yang
kemudian berbaur dengan bebas dengan tubuhku seperti memasuki ruang
angkasa dengan tanpa rintangan. Tubuhku bisa masuk dengan leluasa ke
dalam alam samsara yang banyaknya seperti debu untuk melaksanakan
aktivitas Buddha dalam skala luas, dan dengan leluasa menyesuaikan diri
dengan kehendak makhluk hidup. Kekuatan gaib yang hebat ini berasal
dari perenunganku yang mendalam pada empat elemen yang sama sekali
tidak berdasar, dan pada pemikiran terdelusi yang timbul dan tenggelam
bergantian dan berakhir pada ketiadaan. Aku menyadari non-dualitas
182

Lihat cataan kaki No. 178.
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ruang dan kesamaan alam Buddha dan alam samsara, sehingga meraih
kesabaran akan dharma tak tercipta.”
“Karena Sang Buddha bertanya tentang metode dengan sarana yang
permanen, menembus dan sempurna, menurut pengalaman realisasiku,
meditasi pada ruang angkasa yang tak terbatas, yang mengarah ke dalam
keadaan samadhi dan merealisasi kesamaan bentuk dan ruang, dimana
berdasarkan kekuatan pembauran tersebut diperoleh kekuatan yang luar
biasa adalah yang terbaik.”
Bodhisattva Maitreya kemudian bangkit dari tempat duduknya. Ia
bersujud di kaki Sang Buddha dan berkata: “Aku masih ingat dalam kalpa
terdahulu sebanyak debu yang tak terhitung jumlahnya, ada Buddha yang
bernama Candrasurya-pradipa muncul di dunia. Aku mengikutinya dan
menjadi bhiksu. Namun, aku masih menyukai ketenaran duniawi dan suka
bergaul dengan kaum bangsawan. Kemudian Sang Tathagata mengajariku
berlatih meditasi pada kenyataan bahwa adanya dunia hanyalah karena
dimunculkan oleh batin, dan segala fenomena timbul hanya karena
aktivitas kesadaran semata. Semenjak itu, pada kalpa-kalpa berikutnya,
aku telah menggunakan samadhi ini untuk melayani Buddha sebanyak
butir pasir di Sungai Gangga. Karena samadhi ini pula, pola pikirku pada
ketenaran duniawi sebelumnya lenyap sama sekali.”
“Ketika Buddha Dipamkara muncul di dunia, di bawah instruksiNya aku menyadari samadhi tertinggi penyempurnaan kesadaran yang
memungkinkan aku memahami bahwa semua alam Buddha dan dunia
samsara, alam murni dan alam yang tidak murni hanyalah penampilan
yang dimunculkan oleh kesadaranku sendiri.”
“Bhagavan, karena pemahamanku yang sempurna, aku menyadari
bahwa hanyalah kesadaran yang merupakan penyebab munculnya semua
fenomena. Dari sifat alami kesadaranku jugalah muncul Tathagata dan
makhluk hidup yang tak terhingga jumlahnya. Buddha mengetahui bahwa
aku telah merealisasi batin cerah dan samadhi kesadaran, sehingga Beliau
meramalkan bahwa aku akan menjadi pengganti-Nya.”
“Karena Sang Buddha bertanya tentang metoda yang permanen,
menembus dan sempurna, menurut pengalaman realisasiku, merenungkan
bahwa dunia di sepuluh penjuru hanyalah penampilan yang dimunculkan
oleh kesadaran batin semata, yang dengan demikian mewujudkan realita
145
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batin mutlak dan sempurna183 dan memastikan ketidak-tergantungan pada
benda-benda eksternal yang timbul karena sebab dan kondisi, 184 serta
menghancurkan semua kemelekatan yang disebabkan oleh pembedaan,185
sehingga mencapai kesabaran akan dharma tak tercipta adalah yang
terbaik.”
Pangeran Dharma Mahasthamaprapta bersama kelompoknya yang
terdiri dari lima puluh dua Bodhisattva bangkit dari tempat duduk mereka.
Ia bersujud di kaki Sang Buddha dan berkata: “Aku masih ingat dalam
kalpa terdahulu yang tak terhitung seperti pasir di Sungai Gangga, muncul
seorang Buddha yang bernama Amitabha. Dalam kalpa tersebut muncul
pula Buddha-Buddha lainnya yang semuanya berjumlah dua belas Buddha.
Buddha yang terakhir dalam kalpa tersebut adalah Buddha Apramaṇabha.
Beliau mengajarku bagaimana mewujudkan keadaan samadhi dengan
khusus memikirkan Buddha Amitabha dan melafal namanya. Sebagai
contoh, misalnya ada seseorang yang selalu ingat pada seseorang lainnya,
tapi orang yang diingat tersebut tidak pernah mengingat dirinya. Kalaupun
kedua orang tersebut sempat bersua, mereka tidak akan mengenali satu
sama lain, sama saja seperti belum pernah melihat dan berjumpa. Namun,
jika kedua orang tersebut saling mengingat dan ingatan mereka sangat
dalam, maka mereka akan selalu bersama dari satu inkarnasi ke inkarnasi
berikutnya. Mereka menjadi tak terpisahkan seperti tubuh dan bayangbayangnya.”
“Tathagata di sepuluh penjuru memiliki belas kasih yang besar
terhadap semua makhluk hidup dan selalu memikirkan mereka, seperti
seorang ibu yang tidak pernah berhenti memikirkan anaknya. Jika anak
tersebut meninggalkannya, hanya dengan memikirkannya tidak akan
membantu. Tapi jika anak tersebut juga berpikir tentang dirinya dengan
semangat yang sama, maka mereka tidak akan terpisah jauh dari satu
kelahiran ke kelahiran berikutnya.”
"Jika makhluk hidup mengingat Buddha, mereka pasti dapat melihat
Buddha dalam kehidupan sekarang atau di masa depan. Mereka tidak
akan pernah jauh dari Buddha, dan tanpa bantuan sarana lainnya, pikiran183

Skt. parinispanna-svabhava.
Skt. paratantra-svabhava.
185
Skt. parikalpita-svabhava.
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nya akan terbuka. Sama seperti seseorang yang tubuhnya menjadi harum
dan memancarkan aroma harum oleh dupa yang selalu didekatinya, maka
dengan mengandalkan wangi dan cahaya Buddha yang selalu direnungkannya, ia akan memiliki aroma harum dan cahaya yang serupa. Inilah
yang disebut ‘Terhias dengan Wangi dan Cahaya.’ Dengan pikiran yang
berkonsentrasi pada Buddha sebagai dasar melatih diri, aku mencapai
kesabaran akan dharma tak tercipta. Kini aku membimbing dan mengumpulkan orang-orang yang mengingat dan melafal nama Buddha dan
membawa mereka ke Alam Sukavati.”
“Karena Buddha bertanya tentang metode dengan sarana yang
permanen, menembus dan sempurna, aku tidak memilih cara lain apapun
selain pengendalian sempurna terhadap enam indera dengan pikiran murni
yang berkelanjutan untuk mewujudkan samadhi. Menurut pengalaman
realisasiku, inilah yang terbaik.“
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BAB VI

Kemudian Bodhisattva Avalokiteśvara186 bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud di kaki Sang Buddha dan berkata: “Bhagavan, aku masih
ingat pada kalpa-kalpa terdahulu yang jumlahnya tak terhitung seperti
butir pasir di Sungai Gangga, seorang Buddha bernama Avalokiteśvara
muncul di dunia. Di bawah bimbingan Buddha tersebut, aku membangkitkan Bodhicitta. Buddha tersebut mengajar aku masuk ke samadhi melalui
kontemplasi pada pendengaran.”187
“Meditasi tersebut diawali dengan mendengarkan suara yang ada di
dalam nadi tengah. 188 Pendengaran diarahkan ke dalam, tidak mengarah
dan mengikuti suara di luar tubuh sampai objek pendengaran tersebut tidak
terdengar lagi. Dengan tereliminasinya aspek getaran dari objek pendengaran, maka selanjutnya aspek keheningan dari suara pun lenyap. 189

186

Yang umumnya dikenal dengan nama Dewi Kwan Im atau Kwan Im Posat (Bodhisattva Kwan Im)
Metode yang diuraikan berikut ini dikenal dengan nama Metode Kwan Im. Terjemahan uraian
metode ini adalah berdasarkan penjelasan dari Upasaka Mo Cheng-Hsi.
188
Nadi tengah (Skt. Avadhūti; Ing. Central Channel): Saluran energi berbentuk seperti sedotan halus,
fleksibel, transparan, memanjang secara vertical di tengah tubuh dekat tulang belakang, mulai dari
empat jari di bawah pusar (atau dari dasar tulang belakang – tergantung tradisi) sampai puncak
kepala, terdiri dari dua lapis yang konsentris, di mana bagian dalam berwarna merah, sedangkan
bagian luarnya berwarna putih, yang juga merupakan tempat cakra-cakra utama.
189
Pada tahap ini praktisi telah mengeliminasi simpul pertama tentang getaran dan simpul kedua
mengenai keheningan, yang dengan demikian telah menghancurkan skandha rūpa, yang berarti
juga menghancurkan kekeruhan kalpa.
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Setelah itu, seiring dengan kemajuan meditasi yang berkelanjutan, maka
baik objek pendengaran maupun pendengaran menjadi lenyap. 190
“Sesudah pendengaran berhenti, dengan tetap melanjutkan bermeditasi, maka sampailah ke tahap di mana baik kesadaran keenam yang
memahami maupun objek kesadaran yang dipahami menjadi kosong.”191
“Sesudah kesadaran keenam terkosongkan sepenuhnya, sampailah
ke tahap di mana kesadaran ketujuh 192 yang mengosongkan objek serta
objek kekosongan kedua-duanya dilenyapkan.”193
“Meski kesadaran yang mengosongkan objek serta objek kekosongan sudah terkosongkan, namun masih tersisa fenomena kekosongan serta
fenomena pemunculan kekosongan tersebut. Latihan selanjutnya menyebabkan baik fenomena pemunculan maupun pemusnahan menjadi
sirna. 194 Selanjutnya, dengan lenyapnya fenomena pemunculan dan
pemusnahan, maka terwujudnya keadaan Nirvana.”195
“Tiba-tiba aku melampaui alam duniawi dan supra-duniawi,
sehingga terwujud sebuah kecerahan yang meresapi sepuluh penjuru. Saat
itu, aku meraih dua pencapaian yang luar biasa: Pertama, dengan alam
yang lebih tinggi, batinku tergabung dengan Batin Cerah yang Mendalam
semua Buddha di sepuluh penjuru dan memiliki kekuatan belas kasih yang
sama dengan mereka. Kedua, dengan alam yang lebih rendah, batinku
tergabung dengan batin semua makhluk hidup di enam alam kehidupan di
sepuluh penjuru, di mana aku memiliki harapan akan pelenyapan penderitaan yang sama dengan mereka.”
“Bhagavan, sejak aku mengikuti dan membuat persembahan kepada
Tathagata Avalokiteśvara, Beliau mengajar aku menggunakan organ
190

Pada tahap ini praktisi telah mengeliminasi simpul ketiga organ indera, yang dengan demikian
telah menghancurkan skandha vedana, yang berarti juga telah menghancurkan kekeruhan
pandangan.
191
Pada tahap ini praktisi telah mengeliminasi simpul keempat mengenai kesadaran, yang dengan
demikian telah menghancurkan skandha saṃjnā, yang berarti juga telah menghancurkan
kekeruhan klesa.
192
Skt. manas-vijnāna.
193
Pada tahap ini praktisi telah mengeliminasi simpul kelima mengenai kekosongan, yang dengan
demikian telah menghancurkan skandha saṃskāra, yang berarti juga telah menghancurkan
kekeruhan makhluk hidup.
194
Pada tahap ini praktisi telah mengeliminasi simpul keenam mengenai pelenyapan, yang dengan
demikian telah menghancurkan skandha vijñāna, yang berarti juga telah menghancurkan
kekeruhan kehidupan.
195
Pada tahap ini, indera pendengaran terbebaskan, yang dengan demikian indera lainnya juga
terbebaskan pada saat yang sama.
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pendengaran dan merenungkan suara dalam secara terus menerus serta
memahaminya sebagai ilusi untuk mewujudkan Samadhi Vajra 196 .
Dengan demikian, aku memiliki kekuatan belas kasih yang sama dengan
semua Buddha dan memungkinkan aku beremanasi dalam tiga puluh dua
tubuh nirmanakaya 197 guna mengunjungi semua alam samsara,
membimbing dan membebaskan makhluk hidup.”
“Bhagavan, jika ada Bodhisattva yang telah masuk ke dalam samadhi dan yang selanjutnya melatih diri untuk mencapai pelenyapan arus
kemerosotan,198 pada tahap di mana mereka hampir menyadari Kebijaksanaan Mutlak, aku akan muncul sebagai Buddha untuk mengajarkan
Dharma kepada mereka sehingga mereka mencapai pembebasan.”
“Jika ada praktisi yang masih dalam tahap belajar 199 yang suka bertapa dan hanya mencari pencerahan sendiri dan mempraktekkan keheningan Nirvana, ketika ada kesempatan bagi mereka untuk menyadari hal itu,
aku akan muncul sebagai Pratyeka-buddha untuk mengajarkan Dharma
kepada mereka sehingga mereka mencapai pembebasan.”
"Jika ada praktisi yang masih dalam tahap belajar yang telah memutus dua belas mata rantai sebab dan akibat yang saling bergantungan, memahami dan menyadarinya, pada tahap mereka hampir mencapai kesempurnaan, aku akan muncul sebagai Sravaka untuk mengajarkan Dharma
kepada mereka sehingga mereka mencapai pembebasan.”
“Jika ada praktisi yang masih dalam tahap belajar yang melatih diri
dalam Empat Kebenaran Mulia, yang setelah menyadari ketidaknyataan
penderitaan dan akumulasinya, menapak jalan menuju pelenyapan nafsu,
pada tahap mereka hampir mencapai kesempurnaannya, aku akan muncul
sebagai Arhat untuk mengajarkan Dharma kepada mereka sehingga
mereka mencapai pembebasan.”
“Jika ada makhluk hidup yang menyadari hal-hal yang merugikan
dari hawa nafsu dan menjauhkan diri dari semua keinginan duniawi untuk
mencapai kemurnian tubuh, maka aku akan muncul di depan mereka
196

Vajra adalah kata dalam Bahasa Sanskerta untuk berlian, yang tak terhancurkan
Nirmanakaya: Tubuh transformasi seorang Buddha menjadi bentuk apapun dan di manapun untuk
membantu dan mengajar makhluk hidup.
198
Skt. Anāsrava.
199
Yang masih dalam tahap belajar (śaikṣa) , meliputi : Srota-āpanna (yang sudah masuk ke dalam
arus), Sakrdāgāmin (yang hanya akan kembali sekali lagi) dan Anāgāmin (yang tidak kembali
lagi).
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dengan tubuh seorang Raja Brahma untuk mengajarkan Dharma kepada
mereka sehingga mereka mencapai pembebasan.”
“Jika ada makhluk hidup yang ingin menjadi raja Surga
Trayastriṃsa 200 yang menguasai alam para dewa, aku akan muncul di depan mereka dengan tubuh seorang Sakra untuk mengajarkan Dharma
kepada mereka sehingga mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada makhluk hidup yang ingin mencapai penguasaan tubuh
fisik dan mengembara dengan bebas di sepuluh penjuru, aku akan muncul
di depan mereka sebagai Isvaradeva 201 untuk mengajarkan Dharma kepada mereka sehingga mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada makhluk hidup yang ingin mencapai penguasaan tubuh
fisik dan terbang bebas di ruang angkasa, aku akan muncul di depan
mereka sebagai Mahesvara202 untuk mengajarkan Dharma kepada mereka
sehingga mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada makhluk hidup yang suka memerintah setan, dewa, hantu
dan makhluk halus lainnya dalam rangka menyelamatkan dan melindungi
negara, aku akan muncul di depan mereka dalam tubuh seorang jenderal
surgawi dan mengajar mereka Dharma sehingga mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada makhluk hidup yang ingin memerintah dunia untuk melindungi makhluk hidup, aku akan muncul di depan mereka sebagai
Caturmaharaja 203 untuk mengajar mereka Dharma sehingga mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada makhluk hidup yang ingin terlahir di istana dewa dan
memerintah setan dan dewa, aku akan muncul di depan mereka sebagai
Pangeran Caturmaharaja untuk mengajar mereka Dharma sehingga mereka
mencapai tujuannya.”
“Jika ada makhluk hidup yang ingin menjadi raja manusia, aku akan
muncul di depannya sebagai raja manusia untuk mengajari mereka
Dharma sehingga mereka mencapai tujuannya.”

200

Surga kedua dari enam surga-surga di alam keinginan (kama-dhatu), atau disebut Surga Tiga Puluh
Tiga.
201
Isvaradeva adalah dewa Surga Paranirmita-vashavartin, surga tertinggi di alam nafsu keinginan.
202
Mahesvara: Raja Dewa yang berdiam di surga tertinggi alam berbentuk (rupa-dhatu).
203
Empat Maharaja di surga pertama alam nafsu keinginan (kāmadhātu).
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“Jika ada makhluk hidup yang ingin menjadi kepala suku yang
dihormati orang, aku akan muncul di depan mereka sebagai tetua untuk
mengajar mereka Dharma sehingga mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada makhluk hidup yang gemar membahas kata-kata bijak dan
mempraktekkan kehidupan murni, aku akan muncul di depan mereka
sebagai gṛhapati 204 untuk mengajar mereka Dharma sehingga mereka
mencapai tujuannya.”
"Jika ada makhluk hidup yang ingin mengatur negara dan menangani urusan negara dengan baik, saya akan muncul di depan mereka dalam
tubuh seorang pejabat pemerintah untuk mengajari mereka Dharma sehingga mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada makhluk hidup yang suka meramal dan berlatih hal-hal
yang mistik untuk kesejahteraan diri, aku akan muncul di depan mereka
sebagai Brahmana untuk mengajar mereka Dharma sehingga mereka
mencapai tujuannya.”
“Jika ada pria yang ingin melatih diri dan meninggalkan kehidupan
berumah tangga, menjalankan sila dan aturan moral, aku akan muncul di
depan mereka sebagai bhiksu untuk mengajari mereka Dharma sehingga
mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada wanita yang ingin melatih diri dan meninggalkan kehidupan berumah tangga, menjalankan sila dan aturan moral, aku akan muncul
di depan mereka sebagai bhiksuni untuk mengajar mereka Dharma
sehingga mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada pria yang menjalankan lima sila, aku akan muncul di
depannya sebagai Upasaka untuk mengajar mereka Dharma sehingga
mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada wanita yang menjalankan lima sila, aku akan muncul di
depannya sebagai Upasika untuk mengajari mereka Dharma sehingga
mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada wanita yang tertarik untuk memenuhi tugas rumah tangga
mereka sehingga menjadi contoh yang baik untuk keluarga lain dan seluruh negeri, aku akan muncul di depan mereka sebagai permaisuri, ibu
rumah tangga atau wanita bangsawan untuk mengajari mereka Dharma
sehingga mereka mencapai tujuannya.”
204

Gṛhapati: cendekiawan perumah tangga.
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“Jika ada laki-laki yang menjaga keperjakaannya, aku akan muncul
di depannya sebagai seorang pemuda berselibat untuk mengajar mereka
Dharma sehingga mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada anak gadis yang tertarik untuk menghindari hawa nafsu
dalam rangka melestarikan keperawanan mereka, aku akan muncul sebagai
perawan untuk mengajar mereka Dharma sehingga mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada dewa yang ingin bebas dari belenggu alam mereka, aku
akan muncul sebagai dewa untuk mengajari mereka Dharma sehingga
mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada naga yang ingin bebas dari belenggu alam mereka, aku
akan muncul sebagai naga untuk mengajar mereka Dharma sehingga
mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada yaksa 205 yang ingin bebas dari belenggu alam mereka, aku
akan muncul di depannya sebagai yaksa untuk mengajari mereka Dharma
sehingga mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada gandharva206 yang ingin bebas dari belenggu alam mereka,
aku akan muncul di depannya sebagai gandharva untuk mengajar mereka
Dharma sehingga mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada asura207 yang ingin bebas dari belenggu alam mereka, aku
akan muncul di depannya sebagai asura untuk mengajari mereka Dharma
sehingga mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada kinnara 208 yang ingin bebas dari belenggu alam mereka,
aku akan muncul di depannya sebagai kinnara untuk mengajar mereka
Dharma sehingga mereka mencapai tujuannya.”
“Jika ada mahoraga209 yang ingin bebas dari belenggu alam mereka,
aku akan muncul di depan mereka sebagai mahoraga untuk mengajar
mereka Dharma sehingga mereka mencapai tujuannya.”
205

Yaksa: adalah golongan yang beragam dari sejenis makhlus halus yang biasanya baik hati, tapi
terkadang jahat dan agresif, penjaga harta karun yang tersembunyi di bumi dan akar pohon. Yaksa
sering dihubungkan dengan raksasa.
206
Gandharva: Sejenis makhluk halus yang makanannya hanya terdiri dari wewangian, terkenal
sebagai pemusik surgawi.
207
Asura: Suatu golongan makhluk setengah dewa. Mereka masih suka melekat pada kenikmatan
duniawi, bersikap iri hati dan berseteru dengan dewa.
208
Kinnara: Sejenis makhluk surgawi berwujud setengah manusia setengah burung.
209
Mahoraga: Sejenis makhluk hidup yang menyerupai manusia kecuali mereka memiliki leher dan
kepala kobra atau ular python. Termasuk salah satu golongan pelindung Dharma.
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“Jika ada makhluk hidup yang ingin terus menerus dilahirkan kembali sebagai manusia, aku akan muncul di depan mereka dalam bentuk
manusia untuk mengajari mereka Dharma sehingga mereka mencapai
tujuannya.”
“Jika ada makhluk bukan-manusia210 yang berbentuk ataupun yang
tak berbentuk, dan yang berpikiran maupun yang tak berpikiran ingin
bebas dari belenggu alam mereka, aku akan muncul dalam tubuh seperti
mereka untuk mengajari mereka Dharma sehingga mereka mencapai
tujuannya.”
“Ini adalah tiga puluh dua tubuh nirmanakaya-ku yang murni dan
luar biasa untuk menanggapi kebutuhan semua makhluk hidup di alam
samsara, yang semuanya dicapai dengan kekuatan luar biasa tanpa upaya,
hasil samadhi yang berasal dari latihan yang berkelanjutan penyerapan
indera pendengaran.”
“Bhagavan, selanjutnya aku menggunakan kekuatan luar biasa tanpa
upaya hasil Samadhi Vajra yang berasal dari latihan yang berkelanjutan
penyerapan indera pendengaran tersebut. Karena batinku tergabung dengan batin semua makhluk hidup di enam alam kehidupan, di mana aku
memiliki harapan akan pelenyapan penderitaan yang sama dengan mereka,
aku dapat melimpahkan kepada mereka empat belas jenis perlindungan
dari ketakutan yang berasal dari tubuh dan pikiranku:
Pertama, karena aku tidak merenungkan suara luar, melainkan
dengan sifat alami pendengaran mendengarkan suara dari dalam tubuh
sendiri, dan karena organ dan objek indera berasal dari sumber yang sama,
dengan demikian makhluk hidup di sepuluh penjuru yang menderita
kesusahan yang memanggil namaku adalah sama dengan memanggil
diriku. Dengan berkonsentrasi pada suara mereka, mereka segera bebas
dari penderitaan.
Kedua, karena aku telah mengembalikan kesadaran dan pandangan
pada sumber alaminya, di mana organ-organ indera tidak lagi mengikuti
rangsangan objek indera, aku bisa membuat makhluk hidup yang terjebak
210

Bukan Manusia : Golongan Bukan Manusia yang berbentuk, misalnya bintang, kunang-kunang,
mutiara; yang tak berbentuk, misalnya makhluk di alam tanpa bentuk (arūpadhātu); yang
berpikiran, misalnya hantu, peri, siluman dan sejenisnya; yang tak berpikiran, misalnya pepohonan,
tanah, logam, bebatuan dan sebagainya.
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dalam amukan api, dengan memanggil namaku, maka api tidak akan dapat
membakar mereka.
Ketiga, dengan mengembalikan pendengaran ke sumbernya, aku
dapat membuat mereka yang terhanyut oleh air, dengan memanggil namaku, maka air tidak akan dapat menenggelamkannya.
Keempat, dengan merenungkan suara dalam, maka kesadaran terserap olehnya. Dengan demikian, pikiran yang terdelusi sudah terhapuskan.
Dengan pikiran yang tidak lagi berniat membunuh dan melukai, aku dapat
membuat makhluk hidup yang terperangkap di alam hantu raksasa, 211
dengan memanggil namaku, maka para hantu tidak bisa menyakiti mereka.
Kelima, dengan mensublimasi pendengaran dan mengembalikannya
pada kondisi mutlak, semua organ lainnya akan memiliki fungsi yang
sama. Oleh sebab itu, aku dapat menyebabkan makhluk hidup yang akan
dibunuh, dengan memanggil namaku, maka golok yang dipakai si pembunuh akan menjadi patah, dan menyebabkan senjata lain tidak berguna
bagaikan mengiris air yang tidak akan terpotong atau seperti meniup sinar
matahari yang tidak bisa menjadi hilang karenanya.
Keenam, dengan menyempurnakan penyerapan pendengaran, maka
cahaya terang meliputi seluruh alam Dharma dan menghancurkan kegelapan. Dengan memanggil namaku, akan membuat makhluk jahat seperti
yaksa, raksasa, kumbhanda, 212 pisaca, 213 putana 214 dan lainnya yang
meskipun mendekati, namun tidak dapat melihat mereka.
Ketujuh, ketika pendengaran dibalik sehingga suara lenyap semuanya, semua objek indera yang bersifat ilusi menghilang, sehingga makhluk
hidup yang memanggil namaku akan bebas dari kurungan, ikatan dan
borgol yang terpasang di leher atau di kaki mereka.
Kedelapan, dengan lenyapnya suara dan pendengaran menjadi sempurna, muncullah belas kasih yang universal, sehingga aku dapat membuat makhluk hidup yang melewati tempat berbahaya, dengan memanggil
namaku, maka perampok tidak akan merampok mereka.
Kesembilan, penyerapan pendengaran memisahkan organ indera dari
ikatan objeknya dan mengakibatkan kekebalan terhadap ketertarikan akan
211

Raksasa: Sejenis hantu pemakan daging.
Kumbhāṇḍa: Sejenis hantu berbentuk seperti guci atau labu yang tinggal di pekuburan, pemakan
tenaga hidup manusia.
213
Pisaca: Sejenis hantu pemakan tenaga hidup manusia.
214
Putana: Sejenis hantu busuk pemakan bangkai.
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bentuk, sehingga menyebabkan makhluk yang penuh nafsu berahi, dengan
melafal namaku, dapat meninggalkan keinginan dan kemelekatannya.
Kesepuluh, sublimasi suara menghilangkan semua objek indera dan
menghasilkan pembauran sempurna setiap organ dengan objeknya dengan
total penghancuran subjek dan objek, sehingga memungkinkan semua
makhluk pendendam yang melafal namaku meninggalkan kemarahan dan
kebenciannya.
Kesebelas, setelah penghapusan objek indera dan kembali ke
keadaan terang Realita, tubuh, pikiran dan fenomena luar menjadi
transparan seperti kristal berharga dan bebas dari segala rintangan, sehingga dengan memanggil namaku, orang-orang yang tak berkeyakinan dan
bodoh, serta para Ātyantika215 dapat menyingkirkan kegelapan kebodohannya.
Keduabelas, dengan hancurnya ilusi bentuk dan kembali ke sifat
alami pendengaran, batin sejati meresapi ketiga alam tanpa bertentangan
dengan hal-hal duniawi, sehingga aku dapat pergi ke sepuluh penjuru dan
membuat persembahan kepada para Buddha yang banyaknya seperti debu
yang tak terhitung jumlahnya, melayani setiap Tathagata dalam kapasitas
Pangeran Dharma. Dengan demikian, di seluruh alam-dharma, bagi mereka yang tidak memilliki anak dan mendambakan anak laki-laki, dengan
memanggil namaku, aku akan menganugerahkan anak laki-laki yang
memiliki kebajikan dan kebijaksanaan kepadanya.
Ketigabelas, penyempurnaan dari enam organ menyatukan fungsi
mereka yang berbeda, sehingga mereka meresapi alam sepuluh penjuru,
dan dengan demikian mengungkapkan Cermin Agung Kebijaksanaan
Sempurna dan Kekosongan Tathagatagarbha yang sesuai dengan metode
Dharma rahasia yang diajarkan oleh Buddha yang banyaknya bagaikan
debu yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga, bagi orang-orang yang
tidak memiliki anak yang menginginkan anak perempuan, dengan memanggil namaku, aku dapat menganugerahkan anak perempuan yang sopan, berbudi, anggun dan menimbulkan rasa hormat kepada mereka.
Keempat belas, dalam jagat raya yang berisi miliaran matahari dan
bulan, terdapat Bodhisattva yang tak terhitung banyaknya seperti butir
pasir di enam puluh dua Sungai Gangga. Mereka berlatih Dharma dan
215

Ātyantika: orang-orang yang memeluk ajaran sesat dan diyakini tidak akan mencapai Nirvana.
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memberikan contoh yang baik kepada semua makhluk hidup dengan
berteman, mengajar, mengubah dan menginsiprasi mereka, masing-masing
dengan berbagai metode bijaksana dan terampil yang berbeda. Namun,
karena aku telah meraih realisasi melalui indera pendengaran yang
permanen, menembus dan sempurna, tubuh dan pikiranku halus, luar biasa
dan meresapi seluruh alam Dharma, sehingga aku dapat membuat makhluk
hidup yang menjunjung tinggi dan melafal namaku memperoleh pahala
dan kebajikan yang sama seperti yang diperoleh oleh orang yang
menjunjung tinggi dan melafal nama semua Boddhisattva yang jumlahnya
sebanyak butir pasir di enam puluh dua Sungai Gangga. Bhagavan, tidak
ada perbedaan antara namaku yang satu dengan sedemikian banyak nama
lainnya. Hal ini disebabkan oleh latihan yang aku peroleh dari sublimasi
indera yang permanen, menembus dan sempurna yang sejati. Inilah empat
belas kekuatan perlindungan dari ketakutan yang aku berikan kepada
makhluk hidup.”
"Selain itu, Bhagavan, setelah aku memiliki pemahaman yang
permanen, menembus dan sempurna, dengan melatih dan merealisasi jalan
yang tak tertanding, aku pun memiliki empat kebajikan tanpa upaya yang
luar biasa dan tak terbayangkan:
Pertama, karena aku melatih dengan mengarahkan pendengaran ke
suara dalam, aku memperoleh sifat pendengaran yang luar biasa. Batin
sejati menjadi terang dan terpisah dengan sendirinya dari pendengaran dan
objek pendengaran. Fungsi enam indera menyatu dan tidak bisa lagi
dibagi menjadi penglihatan, pendengaran, pencerapan dan pemahaman,216
menjadi Batin Cerah berharga yang murni dan meresapi-semua. Inilah
sebabnya aku dapat berubah menjadi bentuk yang beraneka ragam dan
menguasai mantra esoteris yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai contoh,
aku dapat muncul dengan satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas kepala,
sampai seratus delapan, seribu, sepuluh ribu kepala, atau delapan puluh
empat ribu kepala vajra; dengan dua, empat, enam, delapan, sepuluh, dua
belas, empat belas, enam belas, delapan belas lengan, atau dua puluh, dua
puluh empat lengan, sampai seratus delapan lengan, seribu, sepuluh ribu
216

Kadangkala, dengan menggabungkan penciuman, pengecapan dan sentuhan menjadi pencerapan,
fungsi enam indera: penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, sentuhan dan pemahaman
disingkat menjadi penglihatan, pendengaran, pencerapan dan pemahaman.
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lengan, atau delapan puluh empat ribu lengan dalam berbagai mudra;
dengan dua, tiga, empat, sembilan mata hingga seratus delapan, seribu,
sepuluh ribu mata, atau delapan puluh empat ribu mata murni dan berharga,
baik dalam bentuk mata yang penuh kasih ataupun yang murka, yang
dalam keadaan samadhi ataupun yang bijaksana guna menyelamatkan dan
melindungi makhluk hidup, di mana semuanya aku lakukan dengan
kemahiran yang luar biasa.
Kedua, karena meditasi dengan pendengaran dan perenungan, aku
terbebaskan dari enam objek indera. Seperti halnya suara yang menembus
dinding dengan tanpa halangan, aku memiliki kemampuan luar biasa untuk
tampil dalam berbagai bentuk dan melafalkan berbagai mantra yang dapat
menghilangkan ketakutan makhluk hidup. Oleh karena itu, di alam sepuluh penjuru seperti debu yang tak terhitung jumlahnya, aku dikenal sebagai sosok Penghilang Rasa Takut.
Ketiga, karena aku melatih samadhi yang permanen, menembus dan
sempurna, dan telah memurnikan organ inderaku, makhluk hidup di alam
yang aku kunjungi akan meninggalkan keserakahan dan kekikiran mereka.
Mereka akan mempersembahkan badan dan harta untuk memohon belas
kasihku.
Keempat, karena aku telah menyadari pikiran Kebuddhaan dan
mencapai Realita Mutlak, aku dapat membuat persembahan dengan
barang-barang langka dan berharga kepada Tathagata di sepuluh penjuru,
dan memuaskan keinginan makhluk hidup di enam alam kehidupan. Bagi
mereka yang menginginkan istri, mereka akan mendapatkan istri; yang
mendambakan anak akan punya anak; yang menginginkan samadhi akan
mendapatkan samadhi, dan yang menginginkan umur panjang akan
mendapatkan umur panjang dan sebagainya, bahkan yang menginginkan
Maha-parinirvana akan mendapatkan Maha-parinirvana.
"Kini Sang Buddha bertanya tentang metode dengan sarana yang
permanen, menembus dan sempurna. Dari meditasi perenungan sempurna
pada sifat pendengaran melalui gerbang telinga, pikiran kausal menjadi
tenang dan tidak mengikuti fenomena eksternal. Dengan berkonsentrasi
pada suara dalam, aku memperoleh samadhi dan merealisasi Batin Cerah.
Menurutku, inilah metode yang terbaik.”
“Bhagavan, Sang Tathagata tersebut memuji metodeku yang permanen, menembus dan sempurna. Di hadapan persamuhan, beliau mem159
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beriku nama Avalokiteśvara. Karena aku mengkontemplasi sifat alami
pendengaran dari suara dalam, semua objek indera terlenyapkan, dan
dengan jelas mengetahui alam di sepuluh penjuru. Oleh sebab itu, nama
Avalokiteśvara dikenal di seluruh penjuru dunia.”
Kemudian dari singasana-Nya, Sang Buddha memancarkan cahaya
dari kelima anggota tubuh217-Nya. Cahaya tersebut mencapai dan tercurah
ke kepala Tathagata dan Bodhisattva di sepuluh penjuru seperti debu yang
tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, Tathagata dari segenap penjuru juga
memancarkan cahaya dari ke lima anggota tubuh mereka dan mencurahkannya ke kepala Sang Buddha, para Bodhisattva agung dan Arhat dalam
persamuhan. Dengan serta merta sungai, kolam dan pepohonan semuanya
melagukan suara Dharma. Cahaya-cahaya yang dipancarkan oleh para
Buddha saling menjalin seperti jaring berharga. Segenap umat persamuhan merasa kagum atas pemandangan yang tidak pernah terlihat
sebelumnya dan mereka semuanya merealisasi Samadhi Vajra.
Pada saat yang sama, taburan bunga-bunga teratai surgawi berwarna
hijau, kuning, merah dan putih turun bagaikan hujan, menyebabkan seluruh angkasa menjadi hamparan warna tujuh permata. 218 Gunung, sungai
dan bumi di Dunia Saha ini menjadi lenyap. Semua alam Buddha yang tak
terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu alam semesta yang terisi
dengan nyanyian dan pujian.
Kemudian Tathagata berkata kepada Pangeran Dharma Manjusri:
“Dua puluh lima Bodhisattva dan Arhat yang tidak perlu belajar lebih
lanjut telah mengutarakan cara terampil yang digunakan pada awal latihan
mereka. Mereka semuanya mengatakan bahwa metode mereka adalah
menggunakan sarana yang permanen, menembus dan sempurna. Pada
kenyataannya setiap metode tersebut tidak berbeda dan tidak lebih unggul
atau lebih rendah daripada yang lain. Sekarang, saya ingin agar Ananda
merealisasi batin cerah. Manakah di antara dua puluh lima metode ini
yang paling cocok dengan kemampuannya? Begitu pula, setelah aku
parinirvana, metode mana yang paling mudah berhasil bagi makhluk hidup
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Kedua tangan, kedua kaki dan kepala.
Tujuh permata (Skt. sapta-ratna): Emas, perak, vaiḍūrya (lapis lazuli/lazuardi/batu nila), kristal,
koral, batu ruby (batu mirah delima) dan batu karlenian (carlenian/cornelian, sejenis akik merah).
160
218

BODHISATTVA MANJUSRI MEMILIH METODE SEMPURNA

di dunia ini untuk berlatih kendaraan Bodhisattva dan merealisasi batin
cerah yang tak tertanding?"
Mendapat instruksi yang penuh belas kasih dari Sang Buddha,
Pangeran Dharma Manjusri bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud di
kaki Sang Buddha. Kemudian dengan mengandalkan kekuatan Buddha,
ia melantunkan gatha sebagai berikut:
Sifat alami lautan batin cerah adalah jernih dan sempurna;
Yang pada dasarnya luar biasa;
Tetapi ketika dasar yang cerah tiba-tiba memunculkan objek indera,
Sifat terang alami redup jadinya.
Sehingga dalam khayalan dan kebingungan, muncullah ruang angkasa;
Dan darinya, dunia tercipta secara serta merta;
Delusi yang mengendap menjadi benua;
Sedangkan perasaan dan pemahaman menjadi makhluk hidup.
Kekosongan yang tercipta dalam batin cerah,
Bagaikan sebuah gelembung yang timbul di samudera;
Alam duniawi yang tak terhitung seperti debu banyaknya,
Semuanya muncul dalam kekosongan yang maya;
Ketika gelembung pecah, terungkaplah kekosongan yang tidak nyata;
Apalagi keberadaan tiga alam samsara.
Kembali ke Sifat Asli adalah tujuan satu-satunya;
Namun terdapat banyak cara terampil untuk mencapainya;
Makhluk yang sudah cerah dapat menggunakan semua metoda;
Secara langsung maupun kebalikannya;
Namun bagi praktisi pemula yang ingin memasuki samadhi,
Cepat lambatnya tergantung metoda.
Bentuk adalah kristalisasi pikiran,
Yang terlalu sulit untuk ditembus;
Mana mungkin bentuk yang tak dapat ditembus
Bisa menjadi sarana pencapaian yang permanen, menembus dan
sempurna?
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Dalam suara tercampur beragam bahasa,
Namun suatu pengertian tidak cukup hanya dijelaskan dengan satu
kata;
Dengan makna kata yang tidak merangkul semua,
Mana mungkin dapat menjadi sarana pencapaian yang permanen,
menembus dan sempurna?
Bau terasa kalau terjadi kontak dengan hidung,
Tanpa kontak ia tiada;
Mana mungkin pemahaman yang tidak langgeng,
Dapat menjadi sarana pencapaian yang permanen, menembus dan
sempurna?
Rasa tidak timbul dengan sendirinya,
Ia hanya terasa saat bersentuhan dengan lidah;
Karena sensasi tersebut tidak selalu ada,
Mana mungkin ia dapat menjadi sarana pencapaian yang permanen,
menembus dan sempurna?
Sentuhan terasa ketika ada objek menyentuh tubuh;
Tanpa objek sentuhan, ia tiada;
Karena kontak dan pemisahannya tidaklah tetap,
Bagaimana sentuhan dapat menjadi sarana pencapaian yang permanen,
menembus dan sempurna?
Dharma disebut sebagai debu internal yang merupakan proyeksi kesan
objek indera lainnya;
Dengan adanya objek, pasti ada subjeknya;
Karena subjek dan objek tidak meresapi semua,
Mana mungkin ia dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen,
menembus dan sempurna?
Meskipun organ penglihatan jelas adanya,
Benda di depan dapat terlihat, tetapi tak terlihat yang di belakangnya;
Penglihatan yang hanya mencakup separuh dari empat penjuru,
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Mana mungkin dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus dan sempurna?
Meski napas menembus masuk dan keluar melalui hidung,
Namun ada jeda dan tidak tersambung;
Interupsi ini membuatnya tidak konsisten,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
Lidah tidak berfungsi tanpa rangsangan luar;
Rasa merupakan sumber sensasinya;
Ketika tiada rasa, ia tidak tahu apa-apa,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
Tubuh baru merasa jika ada sentuhan,
Yang satu memiliki pemahaman, sedangkan yang lainnya tidak;
Dengan batas dan cakupan yang berbeda,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
Pikiran simpang siur tak tentu arah;
Wawasan yang mendalam tak pernah timbul darinya;
Karena gerakan pikiran yang tak menentu sulit diatasi,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
Kesadaran penglihatan timbul dari mata dan objeknya;
Ia merupakan gabungan tiga aspek yang timbul dan lenyap sesuai
kondisi;
Karena sesuatu yang tergantung dari kondisi hanyalah ilusi dan tidak
memiliki substansi,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
Kesadaran pendengaran menembus sepuluh arah;
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Namun hanya Bodhisattva yang dapat melatih dengannya;
Praktisi pemula tidak bisa menggunakannya,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
Meditasi pada kesadaran hidung hanyalah cara mudah,
Sebagai sarana untuk mengendalikan pikiran;
Namun setelah menetap, pikiran hanya diam saja,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
Kesadaran lidah yang membabarkan Dharma dengan suara dan katakata,
Hanya dapat dilakukan oleh praktisi yang cerah;
Namun kata-kata dan ucapan adalah lingkup duniawi,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
Ketaatan akan sila hanya dapat mengendalikan tubuh;
Kegiatan mental tidak terpengaruh olehnya;
Karena yang terkendali tidak menyeluruh,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
Kekuatan gaib berasal dari pencapaian inkarnasi terdahulu,
Yang tidak ada hubungannya dengan pembedaan kesadaran;
Karena pikiran kausal tidak terpisah dari ilusi,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
Jika elemen tanah digunakan untuk kontemplasi,
Ia padat, tidak bisa ditembus;
Karena sifat duniawinya yang terkondisi,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
164

BODHISATTVA MANJUSRI MEMILIH METODE SEMPURNA

Jika bermeditasi pada elemen air,
Refleksi mental seperti ini tidak benar dan nyata;
Keadaan ini tidak sesuai dengan sifat pandangan yang tercerahkan,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
Jika elemen api digunakan untuk bermeditasi,
Ketidaksukaan pada nafsu bukanlah penolakan lengkap duniawi;
Ia bukan cara yang mudah bagi pemula,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
Jika bermeditasi pada elemen angin,
Gerak dan diam sama dengan pemunculan dan pelenyapan;
Dualitas seperti ini tidak bisa membawa pencerahan tertinggi,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
Jika kekosongan digunakan untuk meditasi,
Sifatnya tidak jelas dan tanpa pemahaman;
Karena ketiadaan pemahaman bukan sifat pencerahan,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
Jika bermeditasi pada elemen kesadaran,
Ia senantiasa berubah, muncul dan lenyap;
Pikiran yang memusat padanya pada dasarnya palsu,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
Semua fenomena tidak kekal,
Sifat ingatan tidak lepas dari pemunculan dan pelenyapan;
Karena sebab yang mendasari latihan tidak akan mencapai hasil tanpa
pemunculan dan pelenyapan,
Mana dapat dijadikan sarana pencapaian yang permanen, menembus
dan sempurna?
165

BODHISATTVA MANJUSRI MEMILIH METODE SEMPURNA

Kini aku menyatakan kepada Sang Bhagavan:
Semua Buddha muncul di Dunia Saha
Mengajarkan metode yang paling tepat
‘Tuk mencapai keheningan dengan mendengarkan suara;
Bagi yang ingin memasuki samadhi,
Sesungguhnya diawali dengan mendengarkan suara nadi tengah.
Lepas dari penderitaan dan bebas dari alam samsara,
Itulah Avalokiteśvara;
Selama kalpa yang jumlahnya sebanyak pasir di Sungai Gangga,
Masuk ke alam Buddha yang tak terhitung banyaknya;
Dengan kemahiran akan kekuatan gaib yang diperolehnya,
Melindungi makhluk hidup terhadap ketakutan yang mereka derita.
Suara merdu cakra pusar, cakra hati suara pengamat dunia,
Suara suci cakra mahkota, dan cakra tenggorokan suara pasang
samudera;
Dengan suara-suara ini, Ia menyelamatkan dunia,
Membawa perdamaian dan pencapaian buat semua makhluk di dalamnya.
Dengan hormat aku menyatakan kepada Tathagata,
Apa yang Avalokiteśvara katakan benar adanya:
Ketika seseorang berdiam di tempat tenang,
Gendang yang dibunyikan di sepuluh penjuru,
Semua bunyinya akan terdengar pada saat yang sama,
Inilah bukti pendengaran memiliki jasa kebajikan lengkap dan sempurna.
Penglihatan tidak bisa menembus benda kedap cahaya;
Mulut dan hidung, sifatnya tidak banyak berbeda;
Tubuh hanya terasa ketika disentuh;
Pikiran kacau balau tak tentu arah.
Namun biarpun tersekat dinding rumah,
Suara dekat ataupun jauh terdengar semua.
Lima organ lain tidak dapat menyamainya,
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Inilah bukti pendengaran menembus segala.
Ada atau tidak adanya getaran,
Terdengar oleh telinga sebagai ada atau tidak ada suara;
Tidak ada suara bukan berarti tidak mendengar;
Sifat alami pendengaran tetap ada.
Ketika tidak ada suara, pendengaran tidak lenyap;
Waktu ada suara, bukan berarti pendengaran muncul karenanya;
Ia sepenuhnya melampaui pemunculan dan pelenyapan;
Inilah bukti permanen sifatnya.
Dalam mimpi pun,
Pendengaran tidak hilang meski pikiran dan kondisi telah tiada;
Ia melampaui pemikiran;
Di luar jangkauan tubuh dan indera lainnya.
Dalam Dunia Saha ini,
Telah dicanangkan dan dipahami pengetahuan suara 219.
Namun makhluk hidup tidak menyadari sifat alami pendengaran,220
Mereka mengikuti suara luar, sehingga bertumimbal lahir jadinya.
Meski daya ingat Ananda luar biasa,
Tak luput ia dari pikiran sesat;
Bukankah ia terjerumus karena mendengarkan suara?
Dengan memutar balik arah pendengaran, delusi akan tereliminasi
semua.
Dengar, Ananda, dengarkan dengan saksama;
Dengan kekuatan Buddha,
Aku maklumkan samadhi tak tergoyahkan yang luar biasa;
Pengetahuan suara: (Skt. śabda vidyā) Salah satu cabang pengetahuan dari lima pengetahuan
(pañcavidyā), seperti ternyata dari ajaran-ajaran enam sekte kuno India (Mimāṃsā, Védānta atau
Uttara Mimamsa, Sāṃkhya, Vaiśeṣika, Nyāya, dan Yóga).
220
Pendengaran memiliki sifat mencakup segenap arah, menembus semua halangan dan aktif
berfungsi senantiasa.
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Dicapai dengan latihan yang mengandalkan imaginasi, bahwa semua
fenomena ilusi semata;
Samadhi sejati yang melahirkan semua Buddha.
Kamu mungkin telah mendengar metode esoteris
Dari Buddha yang tak terhitung jumlahnya;
Tetapi jika kamu tidak dapat memberantas nafsu keinginan,
Banyak mendengar malah jadi salah.
Mengapa tidak memutar balik
Indera yang digunakan untuk mendengar kata-kata Buddha
‘Tuk mendengarkan pendengaranmu juga?
Pendengaran tidak timbul atau ada dengan sendirinya;
Bukan karena ada suara maka ia disebut ada;
Dengan memutar balik pendengaran dan terbebas dari suara,
Apakah dapat lagi kamu sebut yang sudah terbebaskan itu sebagai
organ indera?
Ketika salah satu indera kembali ke sumbernya,
Semua enam indera terbebaskan sudah.
Penglihatan, pendengaran dan pemahaman indera lainnya bagaikan
katarak yang menutupi mata;
Ketiga alam bagaikan bunga di angkasa;
Ketika pendengaran kembali ke sumbernya, organ dan katarak akan
hilang dengan sendirinya;
Dan dengan lenyapnya objek indera, tampillah batin cerah yang murni
dan sempurna.
Dalam kemurnian yang mutlak, cahaya terang meliputi semua;
Dengan keheningan yang bersinar yang menyelubungi ruang semesta;
Semua hal-hal duniawi, ketika dilihat dengan teliti,
Seolah-olah di dalam mimpi adanya;
Sebagaimana orang di dalam mimpi tak bisa membawa serta orang
yang jaga,
Begitu pula, mana mungkin putri Matangi dapat menahan tubuhmu
bersamanya?
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Ibarat dalang boneka,
Memainkan boneka pria dan wanita;
Meski kelihatan gerakan anggota,
Sesungguhnya mereka dikendalikan dengan benang saja;
Ketika benang kendali dihentikan, mereka tidak bisa bergerak dengan
sendirinya;
Ilusi permainan pun kehilangan sifat dirinya.
Begitu juga dengan enam indera
Yang berawal dari kesadaran alaya;
Kemudian terbagi menjadi enam daya guna;
Namun jika salah satu kembali ke sumbernya,
Keenam fungsi akan berhenti dengan sendirinya;
Sebagai tanggapannya lenyaplah semua fenomena,
Kembali ke batin sejati yang murni dan luar biasa.
Perlu latihan berkelanjutan
Untuk melenyapkan ketidaktahuan yang tersisa;
Ketika terhapus semuanya dan menjadi terang sempurna,
Itulah Tathagata.
Ananda dan semua umat dalam persamuhan,
Putar balikkan pendengaran kamu semua;
Dengarkanlah sifat alami diri sendiri,
Hingga ter-realisasi batin nan cerah;
Inilah pencapaian yang benar-benar permanen, menembus dan sempurna.
Ini adalah pintu gerbang
Dimana Buddha sebanyak pasir di Sungai Gangga menuju Nirvana;
Dan merupakan metode sempurna
Yang telah dicapai oleh semua Tathagata;
Para Bodhisattva sekarang
Juga melatih metode yang sama;
Praktisi masa depan,
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Hendaknya mengandalkannya;
Tidak hanya Avalokiteśvara,
Aku sendiri juga merealisasi batin cerah dengan cara yang sama.
Sebagaimana diminta Sang Buddha,
‘Tuk memilih cara yang mudah
Guna menyelamatkan mereka di akhir kalpa
Yang berusaha lepas dari samsara.
Dalam pencarian mereka pada Nirvana
Cara terbaik adalah metode Avalokiteśvara.
Semua metode lainnya.
Perlu mengandalkan kekuatan Buddha untuk mencapai hasilnya;
Mereka bukan sarana yang cocok untuk siapa saja;
Pada praktisi tinggi dan rendah, penerapannya pun berbeda.
Hormat kepada Tathagatagarbha,
Yang tanpa kemerosotan dan luar biasa.
Semoga memberkati generasi mendatang,
Sehingga tidak ada yang meragukannya.
Metode ini mudah dilatih dan cepat tercapai hasilnya,
Cocok untuk praktisi rendah seperti Ananda
Dan makhluk hidup yang tenggelam dalam lautan samsara di akhir
kalpa.
Hendaknya mereka melatih dengan organ indera ini,
Yang permanen, menembus, sempurna dan melampaui metode lain,
Dan sesuai dengan batin nan cerah.
Setelah mendengar gatha tersebut, Ananda dan segenap umat di
persamuhan merasa tubuh dan pikiran mereka menjadi nyaman dan lega.
Karena ajaran mendalam yang mereka peroleh, mereka melihat bahwa
pencapaian Bodhi dan Parinirvana adalah seperti wisatawan yang tersesat,
yang meskipun mereka belum sampai karena masih dalam perjalanan,
namun telah menemukan jalan pulang ke rumah.
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Segenap umat dalam persamuhan, makhluk-makhluk dari delapan
jenis makhluk pelindung Dharma, 221 para praktisi Sravakayana serta para
Bodhisattva yang baru mengembangkan Bodhicitta yang jumlahnya sebanyak pasir di sepuluh Sungai Gangga semua terbangunkan pikirannya.
Mereka semuanya terbebaskan dari segala kekotoran batin dan memperoleh mata Dharma yang murni. Setelah mendengar gatha tersebut, Bhiksuni
Prakrti mencapai tingkat Arhat, dan makhluk hidup yang tak terhitung
jumlahnya membangkitkan Annuttarasamyaksambodhi. 222
Kemudian Ananda menata jubahnya, lalu merangkapkan kedua
tangannya dan bersujud di kaki Sang Buddha. Pikirannya sangat jelas.
Sukacita dan kesedihan bercampur aduk dalam hatinya. Demi kepentingan generasi yang akan datang, ia membungkuk lagi dan berkata: “O
Bhagavan yang Maha Belas Kasih, aku sekarang sudah terbangunkan pada
pintu Dharma 223 menuju ke Kebuddhaan dengan cara latihan yang benar,
yang mana aku tidak akan ragu lagi. Aku sering mendengar Sang Buddha
berkata demikian: ‘Menyelamatkan orang lain terlebih dahulu, sesudah itu
baru menyelamatkan diri sendiri adalah aspirasi seorang Bodhisattva’;
‘Setelah merealisasi batin cerah lalu muncul di dunia untuk mencerahkan
orang lain adalah Tathagata’. Walaupun aku belum mencapai pembebasan, namun sekarang aku bersumpah untuk menyelamatkan semua makhluk
hidup di akhir masa Dharma.”
“Bhagavan, generasi masa depan secara bertahap akan semakin jauh
dari Buddha, sedangkan guru-guru berpandangan sesat yang membabarkan
ajarannya akan sebanyak butir pasir di Sungai Gangga. Untuk mengendalikan pikiran mereka supaya masuk ke samadhi, apa yang harus mereka
lakukan dalam mendirikan bodhimandala, 224 agar dapat menghindari
gangguan setan dan tidak mengalami kemunduran dalam tekad mereka
merealisasi batin nan cerah?”
Sang Buddha memuji Ananda dan berkata: ”Baik sekali, Ananda.
Adalah sangat baik kamu bertanya tentang pendirian bodhimandala untuk
perlindungan makhluk hidup terhadap ketenggelaman di akhir masa
221

Dewa, naga, yaksa, kinnara, gandharva, asura, garuda dan mahoraga.
Pikiran pencerahan sempurna dan tertinggi.
223
Metode latihan.
224
Bodhimandala: Lihat catatan kaki No. 59.
222
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Dharma. Dengarkan dengan penuh perhatian apa yang aku beritahukan
sekarang.”
Dengan hormat Ananda dan umat dalam persamuhan menunggu
ajaran suci dari Sang Buddha.
Sang Buddha berkata kepada Ananda, "Kamu sering mendengar apa
yang aku jelaskan dalam Vinaya, bahwa ada tiga aspek yang menentukan
dalam latihan, yaitu: pengendalian pikiran dengan menjalankan sila; dari
sila akan timbul samadhi; dan dari samadhi akan timbul prajna.225 Inilah
yang disebut 'Tiga Latihan Tanpa Kemerosotan’.226
“Ananda, mengapa pengendalian pikiran disebut sila? Jika semua
makhluk hidup dalam enam alam menjauhkan diri dari nafsu seksual,
mereka tidak akan menjadi sasaran putaran kelahiran dan kematian yang
terus-menerus.”
"Tujuan melatih samadhi adalah untuk membebaskan diri dari kekotoran batin agar tidak terlahir lagi di alam samsara. Tetapi jika kamu tidak
meninggalkan nafsu seksual, kamu tidak akan dapat keluar dari alam
samsara. Meskipun seseorang mungkin mencapai kebijaksanaan dan
manifestasi samadhi, jika ia tidak memberantas nafsunya, maka ia akan
jatuh dan terlahir di alam setan. Mereka yang pencapaiannya tinggi akan
menjadi raja setan; pencapaian tingkat menengah akan menjadi pengikutnya, sedangkan yang rendah akan menjadi setan wanita.”
“Setan-setan ini memiliki pengikutnya dan membual bahwa mereka
telah merealisasi Pencapaian Tertinggi. Setelah aku parinirvana, di akhir
masa Dharma jumlah gerombolan setan akan berlimpah seperti api yang
menyebar kemana-mana. Mereka secara terbuka menganjurkan nafsu
berahi dan akan menyamar diri sebagai kalyanamitra, 227 menyebabkan
makhluk hidup jatuh ke dalam jurang nafsu sehingga kehilangan jalan pencerahannya.”
“Kamu harus mengajar orang duniawi yang berlatih samadhi
pertama-tama untuk melenyapkan pikiran nafsu berahi mereka. Ini adalah
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Kebijaksanaan transenden.
Tiga Latihan Tanpa Kemerosotan: Sila, samadhi dan prajna, yang memungkinkan seseorang untuk
tidak terlahir lagi di alam samsara.
227
Kalyāṇa-mitratā: Teman penasihat yang baik dalam latihan spiritual, tulus, bermoral dan bisa
mengajarkan Dharma dengan benar.
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instruksi pertama yang jelas dan pasti tentang persyaratan murni untuk
pencapaian samadhi dari Tathagata dan para Buddha.”
“Oleh karena itu, Ananda, jika hawa nafsu tidak dihilangkan, melatih dhyana adalah seperti menanak nasi dengan memasak pasir. Meskipun
direbus selama ratusan ribu kalpa, ia hanya akan berupa pasir panas.
Mengapa? Karena ia bukan bahan yang akan menjadi nasi, namun yang
hanya terdiri dari pasir. Jika kamu masih memiliki nafsu berahi dalam
pencarian buah Kebuddhaan yang luar biasa, apapun yang mungkin kamu
sadari hanya akan bersifat hawa nafsu. Dengan dasar yang penuh nafsu,
kamu akan terlahir di tiga alam penderitaan, di mana kamu tidak akan
dapat melepaskan diri. Lalu bagaimana kamu dapat menemukan cara
untuk melatih dan merealisasi Nirvana Tathagata?”
“Kamu harus melenyapkan hawa nafsu tubuh maupun pikiran,
bahkan sampai tidak memiliki gagasan pelenyapan nafsu berahi itu sendiri.
Hanya dengan demikian barulah kamu dapat berharap untuk merealisasi
batin Kebuddhaan. Ajaran yang seperti aku katakan ini adalah ajaran
Buddha, sedangkan ajaran yang bukan seperti ini adalah ajaran
Papiyan.” 228
“Selanjutnya, Ananda, jika semua makhluk hidup di enam alam
tidak membunuh, mereka tidak akan menjadi sasaran putaran kelahiran
dan kematian yang berkelanjutan.”
"Tujuan kamu melatih samadhi adalah untuk membebaskan diri dari
kekotoran batin agar tidak terlahir lagi di alam samsara. Kalau pikiran
membunuh tidak dihilangkan, tidak mungkin kamu terbebas dari alam
samsara. Meskipun seseorang mungkin mencapai kebijaksanaan dan
manifestasi samadhi, tetapi jika ia tidak menghentikan perbuatan membunuh, ia akan jatuh dan terlahir di alam hantu. Mereka yang pencapaiannya tinggi akan menjadi raja hantu; pencapaian tingkat menengah akan
menjadi yaksa terbang, hantu pemimpin atau sejenisnya; sedangkan yang
tingkat yang rendah akan menjadi raksasa bumi.” 229
“Hantu-hantu ini memiliki pengikutnya dan membual bahwa mereka
telah merealisasi Pencapaian Tertinggi. Setelah aku parinirvana, di akhir
masa Dharma jumlah gerombolan hantu akan berlimpah seperti api yang
228
229

Papiyan: Raja Mara.
Raksasa yang menetap di bumi dan tidak memiliki kemampuan terbang.
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menyebar kemana-mana. Mereka menganjurkan bahwa mengkonsumsi
daging akan membawa ke jalan pencerahan.”
“Ananda, aku mengizinkan bhiksu hanya makan lima jenis daging
murni 230 yang berasal dari kekuatan gaibku, bukan berasal dari penyembelihan hewan. Kalian Brahmana hidup di daerah di mana sayuran tidak
tumbuh karena terlalu lembab dan panas, dan karena semua tanah berupa
kerikil dan batu. Aku menggunakan kekuatan spiritual belas kasihku menyediakan daging ilusi untuk memuaskan selera kalian. Sangat disayangkan, setelah aku parinirvana, orang-orang yang makan daging makhluk
hidup menyebut mereka sendiri sebagai murid Sakya.” 231
“Ketahuilah, orang-orang yang makan daging, meskipun pikiran
mereka terbuka dan menyadari kemiripan samadhi, mereka hanyalah
raksasa besar yang setelah kehidupan ini akan tenggelam kembali ke
lautan samsara. Mereka bukan muridku. Mereka akan membunuh dan
memakan satu sama lain dengan tak henti-hentinya. Dengan demikian,
mana mungkin mereka dapat melepaskan diri dari tiga alam kehidupan?”
“Kamu harus mengajar orang duniawi yang berlatih samadhi untuk
melenyapkan pikiran membunuh sebagai langkah yang kedua. Ini adalah
instruksi kedua yang jelas dan pasti tentang persyaratan murni untuk
pencapaian samadhi dari Tathagata dan para Buddha.”
“Oleh karena itu, Ananda, jika pikiran membunuh tidak dilenyapkan,
melatih samadhi adalah seperti seseorang yang menutup telinganya sendiri
sambil berteriak dengan harapan agar orang lain tidak dapat mendengar
suaranya, atau seperti mencoba menyembunyikan sesuatu yang sudah
kelihatan dengan jelas. Para Boddhisattva dan bhiksu yang berkehidupan
murni bahkan selalu menghindari menginjak rumput. Mana mungkin
mereka akan mencabutnya? Jadi, mana mungkin seseorang yang mempraktekkan kasih sayang yang besar mau memakan darah dan daging
makhluk hidup? Para bhiksu yang tidak memakai pakaian yang terbuat
dari sutra Negeri Timur 232 , sepatu bot dari kulit dan bulu lokal, dan
menghindari mengkonsumsi susu, keju dan mentega, benar-benar akan
230

Daging murni : Lima jenis daging murni yang dapat dimakan oleh seorang pemula yang tidak
melihat, mendengar, atau meragukan apakah hewan tersebut sengaja dibunuh sebagai makanan
baginya, tetapi yang pasti adalah bahwa mereka mati secara alami atau yang dagingnya telah
ditinggalkan oleh burung pemangsa.
231
Murid Buddha.
232
Maksudnya Tiongkok.
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bebas dari dunia. Setelah melunasi utang karma yang terdahulu, mereka
tidak akan bertumimbal lahir lagi di tiga alam kehidupan. Mengapa?
Karena dengan menggunakan produk-produk hewani, seseorang menciptakan sebab dan kondisi yang berhubungan dengan hewan-hewan tersebut.
Misalnya, seseorang yang makan aneka macam sereal yang tumbuh di
tanah, maka kakinya tidak bisa meninggalkan bumi. Jika seseorang dapat
mengendalikan tubuh dan pikirannya, dan dengan demikian menghindari
makan daging hewan dan tidak menggunakan produk hewani, aku katakan
ia benar-benar akan terbebaskan.”
"Ajaran yang seperti aku katakan ini adalah ajaran Buddha, sedangkan ajaran yang bukan seperti ini adalah ajaran Papiyan.”
“Selanjutnya, Ananda, jika makhluk hidup di enam alam kehidupan
berhenti mencuri, mereka tidak akan menjadi sasaran putaran kelahiran
dan kematian yang berkelanjutan.”
"Tujuan kamu melatih samadhi adalah untuk membebaskan diri dari
kekotoran batin agar tidak terlahir lagi dalam alam samsara. Tetapi jika
pikiran mencuri tidak dihilangkan, kamu tidak akan dapat keluar dari alam
samsara. Meskipun seseorang mungkin mencapai kebijaksanaan dan
manifestasi samadhi, tetapi jika ia tidak menghilangkan sifat mencurinya,
maka ia akan jatuh dan terlahir di alam iblis. Mereka yang pencapaiannya
tinggi akan menjadi peri; pencapaian tingkat menengah akan menjadi
siluman, sedangkan yang rendah akan menjadi orang jahat yang kerasukan
makhluk halus. Iblis-iblis ini memiliki pengikutnya dan membual bahwa
mereka telah merealisasi Pencapaian Tertinggi.”
“Setelah aku parinirvana, di akhir masa Dharma, jumlah iblis-iblis
ini akan berlimpah seperti api yang menyebar kemana-mana. Mereka akan
menyembunyikan kebusukan mereka, mengaku sebagai penasihat spiritual
yang baik dan menyatakan bahwa mereka telah memperoleh rahasia
Dharma dari Bodhisattva. Mereka menakut-nakuti dan menipu orang
bodoh sehingga mereka kehilangan akal sehat mereka. Di manapun
mereka berada, mereka akan menyebabkan harta benda orang-orang dan
keluarga yang mempercayai mereka menjadi ludes.”
“Inilah sebabnya mengapa aku mengajar para bhiksu untuk berpindapatta, agar mereka dapat meninggalkan keserakahan dan mewujudkan Batin yang Cerah. Mereka tidak menyiapkan makanan mereka sendiri,
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tetapi melewati sisa hidupnya sebagai pemondok di tiga alam kehidupan.
Mereka menunjukkan bahwa inilah kelahiran mereka yang terakhir kalinya
dan tidak akan terlahir kembali.”
“Sangat disesalkan, para pencuri mengenakan jubah Sangha dan
menjual nama Tathagata. Mereka melakukan perbuatan jahat, namun
malah mengatakan mereka mewartakan Buddhadharma. Mereka memfitnah orang-orang yang telah meninggalkan kehidupan berkeluarga dan
mengatakan bhiksu yang telah mengambil sila lengkap hanyalah praktisi
Hinayana. Mereka menipu makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya
dan menyebabkan mereka jatuh ke dalam Neraka Tanpa Jeda.” 233
“Setelah aku parinirvana, jika ada bhiksu yang bertekad berlatih
samadhi menyalakan pelita yang ditanam ke tubuhnya di depan rupang
Tathagata, atau membakar satu ruas jari, atau membakar sebatang dupa
dan memasukkan ke dalam dagingnya, aku mengatakan bahwa dengan
demikian hutang karmanya sejak waktu tak berawal akan terlunasi semua.
Ia bakal meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya dan akan lepas
dari arus tumimbal lahir, karena meskipun ia belum menyelami jalan
pencerahan, namun pikirannya sudah menetap pada Dharma. Tanpa sebab
kecil dari pengorbanan tubuh ini, meskipun ia sudah mencapai tingkat tak
perlu belajar lebih lanjut, ia masih akan terlahir kembali sebagai manusia
dan harus membayar utang-utang karmanya yang terdahulu, sebagaimana
aku harus makan gandum pakan kuda.” 234
“Kamu harus mengajar orang-orang yang berlatih samadhi untuk
tidak mencuri sebagai langkah selanjutnya. Ini adalah instruksi ketiga
yang jelas dan pasti tentang persyaratan murni untuk pencapaian samadhi
dari Tathagata dan para Buddha.
“Oleh karena itu, Ananda, jika praktisi samadhi tidak menghentikan
perbuatan mencuri, mereka adalah seperti seseorang yang menuangkan air
ke dalam gelas minum yang berlubang. Ia berharap untuk mengisinya.
233

Neraka Tanpa Jeda atau Neraka Tanpa Antara (Skt. Anantarya): Di neraka ini, makhluk hidup
mengalami penderitaan tanpa jeda dalam lima aspek: (1) tidak ada jeda waktu; (2) tidak ada ruang
yang kosong, karena satu atau banyak penghuni, neraka tetap menjadi penuh; (3) tidak ada jeda
dalam penyiksaan; (4) tidak ada pengecualian untuk makhluk hidup tertentu; dan (5) tidak ada jeda
dalam kehidupan yang satu ke kehidupan selanjutnya sampai pembalasan karma mereka terlunasi
semua.
234
Selama tiga bulan, Sang Buddha beserta lima ratus muridnya makan gandum pakan kuda di rumah
Agnidatta, juga dikenal sebagai Ajita, seorang Brahmāna yang juga merupakan penguasa Vairanjā
di Kosala, India.
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Namun, meski ia mengisi sepanjang kalpa seperti debu yang tak terhitung
banyaknya, gelas tersebut tidak akan menjadi penuh.”
“Jika seorang bhiksu tidak menyimpan apapun selain jubah dan
mangkuk, dan memberi kepada makhluk lapar lainnya semua makanan
yang melebihi kebutuhannya; merangkapkan kedua tangannya untuk memberi hormat kepada para umat dalam persamuhan; jika orang memarahi
mereka, mereka dapat menerimanya dengan senang hati dan menganggapnya sebagai pujian; dan jika mereka rela mengorbankan tubuh, daging,
tulang dan darah mereka untuk makhluk hidup; dan jika mereka tidak
mengaku ajaran yang bukan merupakan ajaran definitif dari Buddha
sebagai penjelasan dari dirinya sendiri sehingga tidak menyesatkan para
pemula, maka Buddha akan mengukuhkan bahwa ia telah merealisasi
samadhi sejati. Ajaran yang seperti aku katakan ini adalah ajaran Buddha,
sedangkan ajaran yang bukan seperti ini adalah ajaran Papiyan.”
“Ananda, jika makhluk hidup di enam alam kehidupan, meskipun
sudah membersihkan tubuh dan pikiran mereka dari menghindari membunuh, mencuri dan nafsu berahi, sehingga ketiga aspek perilaku mereka
menjadi sempurna, namun jika mereka berbohong, maka mereka akan
gagal untuk menyadari samadhi, dan akan menjadi setan yang penuh
dengan kesombongan dan prasangka. Sebagai hasilnya, mereka akan kehilangan benih Tathagata.”
“Mereka mengatakan bahwa mereka telah memiliki apa yang sebenarnya tidak dimiliki dan mencapai apa yang sebenarnya belum dicapai
mereka dalam usaha untuk menjadi terkemuka, paling dihormati dan yang
terunggul di dunia. Mereka mengatakan bahwa mereka telah meraih
tingkat Srotāapanna, Sakridagamin, Anagami, Arhat, Pratyeka-buddha,
atau berbagai tingkat dari sepuluh tingkat Bodhisattva, dengan maksud
supaya orang percaya dan membuat persembahan kepada mereka untuk
penebusan dosa.
Icchantika 235 seperti ini menghancurkan benih
Kebuddhaan mereka seperti orang yang menebang pohon tala236 dengan
goloknya. Buddha meramalkan bahwa orang-orang seperti ini akan menghancurkan akar kebajikan mereka selamanya dan kehilangan akal sehatnya.
235
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Orang-orang yang tidak memiliki keyakinan dan berpandangan sesat.
Tāla: sejenis pohon palem yang daunnya dipakai sebagai kertas menulis. Pohon ini sekali ditebang
tidak akan tumbuh lagi.
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Mereka akan tenggelam ke dalam tiga alam penderitaan dan tidak akan
pernah merealisasi keadaan samadhi.”
“Aku instruksikan kepada Bodhisattva dan Arhat yang akan muncul
di akhir masa Dharma setelah aku parinirvana, agar dalam emanasi mereka
dalam berbagai bentuk tubuh untuk menyelamatkan mereka yang terperangkap dalam roda samsara, mereka harus beremanasi sebagai bhiksu,
orang awam, upasaka, raja, menteri, perjaka, perawan, dan bahkan sebagai
pelacur, janda, penyamun, pencuri, tukang jagal, pedagang keliling dan
lain sebagainya untuk berkomunikasi dan bergaul dengan mereka supaya
mereka dapat mengagungkan Buddhayana dan menyebabkan tubuh dan
pikiran masuk ke dalam samadhi. Dalam melakukan pekerjaan mereka,
mereka tidak boleh mengungkapkan bahwa mereka adalah Bodhisattva
atau Arhat yang sebenarnya. Mereka tidak boleh karena alasan yang
sederhana membocorkan sebab-sebab rahasia kepada pemula. Namun,
ketika mereka akan meninggal dunia, dengan diam-diam mereka akan
menunjukkan beberapa bukti pencerahan mereka untuk meningkatkan
iman murid mereka terhadap Dharma.”
“Lihatlah, para Boddhisattva dan Arhat dengan rendah hati merahasiakan jati diri mereka sedemikan rupa. Mana boleh orang-orang menipu
dan membingungkan makhluk hidup dengan membuat kebohongan besar
mengenai dirinya?”
“Kamu harus mengajar orang duniawi yang berlatih samadhi untuk
tidak berbohong sebagai langkah selanjutnya. Ini adalah instruksi keempat
yang jelas dan pasti tentang persyaratan murni untuk pencapaian samadhi
dari Tathagata dan para Buddha.”
“Oleh karena itu, Ananda, jika kebiasaan berbohong tidak dihentikan,
melatih samadhi adalah hal yang mustahil seperti mengukir tinja supaya
terlihat seperti kayu cendana dan mengharapnya menjadi harum. Aku
mengajar para bhiksu, bahwa pikiran yang jujur adalah bodhimandala.
Dalam segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari, baik berjalan, berdiri,
duduk dan berbaring, tidak boleh ada kebohongan dan pura-pura. Mana
boleh seorang pembohong berpura-pura dan menyatakan bahwa ia telah
memiliki pencapaian tingkat Bodhisattva? Bukankah hal ini adalah seperti
orang miskin menyatakan dirinya raja? Pastilah ia akan ditangkap dan
dibunuh. Apalagi tahta Raja Dharma, mana boleh seseorang merebutnya?
Jika sebab dan kondisi yang mendasari latihan pencapaian tidak benar,
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maka hasilnya akan menyimpang. Pencarian pencerahan Kebuddhaan seperti ini akan seperti seseorang yang berusaha menggigit pusarnya sendiri,
yang mustahil bisa berhasil.”
“Jika para bhiksu berpikiran lurus bak senar kecapi dan jujur dalam
segala sesuatu yang mereka lakukan, maka mereka akan dapat menghindari semua masalah yang disebabkan oleh gangguan setan dalam latihan
samadhinya. Aku menyatakan bahwa orang-orang seperti ini akan merealisasi pencerahan Bodhisattva yang tak tertanding. Ajaran yang seperti
aku katakan ini adalah ajaran Buddha, sedangkan ajaran yang bukan
seperti ini adalah ajaran Papiyan.”
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BAB VII

“Ananda, karena kamu bertanya tentang pemusatan pikiran, aku tadi
jelaskan dulu kepadamu metode yang luar biasa untuk masuk ke samadhi.
Mereka yang belajar Jalan Bodhisattva pertama-tama harus mempraktekkan kehidupan murni seperti es yang berkilauan dengan menjaga keempat
sila tersebut. Jika seseorang mampu menjaganya dengan baik, dengan
sendirinya kesalahan lainnya, seperti tiga perbuatan jahat dari pikiran 237
dan empat perbuatan buruk dari ucapan 238 tidak akan timbul. Ananda, jika
empat sila ini tidak diabaikan, dan selanjutnya, jika ia tidak tertarik pada
bentuk, suara, bau, rasa, atau objek sentuhan, maka mana mungkin bisa
timbul gangguan setan? Jika ada orang yang tidak bisa mengakhiri
kebiasaan mereka yang terbawa dari masa lalu, kamu harus mengajar
mereka agar dengan pikiran terpusat melafal mantra “Maha-Sitātapatrā”,
mantra tak tertanding yang dipancarkan dengan cahaya cemerlang dari
puncak kepala Buddha. Ini adalah mantra yang diucapkan dari usnīsa
Tathagata yang duduk di atas bunga teratai permata, dipancarkan dari batin
tak terkondisi melalui puncak kepala Buddha tersebut.”
“Meskipun kebersamaanmu bersama putri Matangi pada kehidupan
yang lalu telah menciptakan akumulasi sebab dan kondisi kebiasaan cinta
237
238

Keserakahan, kebencian dan iri hati.
Berbohong, memecah belah, berkata kasar, membicarakan hal-hal yang tidak penting.
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kasih selama berkalpa-kalpa, bukan hanya pada satu kehidupan ataupun
satu kalpa saja, namun segera setelah aku maklumkan mantra tersebut, ia
terbebaskan selamanya dari cinta dalam hatinya dan meraih tingkat Arhat.
Awalnya ia hanyalah seorang wanita jangak yang sama sekali tidak berniat
melatih diri. Karena terbantu oleh kekuatan gaib, dengan cepat ia
merealisasi tingkat tidak perlu belajar lebih lanjut. Mana mungkin kamu
dan para Sravaka yang ada di persamuhan ini, yang mempraktekkan
Kendaraan Tertinggi tidak dapat mencapai Kebuddhaan? Bagi kalian, hal
itu seperti menerbangkan debu ke dalam angin yang bertiup searah. Apa
susahnya?”
“Orang-orang di akhir masa Dharma yang ingin duduk melatih diri
di Bodhimandala pertama-tama harus memegang sila murni para bhiksu.
Untuk melakukannya, mereka harus dipimpin oleh seorang Shramana 239
yang menjalankan sila dengan murni sebagai guru pemberi sila mereka.
Jika mereka tidak menemukan anggota Sangha yang benar-benar murni
seperti itu, maka sila yang mereka ambil darinya dan aturan yang mereka
jalankan pasti tidak akan membawa hasil.”
"Setelah mengambil sila, mereka harus mengenakan pakaian baru
dan bersih, menyalakan dupa di tempat di mana mereka menyepi, lalu
melafalkan mantra spiritual yang diucapkan oleh batin Buddha sebanyak
seratus delapan kali. Setelah itu, mereka harus membuat batas-batas
dengan kain kuning atau tali dan mendirikan Bodhimandala. Kemudian
memohon Tathagata yang maha agung di sepuluh penjuru yang ada pada
masa ini memancarkan cahaya belas kasih yang besar dan memberi berkah
dengan mencurahkan sinar cahaya ke dalam tubuh lewat puncak kepala
mereka.”
“Ananda, jika pada akhir masa Dharma, bhiksu yang murni telah
membangun Bodhimandala, sementara bhiksuni, upasaka dan upasika
dapat menyingkirkan pikiran keserakahan dan nafsu berahi mereka, menjalankan sila murni Sang Buddha, membangkitkan aspirasi Bodhisattva dan
mandi dulu setiap kali sebelum kembali masuk ke dalam Bodhimandala,
serta berlatih dengan tekun siang dan malam selama tiga minggu tanpa
tidur, aku akan muncul di hadapan mereka dalam bentuk fisik dan

239

Shramana: Bhiksu suci.
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menyentuh puncak kepala mereka untuk menghibur mereka dan membuat
mereka tercerahkan."
Ananda berkata kepada Sang Buddha: "Bhagavan, berkat instruksi
Tathagata yang tak tertanding dan penuh kasih, pikiranku sudah terbuka.
Aku tahu bagaimana melatih diri dan merealisasi Jalan Tanpa Belajar
Lebih Lanjut. Tetapi bagi mereka yang melatih diri di akhir masa Dharma
dan ingin membangun Bodhimandala, bagaimana mereka menetapkan
batas-batas tempat berlatih yang sesuai dengan aturan yang murni dari
Sang Buddha?"
Sang Buddha berkata kepada Ananda, "Jika ada orang di akhir masa
Dharma yang ingin membangun Bodhimandala, pertama-tama mereka
harus menemukan sapi putih perkasa di pegunungan bersalju 240 yang
makan rumput subur dan harum dari gunung tersebut. Karena sapi seperti
itu hanya minum air murni gunung bersalju, kotorannya akan sangat halus.
Mereka bisa mengambil kotoran tersebut, mencampurnya dengan cendana.
Pakailah campuran tersebut untuk mengolesi tanah. Tetapi jika sapinya
bukan yang di pegunungan bersalju, maka kotorannya bau dan tidak dapat
digunakan untuk mengolesi tanah. Dalam hal demikian, pilihlah tempat
yang rata, lalu gali lima kaki atau lebih dan ambillah tanah kuningnya.
Campurkan dengan cendana, gaharu, kemenyan, 241 kunduruka, 242 tulip,
getah manis, 243 puyan,244 kemangi, narwastu dan cengkih. Sepuluh bahan
tersebut digiling sampai menjadi bubuk halus, lalu diaduk menjadi pasta
dan dioleskan di atas dasar panggung. Panggung tersebut lebarnya harus
enam belas kaki dan berbentuk segi delapan.”
“Letakkan bunga teratai yang terbuat dari emas, atau perak, tembaga,
atau kayu di tengah panggung. Di tengah-tengah bunga tersebut ditaruh
sebuah mangkuk berisi embun yang telah dikumpulkan dalam bulan
kedelapan. Taruhlah bunga-bunga dan daun-daun dan biarkan mereka
mengapung di air tersebut. Ambillah delapan cermin dan susunlah mereka
melingkar di setiap penjuru di sekeliling mangkuk bunga tersebut.
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Pegunungan Himalaya.
Sejenis resin dari pohon Liquidambar orientalis Mill.
242
Sejenis resin harum yang diperoleh dari pohon Boswellia thurifera, sejenis kemenyan.
243
Nama Latin: Resina liquidambaris, resin harum berwarna putih yang diperoleh dari pohon
Liquidambar formosana Hance (getah manis).
244
Bhs. Jawa: puyan, Sunda: kalayar, Sulawesi: kunit, Malaysia: akar ketola hutan, Nama Latin:
Aristolochia debilis, sejenis tumbuhan merambat.
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Tempatkan enam belas bunga teratai dan enam belas pedupaan di luar
cermin, dengan pendupaan tersebut tersusun di antara bunga-bunga. Di
dalam pendupaan, bakarlah dupa gaharu saja, dan jangan biarkan nyala
apinya kelihatan.”
"Kemudian ambillah susu sapi putih dan siapkan enam belas wadah.
Buatlah kue dari susu tersebut. Taruhlah kue tersebut dalam setiap wadah
dengan ditambahkan gula pasir, minyak bongkah, payasa, 245 kemenyan,
jahe manis, 246 mentega dan madu yang sudah disaring ke dalam setiap
wadah tersebut. Letakkanlah keenam belas wadah tersebut di disekeliling
bagian luar enam belas bunga tersebut sebagai persembahan kepada
Buddha dan Bodhisattva agung.”
"Pada setiap kali waktu makan pada tengah hari dan pada tengah
malam, siapkan setengah liter madu dan tiga persepuluh liter mentega.
Letakkan sebuah pedupaan kecil di depan panggung.
Godoklah
turushka247 dan gunakan cairan wangi yang diperoleh untuk membersihkan
batu bara. Masukkan batubara tersebut ke dalam pedupaan tersebut.
Sesudah itu nyalakan batu bara tersebut sampai kobaran nyala api menyembur, lalu tuangkan mentega dan madu ke dalam pedupaan yang
sedang menyala tersebut. Biarkan mereka terbakar hingga asapnya menghilang sebagai persembahkan kepada para Buddha dan Bodhisattva.”
"Disekitar keempat dinding luar harus dipasang umbul-umbul dan
bunga-bunga. Pada keempat dinding ruangan tempat panggung tersebut
diletakkan harus dipasang gambar Tathagata dan Bodhisattva dari sepuluh
penjuru. Di tempat yang paling mudah kelihatan, harus dipasang gambar
Buddha Vairocana, Buddha Sakyamuni, Bodhisattva Maitreya, Buddha
Aksobhya, Buddha Amitābha dan semua transformasi agung Bodhisattva
Avalokiteśvara.
Di sebelah kiri dan kanan, ditempatkan gambar
Bodhisattva Vajra-garbha. Di samping mereka, dipasang gambar Sakra,
Brahma, Ucchushma, dan Dirgha Biru, serta Kundalini, Bhrikuti dan
Empat Maharaja Surgawi, dengan Vinayaka 248 di kiri dan kanan pintu.”
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Bubur susu.
Jahe yang dimasak dengan madu.
247
Sejenis tumbuhan obat yang tumbuh di pegunungan Himalaya dan Kashmir.
248
Sejenis makhluk pelindung Dharma, umumnya berkepala gajah dan bertubuh manusia, kadang
dalam bentuk tunggal, kadang dalam bentuk rangkap depan belakang. Nama lain: Nandikesvara,
Ganapati.
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“Lalu gantunglah delapan cermin pada ruang di sekitar panggung
tepat berhadapan dengan cermin-cermin yang sudah dipasang di panggung
sehingga bayangan cermin di dalamnya saling berpantulan dan menimbulkan bayangan sampai tak terhingga.”
"Selama tujuh hari pertama, bersujudlah dengan tulus kepada
Tathagata dari sepuluh penjuru, Bodhisattva Agung dan nama-nama Arhat.
Setiap dua jam sekali sepanjang siang dan malam, lafalkan mantra terus
menerus sambil berpradaksina mengelilingi panggung. Laksanakan cara
tersebut dengan pikiran yang tulus, sambil melafalkan mantra seratus
delapan kali berturut-turut untuk setiap sesinya.”
"Selama minggu kedua, arahkan niatmu untuk membangkitkan
aspirasi Boddhisattva dengan mengucapkan Sumpah Bodhisattva dengan
pikiran yang tidak menyimpang. Dalam Vinaya-ku, aku sudah mengajarkan sumpah tersebut.”
"Selama minggu ketiga, praktisi harus terus melafal mantra Buddha
Sitatapatra sepanjang hari dengan sungguh-sungguh. Pada hari ketujuh,
Tathagata dari sepuluh penjuru akan muncul serentak. Cahaya mereka akan saling terpantul dalam cermin dan menerangi seluruh tempat tersebut,
dan mereka akan mengusap puncak kepala para praktisi.”
"Jika seseorang mengembangkan samadhi ini di Bodhimandala,
walaupun pada masa akhir Dharma, ia dapat belajar dan melatih sampai
tubuh dan pikirannya murni dan jernih seperti vaidurya.” 249
"Ananda, jika bhiksu kepala yang mentransmisi sila atau salah satu
bhiksu yang berlatih tidak murni, maka Bodhimandala seperti yang dijelaskan ini tidak akan membawa hasil.”
"Setelah tiga minggu, para peserta harus duduk tegak dan tidak
bergerak. Sesudah seratus hari, mereka yang berkemampuan tinggi dan
tidak berdiri dari tempat duduk akan meraih tingkat Srotaapanna.
Meskipun tubuh dan pikiran mereka belum mencapai tingkat kesucian
akhir, tetapi dengan tidak melebih-lebihkan, mereka tahu dengan pasti
bahwa mereka akhirnya akan mencapai Kebuddhaan. Beginilah caranya
mendirikan Bodhimandala yang kamu tanyakan.”
Ananda bersujud di kaki Sang Buddha dan berkata, "Setelah aku
meninggalkan kehidupan berumah-tangga, aku mengandalkan kasih
249

Lapis lazuli (lazuardi/batu nila).
185

MEMBANGUN BODHIMANDALA

sayang Buddha. Karena aku hanya mencari pengetahuan, aku masih
belum mencapai tingkat tak perlu belajar lebih lanjut, sehingga aku
terperangkap oleh mantra jahat Surga Brahma. Meskipun waktu itu
pikiranku sadar, tetapi aku tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan
diri. Aku harus mengandalkan Bodhisattva Manjusri untuk membebaskanku. Kendati aku diberkati oleh mantra spiritual Tathagata yang dipancarkan dari puncak kepala Buddha dan menerima kekuatannya, aku masih
belum mendengarnya sendiri. Aku sangat berharap Buddha yang penuh
kasih akan memaklumkannya lagi untuk menyelamatkan semua praktisi
dalam persamuhan ini dan orang-orang masa depan yang masih
mengalami tumimbal lahir, sehingga tubuh dan pikiran mereka dapat
dibebaskan dengan mengandalkan suara rahasia Buddha." Sesudah
Ananda berkata demikian, segenap umat dalam persamuhan bersujud
kepada Sang Buddha, lalu berdiri dan menunggu Sang Buddha melafalkan
mantra rahasia Tathagata.
Pada saat itu, ratusan sinar cemerlang terpancar dari uṣṇīṣa 250 Sang
Buddha. Sebuah teratai permata dengan ribuan daun bunga muncul di
tengah-tengah sinar tersebut. Di atas bunga teratai tersebut duduklah
sesosok tubuh transformasi Tathagata. Kemudian dari puncak kepala
Buddha tersebut terpancar sepuluh berkas cahaya ratusan permata. Dari
setiap berkas cahaya tersebut muncul Guhyapada Vajra 251 yang banyaknya
tak terhitung seperti pasir sepuluh Sungai Gangga. Mereka masingmasing memegang sebuah gunung dan sebuah gada. Segenap umat dalam
persamuhan menatap ke atas dengan rasa kagum bercampur gentar.
Mereka meminta perlindungan kepada Sang Buddha. Dengan perhatian
yang terpusat mereka mendengarkan Tathagata yang tak kentara puncak
kepalanya 252 memaklumkan mantra spiritual 253:
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Uṣṇīṣa: tonjolan di puncak kepala.
Yaksa pelindung Dharma.
252
Yang tak kentara puncak kepala adalah kata lain untuk penampilan uṣṇīṣa Tathagata yang bersinar
menyilaukan sehingga tidak terlihat oleh semua makhluk hidup, sekalipun oleh Boddhisattva yang
mencoba melihatnya dari angkasa.
253
Sumber: 1. Shurangama Mantra Text Sanskrit and Chinese versions,
http://www.dharmabliss.org/audio/sur-texttw-sktch/sur_text_skt-ch.htm;
2. Đọc nhanh Chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn - Shurangama Mantra in Sanskrit
https://www.youtube.com/watch?v=oz41Yy-gCwM
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namo satata sugatāya arhate samyak-saṃbuddhāsya;
satata buddha koti usnisam;
namo sarva buddha bodhisattve-bhyaḥ;
namo saptānāṃ samyak-saṃbuddha koṭī-nāṃ;
sa śrāvaka saṃghā-nāṃ;
namo loke arhatā-naṃ;
namo srotā-apannā-nāṃ;
namo sakṛdāgāmi-nāṃ;
namo loke samyak-gatā-nāṃ;
samyak-prati-pannā-nāṃ;
namo deva-rṣi-ṇāṃ;
namo siddhya-vidyā-dhāra-rṣi-ṇāṃ;
śāpā-anu graha-saha-samarthā-nāṃ;
namo brahma-ṇe;
namo indrā-ya;
namo bhagavate rudrā-ya umā-pati saheyāya;
namo bhagavate nārāyaṇā-ya panca mahā-samudrā;
namas-kṛtāya;
namo bhagavate mahā-kālā-ya;
tripura-nagara;
vidrā-paṇa-karāya;
adhi-mukti;
śmaśāna-nivāsini;
mātṛ-gaṇa;
namas-kṛtāya;
namo bhagavate tathāgata kulāya;
namo padma kulāya;
namo vajra kulāya;
namo maṇi kulāya;
namo karma kulāya;
namo bhagavate dṛḍha-śūra-sena pra-haraṇa-rājāya;
tathāgatā-ya arhate samyak-saṃbuddhā-ya;
namo bhagavate amitābhā-ya;
tathāgatā-ya arhate samyak-saṃbuddhā-ya;
namo bhagavate akṣobhyā-ya;
tathāgatā-ya arhate samyak-saṃbuddhā-ya;
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namo bhagavate bhaiṣajya-guru vaiḍūrya prabha rājā-ya;
tathāgatā-ya arhate samyak-saṃbuddhā-ya;
namo bhagavate saṃ-puṣpita sālendra rājā-ya;
tathāgatā-ya arhate samyak-saṃbuddhā-ya;
namo bhagavate śākyamuni-ye;
tathāgatā-ya arhate samyak-saṃbuddhā-ya;
namo bhagavate ratna ketu rājā-ya;
tathāgatā-ya arhate samyak-saṃbuddhā-ya;
tebhyo namas-kṛta idāṃ bhagavata sa-tathāgata uṣṇīṣaṃ;
sitāta-patraṃ;
namo āpa-rājitaṃ prati-yaṅgirāṃ;
sarva bhūta graha nigrahaka kara-hani;
para vidyā chedanī;
akāla mri-tyu pari trāya-ṇa karī;
sarva bandhana mokṣaṇī;
sarva duṣṭa duḥ-svapna nivāraṇī;
catura-śītīnāṃ graha saha-srāṇāṃ vidhvaṃ-sana karī;
aṣṭā viṃśatināṃ nakśa-trāṇāṃ pra-sadana kari;
asṭanam maha-graha-nam vi-dhvam-sana kari;
sarva śatrū nivāraṇaṃ;
ghoraṃ duḥ-sva-pnanāṃ ca nāśanī;
viṣa, śastra, agni, udaka, ranaṃ;
aparā-jita ghora mahā-bala candi maha-dīpta mahā-teja;
mahā-śvetā-jvala mahā-balā pāṇḍara-vāsinī ārya-tārā;
bhṛkuṭī ce va vijaya vajra-maleti;
vi-śrutā padmaka vajra-jivana ca mālā ce vā aparājita vajrā-daṇḍi;
viśālā ca śanta sveteva-pūjitā saumya-rūpa mahā-śvetā ārya-tārā;
mahā-bala aparā vajra-śamkalā ce va vajra-kaumāri kulan-dharī;
vajra-hastā ca vidyā;
kān-cana mālikā kusuṃbhā ratna;
vairocanā kriyā artha usnisā;
vi-jṛmbha māni ca vajra-kanaka prabha-locana;
vajrā-tuṇḍī ca śvetā ca kamala-kṣāh śiaśī-prabha;
ity-ete mudra gaṇāh sarve rakṣaṃ kurvantu ittam mama-sya;
(Sampai disini pelafal mantra mengucapkan namanya sendiri)
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oṃ ṛṣi-gaṇa pra-śāsta sa-tathāgata uṣṇīṣā;
hūṃ trūṃ jambhana;
hūṃ trūṃ stambhana;
hūṃ trūṃ para-vidyā saṃ-bhakṣaṇa kara;
hūṃ trūṃ sarva yakṣa rākṣasa grahāṇāṃ vi-dhvaṃ-sana kara;
hūṃ trūṃ catura-śītī-nāṃ graha saha-srā-ṇāṃ.vi-dhvaṃ-sana kara;
hūṃ trūṃ rakṣa rakṣa māṃ;
bhagavan sa tathāgata uṣṇīṣa;
praty-aṅgire mahā-sahasra bhuje sahasra-śīrṣe koṭī-śiata sahasra-netre;
abhede jvalitā-tatanaka mahā-vajradāra tṛi-bhuvana maṇḍala;
oṃ svastir bhavatu mama ittam mama-sya;
(Seperti di atas, sampai disini pelafal mantra mengucapkan namanya sendiri)

rāja-bhayā cora-bhayā agni-bhayā udaka-bhayā visa-bhayā śiastrabhayā;
para-cakra-bhayā dur-bhiksa-bhayā aśiani-bhayā akāla-mrityu-bhayā;
dharaṇī-bhūmi-kampāka pata-bhayā ulakā-pāta-bhayā rāja-daṇḍabhayā;
nāga-bhayā vidyud-bhayā suparṇā-bhayā;
yakṣa-grahā rākṣasa-grahā preta-grahā piśāca-grahā bhūta-grahā;
kumbhaṇḍa-grahā pūtana-grahā kaṭa-pūtana-grahā;
skanda-grahā apa-smāra-grahā unmāda-grahā chāya-grahā revatigrahā;
jāta-a-hāriṇam garbhā-a-hāriṇam rudhirā-a-hāriṇam māṃsā-a-hāriṇam;
medhā-a-hāriṇam majjā-a-hāriṇam jata-a-hāriṇya jivita-a-harinam
pita-a-harinam;
vanta-a-harinam asucyā-a-hāriṇya citta-a-hāriṇya;
teṣāṃ sarve-ṣāṃ sarva-grahā-ṇāṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi;
pari-vrajāka kṛitāṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi;
dākinī-kṛitāṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi;
mahā-paśupataya rudra-kṛitāṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi;
nārāyaṇā-kṛitāṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi;
tattva-garuḍa kṛitāṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi;
mahā-kāla-mātṛi gaṇa-kṛitāṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi;
kāpālika kṛitāṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi;
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jaya-karā madhu-kara sarvā artha sādhaka kṛitāṃ vidyāṃ chedayāmi
kīlayāmi;
catur-bhaginī kṛitāṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi;
bhṛiṅgi-riṭi nandike-śvara gaṇa-pati sahaya kṛitāṃ vidyāṃ chedayāmi
kīlayāmi;
nagna-śramaṇa kṛitāṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi;
arhat kṛitāṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi;
vīta-rāga kṛitāṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi;
vajra-pāṇi guhya guhya-kādhi-pati kṛitāṃ vidyāṃ chedayāmi kīlayāmi;
rakṣa māṃ bhagavan ittam mama-sya;.
(Seperti di atas, sampai disini pelafal mantra mengucapkan namanya sendiri)

bhagavan sitāta-patra namo-stute;
asitā na-lā-rka prabha-sphuṭa vi-kas sitāta-patre;
jvala jvala dara dara bhidara bhidara chida chida;
hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ svāhā hehe phaṭ;
amogha-ya phaṭ apratihata phaṭ;
vara-prada phaṭ asura-vidrāpaka phaṭ;
sarva deve-bhyah phaṭ, sarva nāge-bhyaḥ phaṭ;
sarva yakṣe-bhyaḥ phaṭ, sarva gāndharve-bhyaḥ phaṭ;
sarva pūtane-bhyaḥ phaṭ, sarva kaṭa-pūtane-bhyaḥ phaṭ;
sarva dur-laṅghite-bhyaḥ phaṭ, sarva duṣ-prekṣite-bhyaḥ phaṭ;
sarva jvare-bhyaḥ phaṭ, sarva apasmāre-bhyaḥ phaṭ;
sarva śravaṇe-bhyaḥ phaṭ, sarva tirthike -bhyaḥ phaṭ;
sarva utmādake-bhyaḥ phaṭ, sarva vidyā-rājā-cārye-bhyaḥ phaṭ;
jaya karā madhu kara sarvā artha sādhake-bhyaḥ phaṭ;
vidyā cārye-bhyaḥ phaṭ, catur-bhaginī-bhyaḥ phaṭ;
vajra kaumārī vidyā rāje-bhyaḥ phaṭ, mahā-praty-aṅgire-bhyaḥ phaṭ;
vajra śankalā-ya praty-aṅgira-rājāya phaṭ;
mahā-kālā-ya mahā-mātṛi-gaṇa namas-kṛitāya phaṭ;
viṣṇuvī-ye phaṭ, brahmaṇī-ye phaṭ;
agnī-ye phaṭ, mahā-kālī-ye phaṭ;
kāla-daṇḍī-ye phaṭ, matr-ye phat;
raudrī-ye phaṭ, cāmuṇḍa-ye phaṭ;
kāla-rātrī-ye phaṭ, kāpālī-ye phaṭ;
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adhi-muktaka śmaśāna vāsinīye phaṭ;.
ye-ke-citta, sattva-asya mama ittam mama-sya;
(Seperti di atas, sampai disini pelafal mantra mengucapkan namanya sendiri)

duṣṭa-cittā amitri-cittā;
ojā-ahārā garbhā-ahārā rudhirā-ahārā mamsā-ahārā;
majjā-ahārā jātā-ahārā jīvitā-ahārā balyā-ahārā;
gandhā-ahārā puṣpā-ahārā phalā-ahārā sasyā-ahārā;
pāpa-cittā duṣṭa-cittā raudra-cittā;
yakṣa-graha, rākṣasa-graha, preta-graha, piśāca-graha;
bhūta-graha, kumbhaṇḍa-graha, skanda-graha, unmāda-graha;
chāya-graha, apa-smāra-graha, ḍāka-ḍākinī-graha, revati-graha;
jamika-graha, śakuni-graha, rauda-matri-nandika-graha, alamba-graha;
kaṇṭha-pāṇi-graha;
jvara ekā-hikā dvaitī-yakā traitī-yakā catur-thakā;
nitya-jvarā viṣama-jvarā vati-kā paitti-kā ślai-smi-kā;
sam-nipati-kā sarva-jvarā śiro-hrathi;
murdha badha-aroca-ka;
akṣi-rogaṃ mukha-rogaṃ hṛid-rogaṃ galaka-śūlaṃ karna-śūlaṃ
danta-śūlaṃ;
hṛdaya-śūlaṃ marma-śūlaṃ pārśva-śūlaṃ pṛiṣṭha-śūlaṃ udara-śūlaṃ
kaṭī-śūlaṃ;
vasti-śūlaṃ ūru-śūlaṃ jangha-sulam hasta-śūlaṃ;
pāda-śūlaṃ sarvā-aṅga-pratyaṅga-śūlaṃ;
bhūta vetāḍa ḍākinī jvara dadruka kāṇḍu kiṭi bha luta vaisarpa-lohā
liṅga;
śiaṣtra-sana-gara vina-yaka agni udaka mara vira kāntāra akāla-mṛityo;
tri-yambuka trai-laṭa vṛiścika sarpa nakula siṃha vyāghra ṛikṣa
tarakṣa camaṛa;
jīvis te-ṣāṃ sarve-ṣāṃ;
ṣitāta-patra mahā-vajra-uṣṇīṣaṃ mahā-praty-aṅgiraṃ;
yāvad-dvā-daśa yojanā abhy-anta-reṇa;
vidyā-bandhaṃ karomi, tejo-bandhaṃ karomi, pāra-vidyā-bandhaṃ
karomi;
tadyathā;
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oṃ anale viśade vīra vajra-dhare bandha bandhani vajra-pāṇi phaṭ
hūṃ trūṃ phaṭ svāhā.
"Ananda, gatha rahasia Sitatapatra yang halus dengan bagian dan
frasa yang indah yang dipancarkan dengan cahaya dari puncak kepala
Buddha ini melahirkan semua Buddha di sepuluh penjuru.
Tathagata di sepuluh penjuru karena mantra ini, dapat meraih pengetahuan yang menyeluruh dan pencerahan yang tertinggi.
Tathagata di sepuluh penjuru, dengan membawa mantra ini, dapat
menaklukkan semua mara dan menundukkan semua penganut ajaran sesat.
Tathagata di sepuluh penjuru, dengan menggunakan mantra ini,
duduk di atas bunga teratai permata dan berpergian ke alam yang banyaknya seperti debu.
Tathagata di sepuluh penjuru, dengan mengingat mantra ini, mereka
memutar roda dharma agung di alam yang banyaknya seperti debu.
Tathagata di sepuluh penjuru, dengan memegang mantra ini, dapat
pergi ke sepuluh penjuru untuk mengusap puncak kepala Bodhisattva dan
memberikan ramalan tentang pencapaian tingkat Kebuddhaan mereka. Di
sepuluh penjuru dunia, mereka yang belum merealisasi hasil latihannya
juga dapat menerima ramalan Buddha.
Tathagata di sepuluh penjuru, berdasarkan mantra ini, dapat pergi ke
sepuluh penjuru untuk menyelamatkan makhluk hidup dari penderitaan,
misalnya makhluk yang berada di alam neraka, hantu lapar, binatang,
ataupun yang buta, tuli, bisu, serta makhluk yang menderita karena hidup
bersama dengan orang yang dibenci, karena terpisah dari orang-orang
yang dicintai, karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dan
penderitaan yang timbul karena lima skandha. Pada waktu yang sama,
mereka akan terbebaskan dari kecelakaan besar dan kecil. Begitu juga
ancaman perampok dan peperangan, hukuman raja dan penjara, serta
bencana yang ditimbulkan oleh angin, api dan air, dari kelaparan, rasa
haus dan kemiskinan dalam sekejab akan menjadi musnah.
Tathagata di sepuluh penjuru, dengan menuruti mantra ini, dapat
melayani kalyaṇa-mitrata 254 di seluruh sepuluh penjuru dengan baik.

254

Kalyāṇa-mitratā: Lihat catatan kaki No. 227.
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Dalam empat sikap mulia, 255 mereka membuat persembahan pemenuhan
pengharapan. Dalam persamuhan Tathagata sebanyak butir pasir di
Sungai Gangga, mereka dianggap sebagai Pangeran Dharma yang agung.
Tathagata di sepuluh penjuru, dengan mempraktekkan mantra ini,
dapat berkumpul dan mengajar keluarga mereka di sepuluh penjuru dan
menyebabkan praktisi Kendaraan Kecil tidak menjadi gentar ketika
mereka mendengar ajaran Tantrayana.
Tathagata di sepuluh penjuru, dengan melafalkan mantra ini, mencapai pencerahan yang tak tertanding ketika duduk di bawah pohon Bodhi
dan masuk ke Parinirvana.
Tathagata di sepuluh penjuru, dengan mentransmisi mantra ini, dapat
mewariskan Buddhadharma setelah parinirvana mereka, sehingga orang
yang diwarisi tersebut benar-benar menjunjung tinggi ajaran tersebut, dan
dengan menjaga sila secara ketat dan murni, mereka semua dapat memperoleh kemurnian.
Jika aku menjelaskan pahala kebajikan mantra himpunan cahaya di
atas puncak kepala Buddha Sitatapatra ini dari pagi sampai malam dengan
tak henti-hentinya, dengan tanpa pernah mengulangi setiap suku kata atau
kalimatnya, aku bisa terus menjelaskannya selama kalpa yang tak terhitung seperti butir pasir di Sungai Gangga dan masih tidak akan selesai juga.
Mantra ini disebut juga 'Puncak Tathagata.'
Kamu semuanya yang masih perlu belajar lebih lanjut dan belum
mengakhiri lingkaran tumimbal lahir, meskipun sekarang menumbuhkan
tekad yang tulus untuk menjadi Arhat, tidak akan mungkin duduk di
Bodhimandala dengan tubuh dan pikiranmu yang tidak terganggu oleh
setan jika kamu tidak mengandalkan mantra ini.”
"Ananda, jika seseorang di tempat manapun di dunia ini, menyalin
mantra ini dengan menulisnya pada bahan asli di daerahnya, seperti kulit
pohon pattra, kertas biasa, atau kain katun putih yang halus, dan
menyimpannya dalam pundi-pundi bedak, dan jika orang itu membawa
pundi-pundi tersebut bersamanya, atau jika ia menyimpan salinan tersebut
di rumahnya, maka ketahuilah, meskipun jika ia hanya memahami begitu
sedikit dan tidak bisa menghafalnya, ia tidak akan dicelakai oleh segala
jenis racun sepanjang hidupnya.”
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Empat sikap mulia: berjalan, berdiri, duduk, berbaring.
193

MANTRA SURANGAMA

"Ananda, sekarang aku akan memberitahu lebih lanjut tentang
bagaimana mantra ini dapat menyelamatkan dan melindungi makhluk
hidup, membantu mereka menghilangkan rasa takut, dan membawanya ke
pencapaian kebijaksanaan transenden. Setelah aku parinirvana, jika ada
makhluk di akhir masa Dharma yang dapat melafalkan mantra ini atau
mengajar orang lain membacanya, orang yang melafal dan menjunjung
tinggi mantra ini tidak akan terbakar oleh api, tidak akan tenggelam ke
dalam air, dan tidak dapat dicelakai oleh racun yang kuat ataupun yang
ringan. Demikian pula, ia tidak bisa dikuasai oleh mantra jahat, naga,
hantu, makhluk halus, peri, makhluk aneh atau setan apapun juga. Pikiran
orang ini akan berada dalam kesadaran dan pemahaman yang benar,
sehingga segala jenis mantra sihir dan kutukan, racun obat-obatan, racun
emas, racun perak, racun tumbuh-tumbuhan, racun serangga, racun ular
dan uap beracun akan berubah menjadi nektar ketika masuk ke dalam
mulutnya. Tidak ada bintang jahat dan tidak ada hantu atau makhluk halus
akan memiliki niat jahat terhadap orang tersebut. Orang jahat tidak dapat
mencelakainya dengan racunnya. Vinayaka 256 serta semua raja hantu jahat
dan pengiring mereka, termotivasi oleh kebaikan yang mendalam, akan
selalu menjaga dan melindunginya.”
"Ananda, ketahuilah bahwa Raja Bodhisattva Vajra-garbha 257
delapan puluh empat ribu nayuta koti258pasir Sungai Gangga dan anggota
keluarga mereka, masing-masing dengan banyak sekali vajra pelindung
sebagai pengiringnya hadir siang dan malam pada mantra ini. Jika ada
makhluk hidup yang pikirannya sulit terpusat dan yang tidak memiliki
samadhi mengingat dan membaca mantra ini, raja-raja vajra akan selalu
mengelilingi dan melindungi laki-laki yang budiman tersebut, apalagi yang
secara tegas bertekad mencapai pencerahan. Semua Boddhisattva Raja
Vajra-garba dengan penuh perhatian dan dengan diam-diam akan
mempercepat terbukanya kesadaran spiritualnya. Dengan seketika orang
tersebut akan dapat mengingat peristiwa yang terjadi selama kalpa yang
banyaknya seperti butir pasir delapan puluh empat ribu Sungai Gangga
dan mengetahui kejadian tersebut dengan tanpa keraguan. Dari kalpa itu
seterusnya, pada setiap kehidupan sampai pada kelahiran yang terakhir, ia
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Lihat catatan kaki No. 248.
Kemungkinan adalah Vajrasattva beserta para Bodhisattva dari keluarga vajra (vajra kulāya).
258
Nayuta : 1,000,000,000,000 (satu triliun); koti : 10,000,000,000 (sepuluh milliar).
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tidak akan terlahir di alam yaksa, raksasa, putana, kataputana, kumbhanda,
pisaca dan sebagainya, 259 atau terlahir di alam hantu lapar, makhluk jahat
yang berbentuk ataupun yang tak berbentuk, berpikiran ataupun tak
berpikiran, atau di tempat yang buruk seperti itu.
Jika orang baik ini membaca, melafal, menyalin atau menuliskan
mantra ini, ataupun jika ia membawa atau menyimpannya, atau membuat
persembahan kepadanya, maka selama berkalpa-kalpa ia tidak akan
menjadi miskin atau menjadi orang tingkat rendah. Tidak akan pula ia
terlahir di tempat-tempat yang tidak menyenangkan. Meskipun orangorang seperti ini tidak pernah mengumpulkan berkah apapun, Tathagata di
sepuluh penjuru akan melimpahkan pahala kebajikan mereka sendiri
kepada mereka. Dengan demikian, selama kalpa-kalpa asamkhyeya 260
yang tak terhitung seperti pasir Sungai Gangga, ia akan selalu bersamasama dengan Buddha karena pahala kebajikan yang tak terbatas tersebut.
Seperti buah aksa261 yang tumbuh berkelompok, ia akan tinggal di tempat
yang sama dengan Buddha, diresapi dengan pengembangan dan tidak
pernah berpisah.”
"Oleh karena itu, mantra ini dapat memungkinkan mereka yang telah
melanggar sila untuk mendapatkan kembali sila yang murni. Ia dapat
memungkinkan mereka yang belum menerima sila menerimanya; dapat
menyebabkan mereka yang tidak tekun melatih diri menjadi tekun;
memungkinkan mereka yang tidak memiliki kebijaksanaan mendapatkan
kebijaksanaan; menyebabkan mereka yang tidak murni segera menjadi
murni; serta menyebabkan mereka yang tidak mengikuti peraturan tidak
makan sesudah tengah hari dan tidak menjalankan sila menjadi mengikuti
peraturan dan menjalankan sila.”
"Ananda, bagi orang baik yang menjunjung tinggi mantra ini, jika ia
melanggar sila sebelumnya, maka sesudah melafal mantra, berbagai
pelanggaran sila yang terjadi sebelumnya, baik berat maupun ringan
dengan seketika akan terhapus semuanya. Bahkan, walaupun ia minum
minuman keras atau mengkonsumsi lima macam tumbuhan yang baunya
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Yaksa: hantu cepat; raksasa: hantu pemakan manusia; putana: hantu penyebar penyakit; kataputana:
hantu busuk; kumbhanda: hantu berbentu guci; pisaca: hantu pemakan daya hidup.
260
Kalpa asamkhyeya: periode selama 336,000,000 tahun.
261
Lihat catatan kaki No. 30.
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menyengat 262 dan melakukan berbagai hal yang tercemar lainnya di masa
lalu, Buddha, Bodhisattva, Vajra Pelindung Dharma, dewa, ṛṣi, hantu, dan
makhluk halus lainnya tidak akan menyalahkannya. Walaupun mereka
tidak berpakaian baru tetapi berpakaian compang-camping dan kotor
waktu memasuki dan berlatih di Bodhimandala, namun segala perbuatan
mereka tetap merupakan perbuatan yang murni. Bahkan, walaupun
mereka tidak mendirikan panggung, tidak masuk ke Bodhimandala dan
tidak berlatih Sang Jalan, tetapi melafal dan menjunjung mantra ini, pahala
kebajikan mereka akan sama dengan mereka yang masuk ke panggung dan
melatih Sang Jalan.”
"Orang-orang yang telah melakukan panca garuka karma 263 serta
bhiksu atau bhiksuni yang telah melanggar empat parajika atau delapan
parajika, 264 setelah mereka melafalkan mantra ini, karma berat seperti ini
akan sirna seperti gundukan pasir yang terpencar oleh angin topan hingga
tiada butir pasir yang tersisa.”
"Ananda, makhluk hidup yang belum sempat menyesali dan memperbaiki diri atas perbuatan jahat yang berat ataupun ringan yang telah
mereka lakukan selama kalpa terdahulu yang tak terhitung jumlahnya
sampai dan termasuk kehidupan ini, jika mereka membaca, melafal,
menyalin, atau menulis mantra ini, atau membawanya bersama mereka,
atau menempatkannya di tempat tinggal mereka di desa, kebun atau di
gedung, maka semua karma yang terakumulasi akan hancur seperti salju
yang mencair ketika tersiram air panas. Tak lama sesudah itu mereka akan
meraih kesabaran akan dharma tak tercipta.”
"Selain itu, Ananda, jika ada wanita yang tidak memiliki anak dan
menginginkan anak, dengan tulus menghafal dan melafalkan mantra ini
atau membawa mantra Sitatapatra ini bersamanya, ia akan melahirkan
putra atau putri yang dianugerahi dengan berkah, kebajikan dan kebijaksanaan. Mereka yang menginginkan umur panjang akan mendapatkan umur
panjang. Orang-orang yang berharap dapat cepat menyempurnakan pahala
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Lima macam tumbuhan yang baunya menyengat: 1. Bawang putih; 2. Bawang merah (brambang),
termasuk bawang bombay; 3. Lokio (bawang batak); 4. Bawang daun, termasuk bawang prei dan
kucai; 5. Asafoetida (Ferula ass-foetida, nama lain: asant, devil’s dung) - getah rembesan sejenis
umbi, berbau seperti bawang prei, asal Iran dan Afganistan, banyak dibudidaya di India.
263
Panca garuka karma: lima pelanggaran berat atau lima pelanggaran yang tak terampunkan
(Membunuh ayah kandung, membunuh bunda kandung, membunuh Arhat, melukai Buddha,
memecah belah Sangha).
264
Peraturan atau disiplin dasar bhiksu dan bhiksuni.
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mereka akan segera mendapatkannya. Hal yang sama berlaku bagi mereka
yang menginginkan kesehatan, umur panjang, penampilan yang baik atau
kekuatan. Pada akhir hidupnya, mereka akan terlahir kembali di sepuluh
penjuru alam yang mereka harapkan. Mereka pasti tidak akan terlahir di
daerah pinggir 265 atau sebagai orang tingkat rendah, apalagi dalam bentuk
aneh lainnya.
Ananda, pada saat kelaparan atau wabah melanda suatu negara,
provinsi atau desa, atau jika ada pasukan bersenjata, perampok, invasi,
perang atau bahaya mengancam suatu negara, dengan menulis mantra
spiritual ini dan meletakkannya di empat gerbang kota, di chaitya 266 atau di
dhvaja 267 , dan menginstruksikan semua warga di negara tersebut untuk
melihat ke mantra, memberi hormat dan dengan pikiran terpusat membuat
persembahan kepadanya, atau menginstruksikan semua warga membawa
serta dengan mereka, atau menempatkannya di rumah mereka, maka
bencana-bencana seperti itu akan hilang semua. Ananda, di negara mana
saja, jika penduduknya melafalkan, menyimpan dan menghormati mantra
ini, naga-naga surgawi akan merasa senang. Dengan demikian angin dan
hujan akan sesuai musimnya. Panen hasil bumi akan berlimpah dan
orang-orang akan hidup dengan damai dan bahagia.”
"Mantra ini juga dapat mengekang semua bintang-bintang jahat yang
mungkin muncul dari arah mana saja dan yang mengubah diri dengan cara
yang luar biasa. Dengan demikian bencana dan halangan tidak akan muncul. Orang-orang tidak akan mati karena kecelakaan pada usia muda, tidak
pula mereka terhukum dengan rantai kaki, borgol dan sebagainya. Mereka
akan merasa damai siang malam dan tidak ada mimpi buruk akan mengganggu tidur mereka.”
"Ananda, ada delapan puluh empat ribu bintang jahat di Dunia Saha
ini yang menimbulkan perubahan alam dan membawa bencana, di mana
terdapat dua puluh delapan bintang jahat utama sebagai pemimpinnya.
Dari jumlah ini, terdapat delapan bintang besar dan jahat sebagai penguasa
mereka. Mereka menjelma dalam berbagai bentuk. Ketika mereka muncul di dunia, mereka membawa bencana dan kejadian yang aneh pada
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Daerah pinggir: Tempat di mana tidak terdapat Buddhadharma.
Chaitya: Kuil atau aula berdoa dengan stupa di salah satu ujungnya.
267
Dhvaja: Panji atau lonceng kemenangan, salah satu benda dari delapan benda keberuntungan yang
menandakan kemenangan terhadap ketakutan, ketidaktahuan dan kematian.
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makhluk hidup. Tetapi mereka semua akan diberantas di mana mantra ini
berada. Tempat-tempat dalam batas dua belas yojana268 akan aman, tidak
ada malapetaka atau kemalangan akan masuk ke dalamnya.”
"Oleh karena itu, Tathagata menyatakan mantra ini sebagai mantra
yang akan melindungi para pemula di masa depan dan semua praktisi
sehingga mereka bisa masuk ke dalam samadhi. Tubuh dan pikiran mereka akan terasa nyaman dan mencapai ketenangan yang mendalam. Lagipula, tidak akan ada setan, hantu dan makhluk halus lainnya, ataupun
musuh, bencana dan kemalangan yang disebabkan oleh kehidupan terdahulu dari waktu tak berawal, ataupun karma lama dan utang masa lalu
datang menyusahkan dan membahayakan mereka.”
"Kalau sampai orang-orang baik seperti kamu, semua orang di persamuhan yang masih dalam tahap belajar dan praktisi masa depan yang
membangun Bodhimandala serta mematuhi sila yang bersangkutan, menerima sila dari anggota Sangha yang murni dan yang senantiasa melafal
mantra ini dengan tanpa keraguan, namun tetap tidak dapat merealisasikan
pikiran pencerahan dengan tubuh yang dilahirkan orang tua mereka pada
kehidupan ini juga, maka dapat kamu katakan bahwa Tathagata sepuluh
penjuru telah berbohong!”
Ketika Sang Buddha menyelesaikan penjelasan ini, ratusan ribu
ksatria vajra dalam persamuan datang menghadap Sang Buddha. Mereka
merangkapkan kedua telapak tangan mereka, bersujud dan berkata:
"Dengan hati yang tulus kami akan melindungi orang-orang yang mengembangkan Bodhi 269 dengan cara ini sesuai dengan apa yang Sang
Buddha katakan."
Kemudian Raja Brahma, Dewa Sakra, dan empat Maharaja Surgawi
datang ke hadapan Sang Buddha. Mereka bersujud bersama-sama dan
berkata kepada Sang Buddha: "Jika memang ada orang-orang baik yang
melatih diri dengan cara ini, kami akan melakukan semua yang kami bisa
untuk melindungi mereka dengan sungguh-sungguh dan menyebabkan apa
yang mereka inginkan sepanjang hidup mereka tercapai semua sesuai
keinginan mereka."
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Yojana adalah satuan untuk mengukur jarak. Satu yojana panjangnya sekitar 15 kilometer.
Pencerahan.
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Selain itu, para panglima besar yaksa, raja raksasa¸ raja putana, raja
kumbhanda, raja pisaca, vinayaka, 270 raja-raja hantu besar, dan semua
pemimpin hantu yang tak terhitung jumlahnya datang ke hadapan Sang
Buddha. Mereka merangkapkan kedua telapak tangan mereka, bersujud
dan berkata: "Kami juga bersumpah untuk melindungi orang-orang ini dan
membantu agar tekad mereka untuk merealisasi batin cerah akan cepat
terlaksana"
Kemudian dewa-dewa matahari dan dewa-dewa bulan, dewa hujan,
dewa angin, dewa awan dan dewa petir, dewa pejabat pencatat kebajikan
dan kejahatan yang beronda sepanjang tahun dan para rombongan
pengiring bintang yang tak terhitung banyaknya yang juga hadir dalam
persamuhan bersujud dan berkata kepada Sang Buddha: "Kami juga akan
melindungi semua praktisi, sehingga Bodhimandala mereka aman dan
mereka tidak merasa takut."
Kemudian para dewa gunung, dewa laut dan makhluk-makhluk
halus yang tinggal di air, darat dan udara, serta raja dewa angin, para dewa
dari arupaloka 271 yang tak terhitung banyaknya datang ke hadapan
Tathagata. Mereka bersama-sama bersujud dan berkata kepada Sang
Buddha, "Kami juga akan melindungi praktisi-praktisi ini sampai mereka
mencapai pencerahan dan tidak akan pernah membiarkan setan mengganggu mereka "
Kemudian para Bodhisattva Raja Vajra-garba dalam persamuhan
agung yang berjumlah sebanyak delapan puluh empat ribu nayuta koti272
pasir Sungai Gangga, bangkit dari tempat duduk mereka. Mereka bersujud
dan berkata kepada Sang Buddha: "Bhagavan, dari latihan pengembangan
diri yang kami lakukan, kami sudah lama mencapai pencerahan. Tetapi
kami tidak berniat masuk ke Nirvana. Kami akan selalu menyertai mantra
ini, menyelamatkan dan melindungi orang-orang di akhir masa yang
mengembangkan samadhi dengan benar. Bhagavan, orang-orang seperti
ini, yang mengembangkan pikiran mereka dan melatih samadhi, baik
dalam Bodhimandala atau berpradaksina di sekitarnya, dan bahkan orangorang yang pikirannya sulit terpusat tetapi berkeliaran dan bermain ke
desa-desa, kalau mereka melafal mantra ini, mereka akan disertai dan
270

Lihat catatan kaki No. 248.
Arupaloka (atau arupa-dhatu): alam di mana makhluk hidup di sana tak memiliki bentuk.
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dilindungi oleh kami dan rombongan pengikut kami. Meskipun Raja Mara
dan Mahamahesvara 273 berusaha mengganggu dan menguasai mereka,
mereka tidak akan pernah mampu melakukannya. Setan-setan kecil,
kecuali yang berniat mengembangkan dhyana, akan tertahan pada jarak
sepuluh yojana dari orang-orang baik ini. Bhagavan, jika setan jahat atau
rombongan pengiring mereka ingin menyakiti atau mengganggu orangorang yang baik ini, kami akan menghancurkan kepala mereka hingga
berkeping-keping dengan godam vajra kami. Kami akan selalu membantu
orang-orang ini untuk mencapai apa yang mereka inginkan."
Kemudian Ananda bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud di
kaki Sang Buddha dan berkata: “Kami adalah praktisi bodoh yang hanya
mencari pengetahuan dengan mendengarkan. Itulah sebabnya mengapa
kami gagal meninggalkan pikiran duniawi. Sekarang, setelah kami mendengar instruksi Sang Buddha yang penuh belas kasih tentang latihan
sublimasi yang benar, tubuh dan pikiran kami menjadi sangat nyaman dan
kami mendapatkan manfaat yang luar biasa. Bhagavan, dalam latihan
untuk merealisasi Samadhi Buddha ini, sebelum mencapai Nirvana,
apakah tahap-tahap yang harus dilalui untuk mencapai tujuan akhir? Apa
yang dimaksud dengan tingkat ‘Kebijaksanaan Kering’? Apakah yang
dimaksud dengan ‘empat puluh empat tingkat pengembangan Bodhisattva’?
Tingkat apa yang harus dicapai seseorang untuk dapat disebut memasuki
tingkat Boddhisattva? Dan apa yang disebut ‘Boddhisattva dengan pencerahan setingkat Buddha’?” Setelah berkata demikian, ia bersujud dengan
kening dan keempat anggota tubuh menyentuh tanah. Kemudian seluruh
persamuhan menatap dengan hormat, menunggu suara yang penuh belas
kasih dari Sang Buddha.
Pada saat itu Sang Buddha memuji Ananda dan berkata: “Bagus,
bagus! Adalah baik atas nama persamuhan ini dan semua makhluk hidup
di akhir masa Dharma yang akan berlatih samadhi dalam pencarian
Mahayana mereka kamu meminta instruksiku mengenai tingkat-tingkat
pengembangan di Jalan yang tak tertanding, mulai dari kondisi duniawi
sampai ke Parinirvana. Dengarkan dengan penuh perhatian apa yang aku
sekarang beritahu kepadamu.” Ananda dan segenap umat persamuhan
Mahāmaheśvara : Raja tertinggi rupadhatu (alam berbentuk).
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mengatupkan tangan dan memusatkan pikiran mereka, berdiam diri untuk
menerima Ajaran.
Sang Buddha berkata: “ Ananda, ketahuilah bahwa sifat alami batin
yang mutlak itu benar-benar cerah. Ia berada di luar nama dan bentuk, dan
pada dasarnya tidak ada dunia ataupun makhluk hidup di dalamnya.
Karena pikiran ceroboh274 sesaat yang timbul pada awal mula, terjadilah
proses pemunculan. Dengan adanya pemunculan, terjadilah proses pelenyapan. Proses pemunculan bersifat ilusi, ia tidaklah kekal dan tidak
memiliki jati diri. Oleh karena pemuncullan bersifat ilusi, dengan demikian pelenyapan yang timbul akibat pemunculan bersifat ilusi pula.
Lenyapnya ilusi disebut batin sejati atau Pencerahan Agung dan Maha
Parinirvana. Oleh karena itu istilah pelenyapan ilusi ini menyiratkan
perubahan ganda.”275
“Ananda, jika kamu sekarang ingin melatih samadhi sejati agar
langsung meraih Parinirvana Tathagata, terlebih dahulu kamu harus
mengetahui dua penyebab ilusi keberadaan, 276 yaitu ilusi keberadaan dunia
dan ilusi keberadaan makhluk hidup. Ketika kedua macam ilusi keberadaan tersebut tidak muncul lagi, maka itu adalah keadaan samadhi sejati
Tathagata.”
“Ananda, apakah yang disebut ilusi keberadaan makhluk hidup?
Ananda, sifat alami batin adalah terang, karena sifat alami itu sendiri
adalah kecerahan yang sempurna. Karena pikiran ceroboh sesaat yang
ingin mencerahkan batin yang sudah cerah, timbullah kesadaran alaya
yang memunculkan fenomena palsu. Demikianlah, dari ketiadaan yang
mutlak timbullah keberadaan yang bersifat ilusi.”
“Ketidaktahuan menimbulkan bentuk-bentuk karma dan subjek yang
memahami serta fenomena sebagai objeknya. Meski bentuk-bentuk karma,
subjek dan objek timbul dari ketidaktahuan, namun ketidaktahuan sendiri
tidak memiliki substansi, sehingga bentuk-bentuk karma, subjek dan objek
yang dimunculkan juga tidak memiliki dasar yang nyata. Akhirnya,

274

Yang sering disebut ‘ketidaktahuan’.
Yaitu perubahan dari jñeyāvaraṇa (rintangan karena pengetahuan) menjadi pencerahan agung; dan
dari kleśāvaraṇa (rintangan karena klesa) menjadi Maha-parinirvana.
276
Ilusi keberadaan, atau keberadaan palsu, atau keberadaan yang bersifat ilusi: fenomena yang
sebetulnya tidak ada, tetapi terasa seperti ada. Naskah asli menyebutnya dengan ‘keterbalikan’.
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dengan didasari ilusi yang ditimbulkan dari ketidaktahuan yang tidak nyata
tersebut muncullah dunia dan makhluk hidup.”
“Demikianlah, kebingungan yang timbul dari sifat alami yang cerah
dan sempurna menciptakan ilusi yang tidak memiliki sifat alami maupun
dasar, sehingga ilusi yang tercipta bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan
sebagai sandaran.”
"Katakanlah kamu berusaha memulihkan sifat batin yang sejati.
Tetapi keinginan untuk memulihkan sifat batin yang sejati dengan pikiran
duniawi adalah merupakan kesalahan, sebab sifat batin yang sejati adalah
sifat cerah alami sebagaimana adanya yang tidak perlu dipulihkan.
Dengan berbuat demikian, maka kamu telah menyimpang dari sasarannya.”
“Ketidaktahuan awal yang pada dasarnya tidak diproduksi, kesadaran yang pada dasarnya tidak menetap, aspek subjektif yang pada dasarnya
bukan pikiran, dan aspek fenomena yang pada dasarnya bukan objek
indera 277 muncul melalui interaksi. Ketika mereka muncul semakin
banyak dan semakin kuat, mereka membentuk kecenderungan untuk
menciptakan karma. Karma serupa menghasilkan stimulus bersama.
Karena karma yang dihasilkan tersebut, terjadilah fenomena yang saling
bergantungan. Mereka saling memunculkan dan saling melenyapkan.
Karena keterbalikan atau penyebab yang tidak berdasar inilah yang
menyebabkan terjadinya keberadaan makhluk hidup yang tampaknya
seolah-olah ada.
“Ananda, apakah yang disebut ilusi keberadaan dunia? 278 Karena
ilusi keberadaan akibat ketidaktahuan yang merangkul fenomena eksternal
dan membentuk indera, muncullah tubuh yang bersifat ilusi. Dengan
adanya tubuh, maka muncullah kesan tempat di sebelah depan, belakang,
kiri dan kanan tubuh yang dinamakan Timur, Barat, Utara dan Selatan.
Inilah yang disebut sebagai batas-batas ruang. Karena sebab yang tidak
beralasan dari ketidaktahuan dan sasaran penciptaannya, dan karena
makhluk hidup tinggal di tempat tinggal mereka yang semua berlangsung
277

Ketidaktahuan awal (Skt. mulavidya); kesadaran (yang dimaksud dengan ‘kesadaran’ disini adalah
kesadaran yang dimaksud dalam mata rantai ketiga dari dua belas mata rantai sebab akibat yang
saling bergantungan – Skt. karmajatilaksana); aspek subjektif (Skt. darsana-bhaga); dan aspek
fenomena (Skt. laksana-bhaga).
278
Secara harfiah, kata ‘dunia’ dalam bahasa Mandarin berarti ruang dan waktu.
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terus menerus dan bersifat sementara, maka muncullah ilusi waktu,
sehingga tiga aspek waktu dan empat batas ruang berbaur dan bergabung
menghasilkan dua belas kategori makhluk.
“Oleh karena itu, di dunia ini, karena adanya getaran, timbullah
suara; karena suara, timbullah bentuk; karena bentuk, timbullah bau;
karena bau, timbullah sentuhan; karena sentuhan, timbullah perasaan; dan
karena perasaan, timbullah pikiran. Keenam ilusi ini berkontribusi pada
pembentukan karma yang terus menerus bergulir, yang menyebabkan
timbul dan terbaginya makhluk hidup menjadi dua belas kategori yang
berbeda yang lahir dari jenis yang satu ke jenis lainnya. 279 Demikianlah,
di dunia ini, suara, bau, rasa, sentuhan dan lainnya, bersama dengan organorgan indera yang semuanya bersifat ilusi, masing-masing bertransformasi
menjadi dua belas kategori yang merupakan satu siklus lengkap.”
“Fenomena keberadaan yang bersifat ilusi yang berkesinambungan
menciptakan dua belas kelompok makhluk hidup yang lahir dari telur,
rahim, kelembaban, dan dengan transformasi. 280 Di antara mereka, ada
yang memiliki bentuk, ada yang tidak memiliki bentuk, ada yang memiliki
pikiran dan ada yang tidak memiliki pikiran, ada yang tidak sepenuhnya
memiliki bentuk, ada yang tidak sepenuhnya tidak memiliki bentuk, ada
yang tidak sepenuhnya memiliki pikiran, dan ada yang tidak sepenuhnya
tidak memiliki pikiran.”
“Ananda, melalui proses yang berkesinambungan dari ilusi, terjadi
keberadaan palsu tumimbal lahir di dunia yang disebabkan oleh gerakan
pikiran. Mereka menyatu dengan energi menjadi delapan puluh empat
ribu pikiran campur aduk yang terbang dan tenggelam. Dengan demikian,
terbentuklah kalala 281 di dalam telur yang berkembang biak di seluruh
dunia dalam bentuk ikan, burung, kura-kura, ular dan sejenisnya. Mereka
ditemukan di seluruh dunia dalam jumlah yang berlimpah.” 282
“Melalui proses yang berkesinambungan dari pencemaran batin,
terjadi keberadaan palsu tumimbal lahir di dunia yang disebabkan oleh
279

Yang disebut tumimbal lahir.
Perubahan rupa.
281
Kalala : embrio.
282
Ini adalah kelahiran dari telur.
280
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nafsu berahi. Mereka menyatu dengan rangsangan menjadi delapan puluh
empat ribu pikiran campur aduk yang berdiri tegak maupun yang mendatar. Dengan demikian, terbentuklah arbuda283 dalam rahim yang berinkarnasi sebagai manusia, hewan, naga, dewa bumi dan sejenisnya.
Mereka ditemukan di seluruh dunia dalam jumlah yang berlimpah.” 284
“Melalui proses yang berkesinambungan dari kemelekatan dan keinginan, terjadi keberadaan palsu tumimbal lahir di dunia yang disebabkan
oleh kecenderungan. Mereka menyatu dengan kehangatan menjadi
delapan puluh empat ribu pikiran campur aduk yang goyah dan terbalik.
Dengan demikian, terbentuklah pesi 285 dalam kelembaban yang berinkarnasi sebagai sebagai serangga yang merangkak dan cacing yang
menggeliat dan sejenisnya. Mereka ditemukan di seluruh dunia dalam
jumlah yang berlimpah.”286
“Melalui proses yang berkesinambungan dari pikiran yang ingin
berubah, meninggalkan bentuk yang lama dan memiliki bentuk yang baru,
terjadi keberadaan palsu tumimbal lahir di dunia yang disebabkan oleh
kepalsuan. Mereka menyatu dengan sentuhan menjadi delapan puluh
empat ribu pikiran campur aduk yang baru dan lama. Dengan demikian,
terbentuklah ghana287 yang berinkarnasi sebagai makhluk yang bermetamorfosa, yang merangkak dan yang dapat terbang dan sejenisnya.
Mereka ditemukan di seluruh dunia dalam jumlah yang berlimpah.” 288
“Melalui proses yang berkesinambungan dari pikiran yang ingin
menghilangkan tubuh yang tak tembus pandang dan memiliki tubuh yang
bercahaya, terjadi keberadaan palsu tumimbal lahir di dunia yang disebabkan oleh penghambatan. Mereka menyatu dengan penempelan menjadi
delapan puluh empat ribu pikiran campur aduk mistis yang tembus
pandang. Dengan demikian, terbentuklah ghana berbentuk yang berinkarnasi sebagai makhluk yang bercahaya, yang menjadi pertanda baik
283

Arbuda : Janin.
Ini adalah kelahiran dari rahim.
285
Pesi : embrio lembab.
286
Ini adalah kelahiran dari kelembaban.
287
Embrio transformasi.
288
Ini adalah kelahiran dari transformasi, seperti ulat yang bermetamorfosa menjadi kupu-kupu, dan
lain-lain.
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dan buruk dan sejenisnya. Mereka ditemukan di seluruh dunia dalam
jumlah yang berlimpah.”289
“Melalui proses yang berkesinambungan dari pikiran yang ingin
menghilangkan tubuh dan berbaur dalam kekosongan, terjadi keberadaan
palsu tumimbal lahir di dunia yang disebabkan oleh khayalan. Mereka
menyatu dengan kegelapan menjadi delapan puluh empat ribu pikiran
campur aduk ketidakjelasan dan tersembunyi. Dengan demikian, terjadilah ghana tidak berbentuk yang berinkarnasi sebagai makhluk-makhluk
tanpa bentuk yang melebur ke dalam kekosongan dan sejenisnya. Mereka
ditemukan di seluruh dunia dalam jumlah yang berlimpah.” 290
“Melalui proses yang berkesinambungan dari pikiran yang menginginkan pemujaan, terjadi keberadaan palsu tumimbal lahir di dunia yang
disebabkan oleh pikiran imaginatif. Mereka menyatu dengan ingatan
menjadi delapan puluh empat ribu pikiran campur aduk tersembunyi dan
terikat. Dengan demikian, terbentuklah ghana yang memiliki pikiran yang
berinkarnasi sebagai dewa penunggu gunung, dewa penunggu kota, hantu,
siluman, dan makhluk halus lainnya. Mereka ditemukan di seluruh dunia
dalam jumlah yang berlimpah.” 291
“Melalui proses yang berkesinambungan dari pikiran yang bodoh
dan bebal, terjadi keberadaan palsu tumimbal lahir di dunia yang disebabkan oleh pikiran bodoh dan ketidaktahuan. Mereka menyatu dengan kemelekatan yang keras kepala menjadi delapan puluh empat ribu pikiran
campur aduk yang kering dan kaku. Dengan demikian, terbentuklah ghana
yang tidak memiliki pikiran yang berinkarnasi sebagai makhluk-makhluk
yang berubah menjadi tanah, kayu, logam, atau batu dan sejenisnya.
Mereka ditemukan di seluruh dunia dalam jumlah yang berlimpah.” 292
“Melalui proses yang berkesinambungan dari pikiran yang bersifat
parasit, terjadi keberadaan palsu tumimbal lahir di dunia yang disebabkan
oleh pikiran yang meniru. Mereka menyatu dengan kekotoran dan pe289

Ini adalah kelahiran makhluk berbentuk dan bercahaya, seperti kunang-kunang, makhluk di alam
surga dhyana pertama sampai surga dhyana ke empat dan lain-lain.
290
Ini adalah kelahiran makhluk tak berbentuk di alam arupaloka.
291
Ini adalah kelahiran makhluk tak berbentuk yang memiliki pikiran.
292
Ini adalah kelahiran makhluk yang tidak memiliki pikiran.
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nularan menjadi delapan puluh empat ribu pikiran campur aduk yang
saling mengandalkan. Dengan demikian, terbentuklah ghana yang berinkarnasi sebagai makhluk-makhluk tak sepenuhnya memiliki bentuk,
seperti ubur-ubur yang menggunakan udang sebagai mata mereka dan
sejenisnya. Mereka ditemukan di seluruh dunia dalam jumlah yang berlimpah.” 293.
“Melalui proses yang berkesinambungan dari pikiran yang menggoda dan saling menarik, terjadi keberadaan palsu tumimbal lahir di dunia
yang disebabkan oleh pikiran yang licik. Mereka menyatu dengan sihir
dan mantra menjadi delapan puluh empat ribu pikiran campur aduk yang
saling memanggil dan memerintah. Dengan demikian, terbentuklah ghana
yang tidak sepenuhnya tidak memiliki bentuk yang berinkarnasi sebagai
guna-guna dan makhluk yang dikuasai tukang sihir 294. Mereka ditemukan
di seluruh dunia dalam jumlah yang berlimpah.” 295
“Melalui proses yang berkesinambungan dari pikiran salah yang
menganggap makhluk lain sebagai diri sendiri, terjadilah keberadaan palsu
tumimbal lahir di dunia yang disebabkan oleh pikiran yang terperdaya.
Mereka menyatu dengan bentuk jenis lain menjadi delapan puluh empat
ribu pikiran campur aduk yang saling bertukaran. Dengan demikian,
terbentuklah ghana yang tidak sepenuhnya memiliki pikiran yang
berinkarnasi sebagai angkut-angkut 296 dan sejenisnya yang mengubah
makhluk lain menjadi jenis mereka sendiri. Mereka ditemukan di seluruh
dunia dalam jumlah yang berlimpah.” 297
“Melalui proses yang berkesinambungan dari pikiran dendam,
terjadilah keberadaan palsu tumimbal lahir di dunia yang disebabkan oleh
pikiran yang ingin membunuh. Mereka menyatu dalam keanehan dan
penyimpangan menjadi delapan puluh empat ribu pikiran campur aduk
yang ingin membunuh orang tua sendiri. Dengan demikian, terbentuklah
293

Ini adalah makhluk yang tidak sepenuhnya memiliki bentuk.
Misalnya polong, santet, tenung dan sejenisnya.
295
Ini adalah makhluk yang tidak sepenuhnya tidak memiliki bentuk.
296
Angkut-angkut, sejenis lebah berwarna hitam atau coklat, dan umumnya ditandai dengan pola
mencolok kontras kuning, putih, oranye, atau merah. Lebah jenis ini membangun sarang dengan
menggunakan lumpur atau tanaman yang dikunyah. Serangga ini mengambil ulat sutera dan
mengubahnya menjadi anaknya dengan melafal mantra ‘jadilah seperti aku’ selama tujuh hari.
297
Ini adalah makhluk-makhluk yang tidak sepenuhnya memiliki pikiran.
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ghana yang tidak sepenuhnya tidak memiliki pikiran yang berinkarnasi
seperti sejenis burung hantu yang mengeram anaknya dalam gumpalan
kotoran, dan burung pojing 298 yang mengeram buah beracun. Sesudah
anak-anak mereka lahir, mereka melahap orangtua mereka. Mereka
ditemukan di seluruh dunia dalam jumlah yang berlimpah.” 299
“Inilah dua belas kategori makhluk hidup."

298

Burung pojing: Hewan legendaris, berbentuk seperti rubah (kata ‘burung’ dalam teks kemungkinan
terjadi karena kesalahan), tetapi lebih kecil. Binatang ini tidak dapat bereproduksi, sehingga ia
mengambil buah beracun dan dieram untuk dijadikan anaknya. Sesudah anak ahir, maka anak
tersebut memakan orangtuanya,
299
Ini adalah makhluk-makhluk yang tidak sepenuhnya tidak memiliki pikiran.
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BAB VIII

"Ananda, masing-masing kategori makhluk tersebut memiliki semua
dua belas macam keadaan ilusi keberadaan, seperti seseorang menekan
matanya dan menghasilkan berbagai bayangan gambar bunga di angkasa.
Demikianlah ilusi keberadaan terjadi karena pemutarbalikan batin cerah
yang sempurna dan murni menjadi pemikiran yang salah dan kacau.
Karena sekarang kamu ingin berlatih dan merealisasi Samadhi Buddha,
kamu harus menjalankan tiga langkah bertahap untuk menyingkirkan
penyebab dasar pikiran yang kacau balau tersebut dan memusnahkan
mereka. Hal ini seperti menghilangkan madu beracun dari pot dengan
menggunakan air panas yang dicampur dengan abu dupa untuk membersihkan wadah tersebut. Hanya apabila wadah tersebut benar-benar bersih,
ia baru dapat digunakan untuk menampung nektar.”
“Apakah tiga langkah bertahap itu? Yang pertama adalah latihan
awal untuk menghapus semua penyebab penunjang. Yang kedua adalah
latihan utama untuk melenyapkan penyebab dasar, dan yang ketiga adalah
latihan progresif untuk menghentikan pertumbuhan karma.
“Apakah penyebab penunjang itu? Ananda, dua belas kategori
makhluk hidup di dunia tidak dapat melangsungkan kehidupan mereka
tanpa memakan sesuatu. Pada mereka terdapat empat cara makan, yaitu
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makan per bagian, 300 makan dengan mengandalkan sentuhan, 301 makan
dengan menggunakan pikiran, 302 dan makan dengan mengandalkan
kesadaran. 303 Oleh karena itu, Buddha mengatakan bahwa semua makhluk
hidup bergantung pada makanan untuk mempertahankan hidup mereka di
alam samsara.”
“Ananda, semua makhluk akan hidup jika mereka mengkonsumsi
makanan yang sehat dan akan mati jika mereka memakan makanan
beracun. Dalam pencarian samadhi, mereka harus menjauhkan diri dari
mengkonsumsi lima jenis tumbuh-tumbuhan yang berbau menyengat. 304
Kelima macam tumbuh-tumbuhan tersebut merangsang nafsu berahi jika
dimakan sesudah dimasak, dan meningkatkan emosi kalau dimakan
mentah. Meskipun mereka yang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan tersebut dapat membabarkan dua belas divisi kanon Mahayana, namun para
dewa dari sepuluh penjuru, karena tidak menyukai bau busuk, akan
menjauhi mereka. Sebaliknya, hantu-hantu lapar akan datang dan menjilat
bibir orang yang telah mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan tersebut. Dengan
demikian, mereka selalu dikelilingi oleh hantu-hantu, sehingga berkah dan
keberuntungan mereka akan memudar dari hari ke hari. Tidak ada manfaat apapun yang akan mereka peroleh.”
“Ketika orang-orang yang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan berbau
menyengat ini melatih samadhi, tidak ada Bodhisattva, dewa surgawi dan
pelindung Dharma datang untuk melindungi mereka. Sebaliknya, raja
setan akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia akan muncul dengan
menyamar sebagai Buddha yang seolah-olah mengajar mereka Dharma,
tetapi sesungguhnya memfitnah dan menentang sila serta memuji hawa
nafsu, kemarahan dan kebodohan. Setelah mereka meninggal, mereka
akan terlahir sebagai sanak keluarga Raja Mara. Ketika mereka selesai
menikmati pahala setannya, 305 maka mereka akan jatuh ke dalam Neraka
300

Makan per bagian: makanan dibagi menjadi beberapa bagian dan dimakan secara bertahap pada
pagi, siang dan malam, seperti pada manusia, hewan, asura dan lain-lain.
301
Makan dengan mengandalkan sentuhan: seperti pada setan dan makhluk halus lainnya yang hanya
makan dengan mencium bau makanan.
302
Makhluk di alam rupadhatu mengandalkan pikiran meditatif mereka sebagai makanan.
303
Makhluk di alam arūpadhātu, juga makhluk di alam neraka yang tidak pernah makan sesungguhnya, namun cukup dengan beranggapan mereka telah makan.
304
Lihat catatan kaki No. 262.
305
Mara, seperti makhluk surgawi lainnya, memiliki pahala yang sangat besar sehingga ia bisa
terlahir di alam surga. Tempat mereka adalah di surga ke enam alam kamadhatu (Parinirmitavaśavartin).
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Tanpa Jeda. Ananda, orang yang melatih samadhi seharusnya tidak
pernah mengkonsumsi lima tumbuhan berbau menyengat ini. Ini adalah
langkah pertama dari latihan bertahap.”
“Apakah latihan utama untuk melenyapkan karma dasar penyebab
tumimbal lahir? Ananda, mereka yang ingin melatih samadhi pertamatama harus mematuhi sila dengan ketat. Mereka harus melenyapkan nafsu
berahi selamanya. Mereka tidak boleh mengkonsumsi daging dan minuman keras. Makanan harus dimasak terlebih dahulu dan tidak dikonsumsi
dalam keadaan mentah. Ananda, jika mereka tidak menjauhkan diri dari
hawa nafsu dan pembunuhan, mereka tidak akan mungkin lepas dari tiga
alam keberadaan. Mereka harus menyadari bahwa nafsu berahi sama
berbahaya seperti ular beracun dan musuh yang mematikan. Mereka harus
mulai dengan ketat mematuhi empat atau delapan parajika 306 guna
mendisiplinkan tubuh. Kemudian menjalankan Disiplin Bodhisattva untuk
menjaga agar pikiran tetap terkendali dan murni. Jika mereka mematuhi
sila-sila ini, mereka akan menghapus karma yang mengarah ke saling
melahirkan dan saling membunuh selamanya. Di samping itu, jika mereka
berhenti mencuri, mereka tidak akan berutang apa-apa kepada orang lain
dan tidak akan memiliki hutang masa lalu yang harus dilunasi. Bagi
mereka yang menjaga sila, dalam latihan samadhi mereka, meski dengan
badan jasmani yang dilahirkan dari orangtua, tanpa perlu mata surgawi
mereka akan dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri semua
dunia di sepuluh penjuru. Mereka akan melihat Buddha membabarkan
Dharma dan secara pribadi akan menerima ajaran suci serta memiliki
kekuatan gaib yang memungkinkan mereka berpergian dengan bebas di
seluruh dunia. Mereka juga akan memperoleh pengetahuan tentang kehidupannya di masa lalu dan akan bebas dari segala bencana. Ini adalah
langkah kedua dari latihan bertahap.
“Apakah latihan progresif untuk menghentikan pertumbuhan karma
itu? Ananda, praktisi yang mematuhi sila seperti ini sekarang bebas dari
306

Empat atau delapan parajika: Larangan berhubungan badan, mencuri, membunuh dan berbohong
untuk bhiksu, dan delapan yang larangan untuk bhiksuni, yaitu empat larangan di atas ditambah:
sentuhan penuh nafsu dengan laki-laki, delapan macam pergaulan yang tidak benar dengan lakilaki yang mengarah ke hawa nafsu, menyembunyikan kesalahan anggota lain, dan tingkah laku
yang tidak benar dengan laki-laki atau perempuan.
211

TINGKAT-TINGKAT BODHISATTVA - TINGKAT KEBIJAKSANAAN KERING

hawa nafsu. Inderanya tidak terpengaruh oleh enam objek indera. Karena
mereka tidak mengejar objek indera, maka mereka berbalik ke sumber
mereka sendiri. Tanpa adanya kondisi objek eksternal, maka organ-organ
indera tidak menemukan objekya, sehingga mereka berbalik menjadi suatu
kesatuan yang tidak lagi terbagi dalam enam fungsi yang berbeda. Saat
keadaan ini terjadi, semua alam di sepuluh penjuru terang benderang
seperti cahaya bulan yang tercermin dalam bola kristal. Tubuh dan pikiran
akan mengalami sukacita dan kenyamanan yang tak terkira dalam keadaan
kesetaraan mutlak dan sempurna, di mana kesempurnaan esoteris dan
kemutlakan murni semua Tathagata muncul di dalamnya. Praktisi ini
kemudian meraih kesabaran akan dharma tak tercipta. Sesudah itu,
dengan melatih diri secara bertahap, mereka sampai ke tingkat-tingkat
kesucian. Ini adalah langkah ketiga dari latihan bertahap.”
“Ananda, ketika nafsu keinginan orang saleh ini menjadi kering dan
layu, organ-organ inderanya tidak lagi merespon rangsangan objek-objek
indera. Tubuh jasmani yang dimilikinya sekarang ini merupakan tubuh
jasmaninya yang terakhir. Ia tidak akan mengalami kelahiran kembali.
Dengan mempertahankan perilakunya, pikirannya menjadi sangat halus
dan jernih yang semuanya berubah menjadi kebijaksanaan. Ketika
kebijaksanaan mencapai puncaknya, ia bersinar menerangi sepuluh
penjuru dunia. Realisasi kebijaksanaan ini disebut Tingkat Kebijaksanaan
Kering. Saat ini, kebiasaan akan keinginan hawa nafsu baru saja mulai
mengering, namun kebodohan awal 307 masih belum terlenyapkan,
sehingga ia belum tergabung dengan arus Dharma Tathagata.”
“Setelah menyadari Kebijaksanaan Kering, jika ia menggunakan
batinnya untuk melihat ke kedalaman yang terdalam, maka esensi batin
yang sempurna dan mendalam akan terwujud. Keadaan kesempurnaan
mutlak ini membawa ke kemutlakan sejati, menyebabkan adanya keyakinan mutlak yang permanen dan total penghapusan semua cara pemikiran
yang terdelusi. Sang praktisi kini berada di jalan tengah dalam kemurnian
yang sejati yang disebut Tingkat Keyakinan.”308

307

Yang biasa disebut ‘ketidaktahuan’.
Secara lengkap disebut ‘Tingkat Pikiran yang Berdiam di dalam Keyakinan’.
kalimat seperti ini juga berlaku untuk sembilan tingkat berikutnya.
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“Keyakinan yang dicapai dengan benar memastikan pemahaman
yang lengkap dan tidak lagi terhalang oleh lima skandha, dua belas
āyatana dan delapan belas bidang indera. Ia merangkul masa lalu, sekarang dan masa depan. Dengan demikian, ia teringat kebiasaan buruk yang
menyebabkan tak terhitung jumlah inkarnasinya di masa lalu, yang mana
rincian terkecilnya dapat diingatnya sekarang. Tingkat ini disebut Tingkat
Pengingatan.”
“Ketika keyakinan yang luar biasa dan sempurna telah menjadi
kebijaksanaan yang murni, ia mengubah semua kebiasaan buruk yang
dikumpulkan sejak waktu tak berawal menjadi satu esensi cerah yang terus
maju menuju sifat batin yang hakiki dan murni. Tingkat ini disebut
Tingkat Kemajuan yang Penuh Semangat.”
“Inti pikiran kini bermanifestasi sebagai kebijaksanaan yang menyeluruh, di mana semua kebiasaan buruk akibat ketidaktahuan terpangkas.
Tingkat ini disebut Tingkat Kebijaksanaan.”
“Setelah kebijaksanaan dan kecerahan menjadi mantap, maka
keheningan yang mendalam menjadi meresap. Tingkat di mana keagungan keheningan tersebut menjadi berkelanjutan dan kokoh disebut Tingkat
Dhyana.”
“Kini cahaya dhyana memancarkan kecerahannya. Ketika esensi
kecerahan lebih menembus, ia hanya akan mengalami kemajuan dan tidak
pernah mundur. Tingkat ini disebut Tingkat Tanpa Kemunduran.”
“Pikirannya sekarang maju dengan lancar sambil mempertahankan
semua prestasi sebelumnya dan terhubung dengan nafas kehidupan
Tathagata di sepuluh penjuru. Ke arah dalam, ia melindungi batinnya sendiri, dan ke arah luar, ia melindungi Dharma. Tingkat ini disebut Tingkat
Melindungi Dharma.”
“Kecerahan kebijaksanaan kini dilestarikan dan diperkuat. Dengan
kekuatan gaib, sekarang ia bisa memantulkan cahaya belas kasih Buddha
dan berdiam di dalamnya, seperti dua cermin terang yang berhadapan dan
saling memantul sampai tak terhingga. Tingkat ini disebut Tingkat Kekuatan Reflektif.”
“Cahaya pikiran kemudian berbalik ke dalam. Kini praktisi memperoleh kekuatan permanen dan kemurnian luar biasa Buddha yang tak
tertanding. Ia berdiam dalam keadaan transenden tanpa aktivitas dan tanpa
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kemunduran. Tingkat ini disebut Tingkat Disiplin Sila yang Tak Tergoyahkan.”
“Dengan berdiam di dalam sila dan pengendalian diri, ia dapat menjelajah ke sepuluh penjuru sesuai keinginannya. Tingkat ini disebut
Tingkat Sesuai Tekad dan Keinginan.”
“Ananda, setelah praktisi ini mencapai sepuluh Tingkat Keyakinan
Bodhisattva dengan latihan samadhi yang menggunakan organ pendengaran, esensi pikirannya bermanifestasi dan memancar. Kesepuluh tingkat
pikiran tersebut berbaur menjadi satu pikiran yang sempurna. Tingkat ini
disebut Tingkat Kediaman Pembangkitan Tekad.”
“Dari kedalaman batinnya terpancar cahaya seperti emas murni yang
terang benderang dalam bola kristal jernih yang mengungkapkan emas
murni di dalamnya. Berdasarkan kebijaksanaan sepuluh tingkat sebelumnya, praktisi tersebut melanjutkan latihannya. Tingkat ini disebut Tingkat
Pengendalian Dasar Pikiran.”
“Ketika dasar pikiran tersebut terhubungkan dengan kebijaksanaan,
keduanya menjadi terang dan komprehensif. Praktisi tersebut dapat berpergian ke sepuluh penjuru dengan tanpa rintangan. Tingkat ini disebut
Tingkat Kediaman Pengembangan.”
“Perilaku praktisi ini sekarang mirip dengan perilaku Buddha. Seperti orang yang sudah meninggal dunia yang berada pada alam antara
yang mencari orang tua sebagai media kelahiran kembali di dunia, dengan
pikiran yang sedang berkembang dan berhubungan erat dengan batin
Buddha, ia memasuki dan menjadi bagian dari keturunan Tathagata.
Tingkat ini disebut Tingkat Kediaman Kelahiran Mulia.”
“Pikiran praktisi tersebut kemudian berkembang dalam rahim suci
dengan mewarisi dasar Bodhi, seperti pembentukan janin yang memiliki
karakteristik yang lengkap. Tingkat ini disebut Tingkat Kediaman Kepemilikan Keterampilan.”
“Penampilan fisik dan pikiran praktisi tersebut sekarang seperti janin
yang menyerupai Buddha. Tingkat ini disebut Tingkat Kediaman Pengembangan Pikiran.”
“Kini ia berkembang dari hari ke hari seperti janin yang sudah
memiliki bentuk dan pikiran. Tingkat ini disebut Tingkat Kediaman Tanpa Kemunduran.”
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“Praktisi sekarang memiliki sepuluh aspek tubuh-Buddha 309 .
Tingkat ini disebut Tingkat Kediaman Perjaka.”
“Kini praktisi seperti janin yang sudah terbentuk sempurna dan
keluar dari rahim, lahir dan menjadi putra Buddha. Tingkat ini disebut
Tingkat Kediaman Pangeran Dharma.”
“Pada tahap ini, latihan praktisi telah mencapai tingkat seperti seseorang yang mencapai kedewasaannya. Layaknya seorang pangeran yang
telah menjadi dewasa, Sang Raja menyerahkan urusan pemerintahan
negara kepadanya. Maka disusunlah berbagai barang berharga dan singasana, dan upacara konsekrasi pun diadakan seperti ketika seorang
pangeran mahkota naik tahta. Tingkat ini disebut Tingkat Kediaman Pentahbisan.”
“Ananda, kini orang baik ini telah mencapai tingkat putra Buddha.
Ia memiliki sifat kebajikan Tathagata yang tak terhitung banyaknya dan
berada dalam keharmonisan dengan semua makhluk di sepuluh penjuru.
Tingkat ini disebut Tingkat Perilaku Gembira.” 310
“Selanjutnya, ia mampu bekerja untuk kesejahteraan semua makhluk
hidup. Tingkat ini disebut Tingkat Perilaku Aktivitas Bermanfaat.”
“Kini ia dapat mencerahkan dirinya sendiri dan mencerahkan makhluk lain. Pikirannya bebas dari segala kontradiksi kesukaan dan ketidaksukaan. Ia senantiasa sabar dan melayani makhluk hidup. Tingkat
ini disebut Tingkat Perilaku Tanpa-kebencian.”
“Setelah itu, ia sampai pada tingkat di mana ia dapat beremanasi
secara terus menerus dalam bentuk yang tak terhitung jumlahnya dalam
tiga masa waktu dan sepuluh penjuru untuk memberi manfaat kepada
makhluk lain. Tingkat ini disebut Tingkat Perilaku Kegiatan yang Tak
Terbatas.”
“Kemudian ia dapat menyelami aneka macam metode pelatihan
Dharma, mengetahui kesamaannya dan dapat membabarkannya dengan

309

Sepuluh aspek tubuh Buddha: Tubuh Bodhisattva, tubuh pengharapan, tubuh Nirvana, tubuh pelestarian, tubuh indah, tubuh perkasa, tubuh sesuai keinginan, tubuh pahala, tubuh kebijaksanaan,
dan tubuh Dharma (Dharmakaya).
310
10 Perilaku disini bersesuaian dengan 10 paramita: dana (amal), sila (disiplin), ksanti (kesabaran),
viriya (ketekunan), dhyana (meditasi), prajna (kebijaksanaan), upaya (kemahiran dalam pemilihan
atau penyesuaian), pranidhana (keteguhan atau cita-cita), bala (kekuatan) dan jnana (pengetahuan).
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tanpa kesalahan. Tingkat ini disebut Tingkat Perilaku Bebas Dari Kesalahan dan Kebingungan.”
“Selanjutnya, ia dapat melihat perbedaan dalam hal-hal yang sama,
dan dapat pula melihat hal-hal yang sama dalam fenomena yang berbeda.
Tingkat ini disebut Tingkat Perilaku Manifestasi Terampil.”
“Keadaan ini berlanjut hingga mencakup semua butir-butir debu
yang mengisi ruang di sepuluh penjuru, dimana dalam setiap butir debu
dapat dimunculkan alam dunia sepuluh penjuru, namun penampilan debu
dan dunia tidak saling menghalangi. Tingkat ini disebut Tingkat Perilaku
Tanpa Kemelekatan.”
“Pada tingkat selanjutnya ini, semua manifestasi hanyalah paramita
tertinggi yang mengarah ke batin cerah pantai seberang. Tingkat ini disebut Tingkat Perilaku Mulia.”
“Kini, dalam perilaku mereka terdapat perpaduan sempurna keteladanan Buddha di sepuluh penjuru. Tingkat ini disebut Perilaku Dharma
Kebajikan.”
“Setelah kesembilan tingkat dilakukan dengan tindakan yang murni
tanpa kemerosotan, maka sang praktisi sampai pada keadaan non-aktivitas
transeden yang berasal dari Satu Realita Kedemikianan. Tingkat ini disebut Tingkat Perilaku Selaras Kebenaran.”
“Ananda, setelah praktisi ini memperoleh kekuatan spiritual dan
menyelesaikan pekerjaan Buddha, ia mencapai keadaan Realita murni
yang membebaskannya dari semua rintangan, serta menyelamatkan makhluk hidup tanpa melekat pada gagasan penyelamatan. Ia mengubah pikirannya menjadi pikiran non-aktivitas dan bergerak menuju jalan ke Nirvana.
Tingkat ini disebut Tingkat Dedikasi 311 Penyelamatan Semua Makhluk
Hidup Sambil Menghindari Gagasan Penyelamatan.”
“Kemudian berlanjut ke tingkat pelenyapan semua yang bersifat
merusak dan meninggalkan semua yang harus ditinggalkan sambil menghindari gagasan demikian. Tingkat ini disebut Tingkat Dedikasi Pelenyapan Sambil Menghindari Gagasan Pelenyapan.”

311

Dedikasi mengacu pada pelimpahan jasa seseorang untuk mencapai Kebuddhaan dan atau untuk
penyelamatan semua makhluk hidup.
216

SEPULUH TINGKAT DEDIKASI

“Kini, praktisi sampai pada tingkat realisasi bahwa dasar batin cerah
adalah mendalam dan sama dengan batin cerah Buddha. Tingkat ini
disebut Tingkat Dedikasi Kesetaraan Dengan Semua Buddha.”
“Saat dasar batin telah dikembangkan, ia mencapai hasil batin cerah
yang sama dengan Buddha yang mencakup tingkat dan alam yang tak
terhingga. Tingkat ini disebut Tingkat Dedikasi Pencapaian Kemahahadiran.”
“Tingkat selanjutnya adalah pembauran tanpa rintangan objek-objek
indera yang bersifat duniawi dan batin mutlak ke-Tathagata-an. Tingkat
ini disebut Tingkat Dedikasi Gudang Pahala Kebajikan Tak Terbatas.”
“Karena pemahamannya sekarang sama dengan pemahaman Buddha,
dalam setiap tingkat pemahamannya muncul penyebab murni yang menumbuhkan kebijaksanaan yang mengarah ke pencapaian Nirvana. Tingkat ini disebut Tingkat Dedikasi Akar Kebajikan Dalam Kesetaraan.”
“Ketika akar kebajikan telah disempurnakan, ia merealisasi kesetaraan yang mengungkapkan kesamaan semua makhluk hidup di sepuluh penjuru dengan sifat dasarnya sendiri. Tingkat penyempurnaan sifat batin
sendiri dengan tidak mengecualikan salah satu pun dari semua makhluk
hidup ini disebut Tingkat Dedikasi Kesetaraan Dengan Semua Makhluk.”
“Kini praktisi sampai pada tingkat realisasi identitas semua
fenomena, bebas dari semua diferensiasi tanpa kemelekatan baik pada
kesamaan maupun perbedaan. Tingkat ini disebut Tingkat Dedikasi Kedemikianan.”
“Selanjutnya praktisi sampai pada tingkat pencapaian keadaan
mutlak yang bebas dari semua hambatan dalam sepuluh penjuru, yang
disebut Tingkat Dedikasi Pembebasan Tanpa Keterikatan.”
“Kemudian berlanjut pada tingkat realisasi sempurna sifat alami diri
yang menghapus semua pertimbangan tentang alam Dharma, yang disebut
Tingkat Dedikasi Dharmadhatu yang Tak Terbatas.”
“Ananda, ketika orang saleh ini telah sepenuhnya mencapai pemurnian dalam empat puluh satu batin pikiran ini, ia selanjutnya harus melatih
pencapaian empat tingkat latihan tambahan yang luar biasa dan sempurna.”
"Kini batin praktisi hampir sama dengan batin cerah Buddha. Pada
tingkat ini ia berada dalam keadaan di mana pikiran tersebut tampaknya
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seolah-olah bermanifestasi, tetapi sebenarnya belum demikian. Keadaannya dapat diumpamakan seperti menyalakan api dengan menggosok dua
batang kayu bersama-sama untuk membakar mereka. Tingkat ini disebut
Tingkat Pemanasan.”
“Selanjutnya, sekarang batin pikirannya sendiri digunakan sebagai
dasar untuk meraih batin cerah Kebuddhaan. Kelihatannya seolah-olah ia
mengandalkan kebijaksanaan, tetapi sebenarnya tidak demikian. Keadaan
ini seperti seorang pendaki yang sudah mencapai puncak gunung. Tubuhnya sudah di awang-awang, namun kakinya masih belum terlepas dari
tanah. Tingkat ini disebut Tingkat Puncak.”
“Praktisi menyadari bahwa batinnya tidak berbeda dengan batin
Buddha. Ia telah menyadari Jalan Tengah. 312 Saat ini, praktisi seperti
seseorang yang menahan diri dari sesuatu yang ingin diungkapkan namun
tidak dapat mengungkapkannya. Tingkat ini disebut Tingkat Penahanan
Diri.”
“Pikiran praktisi berada di atas semua perkiraan dan tindakan, tidak
ada yang disebut sebagai Jalan Tengah, kebingungan dan pencerahan.
Tingkat ini disebut Tingkat Tertinggi di Atas Dunia.”
"Ananda, kini praktisi ini telah berhasil menyadari jalan menuju
Pencerahan Agung. Batinnya telah menyatu sepenuhnya dengan batin
Buddha. Ia telah memahami keadaan Kebuddhaan. Tingkat ini disebut
Tingkat Sukacita.” 313
“Makhluk di sembilan alam yang sifatnya berbeda kini menjadi
sama ketika menyatu dengan sifat Buddha. Kendati begitu, kesamaan
tersebut masih bernuansa adanya kekotoran batin yang akan menjadi
lenyap dengan lenyapnya kesamaan tersebut. Tingkat ini disebut Tingkat
Pembebasan dari Semua Kekotoran Batin.” 314
“Kemurnian yang mencapai puncaknya sekarang melahirkan
pencerahan lebih lanjut. Tingkat ini disebut Tingkat Pencahayaan.” 315
“Pemahaman sempurna kini mengarah ke pencerahan sepenuhnya.
Tingkat ini disebut Tingkat Penguasaan Kebijaksanaan Bercahaya.” 316
312

Jalan Tengah: Ajaran tertinggi tentang Realita yang tidak menyimpang ke kekosongan nihilisme
maupun keberadaan.
313
Skt. Pramudità, adalah tingkat pertama dari Sepuluh Tingkat Bodhisattva (Dasabhumi).
314
Skt. Vimala.
315
Skt. Prabhakara.
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“Kini praktisi merealisasi kondisi di luar kesamaan dan pembedaan.
Tingkat ini disebut Tingkat Penguasaan Kesulitan Tertinggi.” 317
“Sifat tanpa upaya Kedemikianan yang murni kini bermanifestasi.
Tingkat ini disebut Tingkat Manifestasi.” 318
“Penembusan menyeluruh dari seluruh ruang lingkup Kedemikianan
disebut Tingkat Penjelajahan Semesta.” 319
“Manifestasi penuh dari pikiran tunggal Kedemikianan disebut
Tingkat Tak Tergoyahkan.”320
“Manifestasi penuh dari fungsi mutlak Kedemikianan disebut
Tingkat Kebijaksanaan Terampil.” 321
"Ananda, para Bodhisattva pada saat ini telah menyelesaikan latihan
mereka dengan sukses besar dan pahala kebajikan yang sempurna. Oleh
sebab itu, tingkat-tingkat sebelumnya disebut juga Tingkat Penyempurnaan Latihan. Mereka sekarang memiliki belaskasih dan kebijaksanaan yang
menyeluruh, laksana awan yang meliputi samudera Nirvana. Tingkat ini
disebut Tingkat Awan-Dharma.” 322
“Karena belas kasihnya, Tathagata tidak berdiam, namun keluar dari
Nirvana guna menyelamatkan makhluk hidup. Sedangkan para Bodhisattva, melalui latihan mereka, sampai pada tingkat di mana Tathagata
meninggalkan Nirvana. Tingkat pada titik pertemuan ini disebut Tingkat
Pencerahan Setara.”
"Ananda, dari latihan yang dikembangkan dari Tingkat Kebijaksanaan Kering sampai Tingkat Pencerahan Setara, sang praktisi kini mulai
menyadari pikiran vajra akhir. Kebijaksanaan Kering pada tahap terdahulu hanyalah merupakan pikiran vajra awal.”
“Dengan melewati dua belas tahap, baik secara tunggal maupun
dalam masing-masing kelompok sepuluh tahap 323 , barulah ia sekarang

316

Skt. Arcismati.
Skt. Sudurjaya.
318
Skt. Abkhimukhī.
319
Skt. Duraügama.
320
Skt. Acala.
321
Skt. Sadhumati.
322
Skt. Dharma Mega.
323
Tahap pada Tingkat Kebijaksanaan Kering, Pemanasan, Puncak, Penahanan Diri, Tertinggi di Atas
Dunia, Pencerahan Setara dan Pencerahan Luar Biasa adalah 7 tahap tunggal, sedangkan 10
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merealisasi Tingkat Pencerahan Luar Biasa secara menyeluruh, yang mana
merupakan Tingkat Kebuddhaan Tertinggi. Pada semua tahap ini,
digunakan kontemplasi vajra mengenai sepuluh analogi ilusi 324 yang
mendalam. Sedangkan Vipassana Tathagata digunakan dalam Samatha
sebagai latihan murni untuk meraih pencapaian dan memasuki latihan
secara bertahap yang semakin mendalam. Demikianlah, Ananda, dengan
semuanya menggunakan tiga langkah dari latihan bertahap, dicapailah
lima puluh lima tingkat pengembangan Bodhisattva pada Jalan Pencerahan
yang sejati. Meditasi dengan cara seperti ini disebut meditasi yang benar.
Meditasi dengan cara selain ini disebut meditasi yang salah.”
Kemudian di tengah persamuhan, Bodhisattva Manjusri bangkit dari
tempat duduknya. Ia bersujud di kaki Sang Buddha dan bertanya:
“Apakah nama Sutra ini, dengan nama apa kami dan makhluk hidup
mengingat dan melestarikannya?”
Sang Buddha berkata kepada Manjusri: “Sutra ini disebut ‘Mudra
Tak Tertanding Puncak Buddha Sitatapatra’, yang merupakan mata
kebijaksanaan samudera batin murni semua Tathagata di sepuluh penjuru.
Ia juga disebut ‘Sutra tentang Perlindungan dan Pembebasan’, yang
membebaskan ikatan nafsu Ananda dan Bhiksuni Prakrti dalam persamuhan ini, sehingga mereka menyadari Bodhicitta dan masuk ke dalam Lautan
Kebijaksanaan yang menyeluruh. Ia juga disebut ‘Latihan dan Realisasi
Makna Definitif Sebab Esoteris Tathagata’, atau disebut juga ‘Metode
Menyeluruh Raja Teratai Indah, Dharani Semua Ibu Buddha di Sepuluh
Penjuru’. Ia juga disebut ‘Sutra Bagian Abhiseka, Aneka Ragam Latihan
Bodhisattva untuk mencapai Surangama’. 325 Dengan nama-nama ini kamu
harus mengingat dan melestarikannya.”
Setelah mendengar penjelasan Buddha tentang makna Mudra
Esoteris Sitatapatra dan tentang makna definitif nama-nama sutra ini,
Keyakinan, 10 Kediaman, 10 Perilaku, 10 Dedikasi dan 10 Bumi adalah pencapaian dalam
kelompok dengan jumlah 5 kelompok, sehingga semuanya berjumlah dua belas tahap.
324
Sepuluh analogi adalah: (1) semua karma adalah seperti khayalan; (2) semua fenomena seperti
nyala api; (3) semua tubuh seperti bayangan bulan di air; (4) bentuk indah (Buddha) adalah seperti
bunga di angkasa; (5) suara indah (Buddha) adalah seperti gema; (6) semua alam Buddha seperti
fatamorgana; (7) aktivitas Buddha adalah seperti mimpi; (8) Nirmanakaya adalah seperti bayangan;
(9) Sambhogakaya seperti bayangan dalam cermin; dan (10) Dharmakaya adalah seperti
penjelmaan.
325
Surangama: Yang kokoh dan tak tergoyahkan.
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Ananda dan umat di persamuhan langsung terbangunkan pada keadaan
dhyana, latihan yang dapat membawa ke tahap suci dan meningkatkan
pemahaman mereka tentang doktrin yang mendalam. Pikiran mereka
menjadi terpusat dan tenang. Dengan seketika semua gangguan emosi
Ananda yang berasal dari enam kelas delusi halus 326 dalam tiga alam
eksistensi menjadi lenyap dan ia meraih tingkat Sakrdagamin.
Kemudian Ananda bangkit dari tempat duduknya. Ia bersujud di
kaki Sang Buddha. Sambil merangkapkan kedua tangannya, ia berkata:
“O Bhagavan yang Mulia, suara belas kasih-Mu telah mengungkapkan
dengan begitu terampil kepada kami delusi yang hampir tak kentara oleh
semua makhluk hidup. Kini tubuh dan pikiranku menjadi bahagia dan
mendapatkan manfaat yang luar biasa. Bhagavan, jika Batin Mutlak ini
cerah dan murni, yang pada dasarnya sempurna dan meliputi segalanya,
maka segala sesuatu di bumi, termasuk rumput dan pohon dan semua
makhluk hidup sampai pada cacing-cacing kecil adalah dasar Kemutlakan
tanpa batas yang merupakan substansi nyata Tathagata di keadaan
Kebuddhaan. Jika substansi Buddha adalah benar dan nyata, kenapa bisa
ada neraka, hantu lapar, hewan, asura, manusia dan dewa? Bhagavan,
apakah alam-alam ini ada dengan sendirinya, atau apakah mereka muncul
karena ilusi kebiasaan jahat makhluk hidup? Bhagavan, misalnya
Bikhsuni Teratai Permata Wangi yang sudah menerima Sila Bodhisattva,
namun kemudian berzina dan mengatakan bahwa perbuatan seksual tidak
melibatkan pembunuhan atau pencurian, dan dengan demikian tidak akan
mengakibatkan adanya pembalasan karma. Tetapi setelah berkata demikian, dari alat kelaminnya timbul api yang kemudian menyebar dan
menghanguskan seluruh sendi-sendi tubuhnya. Ia pun langsung jatuh ke
dalam Neraka Tanpa Jeda. Demikian pula, Raja Virūḍhaka yang membas326

Alam keinginan (Kamadhatu) memiliki satu alam, alam bentuk (rupadhàtu) dan alam tanpa bentuk
(arupadhàtu) masing-masing memiliki empat alam, sehingga jumlah alam keseluruhannya menjadi
sembilan alam. Pada masing-masing alam terdapat tiga kategori delusi, yang masing-masing
kategori delusi tersebut terbagi lagi menjadi tiga tingkat: atas, menengah dan bawah, sehingga
jumlah keseluruhannya adalah delapan puluh satu kategori delusi. Praktisi yang melenyapkan tiga
kategori delusi dari ranah keinginan, menyadari tahap pertama disebut Srota-àpanna, atau masuk
ke dalam aliran suci. Ananda hanya melenyapkan enam kategori delusi pertama seperti dikatakan
dalam teks, dan dengan demikian menyadari tahap kedua yang disebut Sakradàgàmin yang
melibatkan hanya satu kelahiran kembali. Jika praktisi juga melenyapkan tiga kategori delusi
berikutnya, maka ia dikatakan meraih tingkat Anagami, tingkat tidak kembali lagi. Pelenyapan
sembilan kategori delusi terdepan dan tujuh puluh dua kategori berikutnya, atau keseluruhan
delapan puluh satu kategori delusi tersebut disebut mencapai tingkat Arhat.
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mi suku Gautama dan Bhiksu Sanaksatra yang mengatakan bahwa segala
sesuatu, termasuk hukum sebab dan akibat tidak ada. Sebagai akibat dari
tindakan jahat mereka, mereka jatuh ke Neraka Avīci. 327 Apakah benarbenar ada neraka di suatu tempat tertentu, ataukah mereka ada dengan
sendirinya untuk setiap orang berdosa agar mereka masing-masing menderita di dalamnya? Kami mohon Buddha berbelas kasih untuk menerangkannya kepada kami, sehingga mereka yang mematuhi sila tahu apa
artinya sila-sila tersebut, kemudian menjalankannya dengan senang hati
dan tidak melanggarnya.”
Sang Buddha berkata: “Baik sekali pertanyaanmu, Ananda. Pertanyaanmu ini akan sangat berguna untuk semua makhluk hidup, sehingga
mereka tidak mengikuti pandangan salah. Camkan apa yang akan aku
beritahukan kepadamu sekarang.”
"Ananda, sebenarnya semua makhluk hidup pada dasarnya murni,
tetapi karena pandangan salah mereka, mereka menimbulkan kebiasaan
palsu yang terbagi menjadi aspek ke dalam dan aspek ke luar.”
“Ananda, aspek ke dalam mengacu pada kegemaran yang mengarah
ke dalam diri makhluk hidup itu sendiri. Karena kegairahan nafsu keinginan, timbullah emosi yang bersifat ilusi. Ketika emosi menumpuk tanpa
berhenti, mereka dapat menghasilkan cairan nafsu.”
“Itulah sebabnya mengapa ketika seseorang memikirkan makanan
yang enak akan membuat mulutnya berair, dan ketika memikirkan orang
meninggal yang disayangi atau dibenci membuat matanya meneteskan air
mata. Keinginan untuk memperoleh kekayaan menyebabkan hati seseorang menghasilkan cairan kegiuran yang mengalir ke seluruh tubuh dan
menyebabkan tubuhnya kelihatan bercahaya. Ketika timbul hasrat seksual,
terjadilah cairan yang mengalir dari alat kelamin laki-laki dan wanita.
Ananda, meskipun keinginan-keinginan ini berbeda, manifestasi mereka
semua ditandai oleh sekresi cairan yang dikeluarkan dari ataupun menetap
di dalam tubuh. Benda yang berbentuk cairan secara alami akan mengalir
turun, bukan ke atas. Ini disebut aspek ke dalam.”
327

Neraka Avici : Neraka tanpa henti, merupakan neraka yang paling lama masa hukumannya dan
juga merupakan neraka yang paling berat siksaannya. Orang-orang yang melakukan lima
perbuatan durhaka (panca garuka nantariya karma) yang terdiri dari : membunuh ibu, membunuh
ayah, melukai Buddha, membunuh Arat dan memecah belah Sangha akan jatuh ke dalam Neraka
Avici.
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“Ananda, aspek ke luar mengacu pada kegemaran yang mengarah ke
luar dari diri makhluk hidup. Karena dambaan akan alam dan keadaan
suci, timbullah kerinduan yang bersifat ilusi. Ketika kerinduan menumpuk
tanpa berhenti, mereka dapat menghasilkan uap yang bergerak naik. Itulah
sebabnya mengapa pikiran yang bertekun dalam ketaatan sila membuat
tubuh menjadi ringan. Pikiran yang terpusat pada mantra dan gerakan
mistik membuat tatapan muka tegas dan berwibawa. Mereka yang berkeinginan terlahir di alam surga akan bermimpi dapat terbang atau melayang,
dan mereka yang pikirannya terpusat pada alam Buddha akan melihat
pemunculan alam suci. Orang yang mengabdi dengan sungguh-sungguh
kepada teman spiritualnya bahkan bersedia mengorbankan hidup mereka.
Ananda, meskipun kerinduan-kerinduan ini berbeda, namun secara alami
manifestasi mereka semua ditandai dengan uap yang ringan yang
membubung ke atas, bukan tenggelam ke bawah, sehingga mereka melampaui keadaan mereka sekarang. Ini disebut aspek ke luar.”
"Ananda, semua makhluk di dunia terperangkap dalam kelangsungan kelahiran dan kematian. Kelahiran terjadi karena kecenderungan
kebiasaan, sedangkan kematian disebabkan oleh arus perubahan. Inilah
sebabnya mengapa di saat kematian, sebelum panas benar-benar meninggalkan tubuh, semua perbuatan baik dan jahat seumur hidup serentak
bermanifestasi dengan tiba-tiba. Mereka mengalami pembauran dua kebiasaan: kebencian terhadap kematian dan ketertarikan untuk hidup.”
"Makhluk yang pikirannya sama sekali murni akan terbang dan
terlahir kembali di surga. Jika mereka juga memiliki berkah dan kebijaksanaan serta didukung oleh aspirasi yang murni, secara spontan pikiran
mereka akan terbuka, dan mereka akan melihat para Buddha di sepuluh
penjuru dan semua alam suci mereka. Mereka akan terlahir kembali di
salah satu alam suci Buddha yang mereka inginkan.”
“Mereka yang memiliki nafsu dan emosi sedikit dengan pikiran
murni yang lebih banyak tidak cukup ringan untuk terbang ke tempat yang
tinggi. Mereka akan terlahir kembali sebagai ṛṣi terbang, raja hantu, yaksa
terbang atau raksasa bumi. Mereka dapat terbang dengan bebas di surga
Caturmaharajakāyika 328. Jika di antara mereka ada yang baik hati, maka ia
328

Surga kediaman Empat Maharaja Surgawi, yaitu surga terendah dari keenam alam dewa di
kāmadhātu (alam nafsu keinginan).
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akan melindungi Dharma-ku. Mereka yang melindungi sila akan melindungi orang yang memegang sila; mereka yang melindungi mantra akan
melindungi orang yang melafal mantra; mereka yang melindungi meditasi
akan melindungi orang yang bermeditasi. Mereka akan terlahir sebagai
pelindung Dharma yang berdiam di bawah tahta Tathagata.”
“Mereka yang pikiran murni dan nafsu dan emosinya dalam proporsi
yang sama tidak naik atau tenggelam, tetapi akan terlahir kembali di alam
manusia, di mana kecerdasannya berasal dari kejelasan pikiran dan kebodohannya berasal dari nafsu keinginannya.”
“Makhluk hidup yang nafsu dan emosinya melebihi pikiran murninya akan terlahir kembali di alam hewan. Mereka yang nafsu dan emosinya besar menjadi binatang berbulu, sedangkan yang bernafsu dan emosi
ringan menjadi binatang yang bersayap.”
“Mereka yang nafsu dan emosi dan pikiran murninya dalam proporsi
tujuh banding tiga akan tenggelam ke dalam cakra air dekat wilayah api.
Mereka akan didera panas yang hebat dan terlahir sebagai hantu lapar yang
tubuhnya terus menerus dihanguskan oleh api. Karena karma buruk
mereka, mereka pun tersiksa oleh air yang kelihatan oleh mereka seperti
api atau campuran darah dan nanah. Mereka akan menderita lapar dan
haus, tanpa makanan dan minuman selama ratusan ribu kalpa.”
“Makhluk dengan nafsu dan emosi dan pikiran murni dalam proporsi
sembilan berbanding satu akan tenggelam ke dalam cakra api dan dilahirkan di mana angin dan api berinteraksi. Di antara mereka, yang memiliki
nafsu dan emosi yang lebih ringan akan terlahir di Neraka Berselang,
sedangkan yang nafsu dan emosinya lebih besar akan terlahir di Neraka
Tanpa Jeda.”
“Mereka yang tanpa pikiran murni, yang penuh dengan nafsu dan
emosi akan terlahir di Neraka Avīci. Jika di samping itu mereka memfitnah Mahayana, melanggar sila, memutarbalikkan Dharma ketika
berkhotbah untuk menipu pendermanya demi mendapatkan keuntungan
atau ketenaran untuk dirinya sendiri, melakukan lima perbuatan jahat yang
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tak terampunkan329 dan sepuluh dosa berat 330, maka ia akan terlahir kembali di Neraka Avīci satu per satu di sepuluh penjuru.”
“Meskipun seseorang menerima pembalasan karma sesuai perbuatan jahatnya secara individu, tetapi sekelompok orang berdosa menanggung
jenis penderitaan yang sama yang berasal dari sebab yang sama. Dengan
demikian terdapat tempat yang tertentu untuk keberadaan mereka.”
“Ananda, semua pembalasan ini berasal dari tanggapan karma yang
dibuat makhluk sendiri. Mereka menciptakan sepuluh kebiasaan penyebab
yang menimbulkan pembalasan karma, dan menjalani enam jenis pembalasan yang saling berinteraksi.”
“Ananda, apakah sepuluh kebiasaan yang menjadi penyebab itu?
Yang pertama adalah kebiasaan nafsu seksual dan interaksi timbal balik
yang ditimbulkan karena saling menggesek saat bersetubuh. Ketika
gesekan ini berlanjut tanpa berhenti, ia menghasilkan amukan api yang
luar biasa di mana gerakan tersebut terjadi, seperti kehangatan yang timbul
di telapak tangan seseorang ketika ia menggesek mereka bersama-sama.
Benih karma kebiasaan nafsu terdahulu bermanifestasi, sehingga timbul
kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan nafsu baru
sebagai tambahan benih yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling
merangsang. Pada puncaknya mereka menyebabkan pemandangan adanya
ranjang besi pada tiang tembaga yang membara dan pemandangan sejenisnya. Oleh karena itu, Tathagata di sepuluh penjuru semuanya memandang
dan mengibaratkan hubungan seksual sebagai api keinginan yang
berkobar-kobar, dan semua Bodhisattva menghindari hawa nafsu bagaikan
menghindari jurang berapi.”
“Kebiasaan penyebab yang kedua adalah kebiasaan keserakahan
disertai dengan kelicikan. Kebiasaan ini menimbulkan daya hisap. Ketika
daya hisap ini menjadi dominan dan terus-menerus, ia menghasilkan ilusi
dingin yang dahsyat dan batu-batu es hasil pembekuan. Sensasi dingin
timbul seperti dialami seseorang ketika ia menghirup nafas melalui mulut
329

Lihat catatan kaki No. 263.
Sepuluh dosa berat: Sepuluh pelanggaran terhadap Sumpah Bodhisattva: 1. Membunuh, 2. Mencuri,
3. Melakukan perbuatan asusila, 4. Berbohong, 5. Minum minuman keras, 6. Mengatakan ketidakbaikan umat, 7. Memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain, 8. Mengesampingkan
persembahan atau usaha seseorang demi agama Buddha, 9. Menyetujui kemarahan dan 10.
Menjelekkan Buddha, Dharma dan Sangha.
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dengan bibir yang dikerucutkan. Benih karma kebiasaan keserakahan
terdahulu bermanifestasi, sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan keserakahan baru sebagai tambahan benih
yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling menggencet. Pada
puncaknya, mereka menyebabkan pembalasan dalam bentuk penderitaan
yang diungkapkan oleh suara gemeletuk, mengerang dan menggigil, dengan penampilan daging yang merekah seperti teratai warna biru, merah
atau putih dan penderitaan sejenisnya. Oleh karena itu, Tathagata di
sepuluh penjuru semuanya memandang dan mengibaratkan keinginan yang
berlebihan sebagai air keserakahan, dan semua Bodhisattva menghindari
keserakahan bagaikan menghindari lautan sampar.”
"Kebiasaan penyebab yang ketiga adalah kebiasaan kecongkakan
disertai arogansi yang menimbulkan saling intimidasi. Ketika kebiasaan
ini menjadi dominan dan terus-menerus, ia menghasilkan deruan air seperti arus jeram. Hal ini seperti yang dialami seseorang ketika ia berusaha mengecap rasa dengan menggoyang-goyangkan lidahnya. Benih karma
kebiasaan kecongkakan terdahulu bermanifestasi, sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan kecongkakan baru
sebagai tambahan benih yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling
menginsipirasi. Pada puncaknya, mereka menyebabkan pembalasan dalam
bentuk penderitaan yang terungkap berupa sungai darah, sungai abu, pasir
yang membara, lautan racun, tembaga cair yang dituangkan ke lidah atau
yang harus ditelan oleh orang berdosa dan pengalaman sejenisnya. Oleh
karena itu, Tathagata di sepuluh penjuru semuanya memandang dan
mengibaratkan kecongkakan sebagai meminum air kebodohan, dan semua
Bodhisattva menghindari kecongkakan bagaikan menghindari air bah yang
menenggelamkan.”
“Kebiasaan penyebab yang keempat adalah kemarahan. Kebiasaan
ini saling bertumbukan satu sama lain menimbulkan dendam yang berkelanjutan. Ketika kebiasaan saling mendendam ini menjadi dominan dan
terus-menerus, ia membuat hati seseorang menjadi begitu panas seperti
terbakar. Kobaran api kemarahan memadatkan dan mengubah nafas menjadi logam, sehingga terjadilah ilusi berupa bukit belati, gada besi, pohon
pedang, roda pedang, kapak, beliung, tombak dan gergaji. Alat-alat itu
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begitu mematikan seperti seseorang yang berniat membunuh ketika
bertemu dengan musuh bebuyutannya. Benih karma kebiasaan marah
terdahulu bermanifestasi sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan marah baru sebagai tambahan benih yang
terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling berbenturan. Pada puncaknya,
mereka menyebabkan pembalasan dalam bentuk penderitaan yang terungkap berupa pengebirian, pemotongan, pemenggalan, pengapakan,
pelukaan, mutilasi, pemukulan dengan gada dan pencolokan serta penderitaan sejenisnya. Oleh karena itu, Tathagata di sepuluh penjuru semuanya
memandang dan mengibaratkan kemarahan sebagai pedang dan golok
yang tajam, dan semua Bodhisattva menghindari kemarahan bagaikan
menghindari pengeksekusian mereka sendiri.”
“Kebiasaan penyebab yang kelima adalah kebiasaan menipu. Kebiasaan ini saling merangsang satu sama lain dalam bentuk membujuk dan
menipu. Ketika kebiasaan saling menipu ini menjadi dominan dan terusmenerus, ia menimbulkan ilusi adanya perangkap berupa tali jerat yang
tergantung di pohon. Keadaan ini adalah seperti ladang yang karena diairi,
rumput dan tanamannya tumbuh tanpa disadari. Benih karma kebiasaan
menipu terdahulu bermanifestasi sehingga timbul kebiasaan baru yang
pada gilirannya menjadi benih kebiasaan menipu baru sebagai tambahan
benih yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling melestarikan.
Pada puncaknya, mereka menyebabkan terjadinya ilusi berupa borgol,
belenggu, kanga, cambuk, tongkat, pentungan dan sejenisnya. Oleh
karena itu Tathagata di sepuluh penjuru semuanya memandang dan mengibaratkan tipu daya sebagai tukang fitnah, dan semua Bodhisattva
menghindari kelicikan bagaikan menghindari serigala.”
“Kebiasaan penyebab yang keenam adalah kebiasaan berbohong.
Kebiasaan saling membohongi satu sama lain menimbulkan bentuk-bentuk
kecurangan. Ketika kebiasaan curang dan saling menuduh ini menjadi
dominan dan terus-menerus, mereka tumbuh menjadi penghianatan. Hal
ini menimbulkan ilusi adanya debu tertiup angin yang menutupi penglihatan semua orang, serta ilusi neraka yang penuh dengan tinja, urin, kotoran,
bau busuk dan sejenisnya. Benih karma kebiasaan berbohong terdahulu
bermanifestasi sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya
227

TUJUH GOLONGAN MAKHLUK HIDUP

menjadi benih kebiasaan berbohong baru sebagai tambahan benih yang
terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling memperkuat. Pada puncaknya,
mereka menyebabkan terjadinya ilusi hukuman berupa ditenggelamkan,
dilempar, diterbangkan, dijatuhkan, dihanyutkan, karam dan sejenisnya.
Oleh karena itu, Tathagata di sepuluh penjuru semuanya memandang dan
mengibaratkan kebohongan seperti menjarah dan membunuh, dan semua
Bodhisattva menghindarinya bagaikan menghindari menginjak ular
berbisa.
“Kebiasaan penyebab yang ketujuh adalah kebencian. Kebencian
satu sama lain menimbulkan dendam yang dalam. Keadaan ini menciptakan ilusi neraka di mana batu-batu berterbangan, atap dan genteng jatuh
bak air hujan, terkurung dalam kurungan besi, dimasukkan ke dalam tong
lalu dibakar dari luar atau dijatuhkan bersama tong tersebut. Hal ini
seperti orang jahat yang selalu merencanakan kejahatan untuk mencelakakan orang lain secara diam-diam. Benih karma kebiasaan membenci
terdahulu bermanifestasi sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan membenci baru sebagai tambahan benih
yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut bergabung menjadi kebencian
yang mendalam, seolah-olah ingin menelan musuhnya hidup-hidup. Pada
puncaknya, mereka menyebabkan terjadinya ilusi hukuman berupa pelemparan, perampasan, penangkapan, penahanan, pemukulan, pengusiran,
impitan, dan sejenisnya. Oleh karena itu, Tathagata di sepuluh penjuru
semuanya memandang dan mengibaratkan kebencian seperti setan jahat,
dan semua Bodhisattva menghindarinya bagaikan menghindari meminum
arak beracun.”
“Kebiasaan penyebab yang kedelapan adalah pandangan salah dan
pemahaman campurannya, seperti satkāyadṛṣṭi, 331 pandangan yang menyimpang tentang keabadian dan pelenyapan, pandangan yang menyatakan tiadanya sebab dan akibat, pandangan yang menganggap alam makhluk tak berpikiran sebagai Nirvana, dan mematuhi larangan pertapaan yang
aneh dan salah untuk dapat terlahir di surga. Keadaan ini menyebabkan
pertentangan dan perdebatan, sehingga timbul ilusi adanya penghakiman
Satkāyadṛṣṭi: khayalan adanya diri yang permanen, dan tidak menyadari bahwa diri hanyalah
sebuah kesatuan yang berasal dari gabungan skandha.
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dengan bukti-bukti yang tidak bisa ditolak, seperti ketika dua orang yang
datang dari arah yang berlawanan tidak bisa menghindari berpapasan di
jalan yang sama. Benih karma kebiasaan berpandangan salah terdahulu
bermanifestasi sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya
menjadi benih kebiasaan berpandangan salah baru sebagai tambahan benih
yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling mempengaruhi. Pada
puncaknya, mereka menyebabkan terjadinya ilusi hukuman berupa interogasi, pemeriksaan, investigasi peradilan, penyidikan dan penyingkapan
benar dan salah di pengadilan serta dokumen pencatatan argumentasi dan
pengalaman sejenisnya. Oleh karena itu, Tathagata di sepuluh penjuru
semuanya memandang dan mengibaratkan pandangan salah seperti jurang
yang dalam. Semua Bodhisattva menghindari pandangan salah dan
menyimpang bagaikan menghindari berdiri di tepi jurang terjal yang penuh
racun.”
‘Kebiasaan penyebab yang kesembilan adalah ketidakadilan. Kebiasaan ini saling berhubungan dan mendukung satu sama lain dan menghasilkan hasutan dan fitnah, sehingga timbul ilusi berupa gunung dan batu
karang yang mengimpit dari segala arah yang menghancurkan, mematahkan, menorah dan menggiling orang berdosa. Hal ini seperti melakukan
kekejaman pada orang yang tidak bersalah secara tidak adil. Benih karma
kebiasaan ketidakadilan terdahulu bermanifestasi sehingga timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan ketidakadilan baru
sebagai tambahan benih yang terdahulu. Kedua kebiasaan tersebut saling
mendepak. Pada puncaknya, mereka menyebabkan terjadinya ilusi ketakutan, tekanan, pemukulan, represi, pemaksaan dan pemenjaraan orang
berdosa oleh hukum serta pengalaman sejenisnya. Oleh karena itu,
Tathagata di sepuluh penjuru semuanya memandang dan mengibaratkan
tuduhan dan hujatan adalah seperti harimau yang berbahaya. Semua
Bodhisattva menghindari ketidakadilan bagaikan menghindari sambaran
petir.”
“Kebiasaan penyebab yang kesepuluh adalah kebiasaan melakukan
persengketaan hukum dan perselisihan. Kebiasaan ini terjadi karena banyak bicara yang bermanifestasi dalam menyembunyikan kekurangan
seseorang. Hal ini menciptakan ilusi tentang rahasia yang akan terpapar
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dalam cermin atau dengan lampu yang menyala, seperti benda-benda yang
bayang-bayangnya tidak dapat disembunyikan di bawah cahaya matahari.
Benih karma kebiasaan berselisih terdahulu bermanifestasi sehingga
timbul kebiasaan baru yang pada gilirannya menjadi benih kebiasaan
berselisih baru sebagai tambahan benih yang terdahulu. Kedua kebiasaan
tersebut saling memaparkan. Pada puncaknya, mereka menyebabkan terjadinya ilusi adanya sahabat jahat yang memberi pembuktian palsu, cermin
karma yang mengungkapkan perbuatan jahat masa lalu, mutiara api yang
memaparkan niat jahat, pemeriksaan dan pengalaman sejenisnya. Oleh
karena itu, Tathagata di sepuluh penjuru semuanya memandang dan mengibaratkan penyembunyian kesalahan adalah musuh yang tersembunyi.
Semua Bodhisattva memandang penyembunyian kesalahan bagaikan
membawa gunung di atas kepala sambil berjalan ke dalam laut, yang
terasa semakin berat dan semakin menenggelamkan.”
“Apakah enam pembalasan yang saling berinteraksi itu? Ananda,
semua makhluk hidup membuat karma dengan enam kesadarannya, sehingga menyebabkan mereka menderita pembalasan karma yang berasal
dari enam organ indera.”
“Apakah pembalasan karma yang diderita yang berasal enam organ
indera?”
“Yang pertama: Pembalasan karma dari penggunaan organ penglihatan yang salah disertai dengan pembalasan untuk partisipasi organ
indera lainnya menyebabkan pada saat kematian seseorang melihat kobaran api yang meliputi sepuluh penjuru. Kesadarannya membubung, lalu
jatuh ke bawah mengikuti asap sampai ke dalam Neraka Tanpa Jeda.
Disini ia akan mengalami salah satu dari dua macam penglihatan. Yang
pertama adalah cahaya terang yang mengungkapkan segala macam bentuk
mengerikan di mana-mana yang menimbulkan ketakutan yang tak terhingga. Yang kedua adalah kegelapan senyap yang menyembunyikan
segala sesuatu dan menyebabkan ketakutan yang tiada tara. Ketika api
yang berasal dari penglihatan membakar organ pendengaran, ia berubah
menjadi kuali air mendidih dan lautan tembaga cair. Waktu membakar
organ penciuman, ia berubah menjadi asap hitam dan lidah-lidah api
berwarna ungu. Bila membakar pengecapan, maka ia berubah menjadi
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bola bara dan besi cair. Ketika membakar organ sentuhan, ia berubah
menjadi abu panas dan arang yang membara. Jika membakar pikiran,
maka ia berubah menjadi percikan bunga api yang menyebar dan mengeruhkan seluruh ruang angkasa.”
“Yang kedua: Pembalasan karma dari penggunaan organ pendengaran yang salah disertai dengan pembalasan untuk partisipasi organ
indera lainnya menyebabkan pada saat kematian seseorang melihat gelombang raksasa yang menenggelamkan langit dan bumi. Kesadaran orang
yang meninggal tersebut mengikuti aliran air dan jatuh ke dalam Neraka
Tanpa Jeda. Disini ia akan mengalami salah satu dari dua macam sensasi.
Yang pertama adalah suara gemuruh yang tak tertahankan yang membuat
kesadarannya menjadi kacau. Yang kedua adalah keheningan yang membuatnya merasa seolah-olah tenggelam ke dalam jurang gelap yang tak ada
dasarnya. Ketika gelombang suara ini merambat ke organ pendengaran, ia
mengubahnya menjadi umpatan dan interogasi. Ketika ia merambat ke
dalam organ penglihatan, ia mengubahnya menjadi guntur yang menggelegar, angin badai dan pancaran gas beracun. Jika merambat ke dalam organ
penciuman, maka ia mengubahnya menjadi kabut dan hujan serangga berbisa yang menutupi seluruh tubuhnya. Ketika merambat ke dalam organ
pengecapan, ia mengubahnya menjadi nanah, darah dan segala macam
kotoran. Waktu merambat ke dalam organ sentuhan, ia mengubahnya
menjadi binatang, hantu, tinja dan urin. Bila merambat ke dalam organ
pikiran, ia mengubahnya menjadi petir dan hujan es yang membuat hatinya
hancur.”
“Yang ketiga: Pembalasan karma dari penggunaan organ penciuman
yang salah disertai dengan pembalasan untuk partisipasi organ indera lainnya menyebabkan pada saat kematian seseorang melihat awan gas beracun
di mana-mana. Kesadaran orang tersebut menyusup ke dalam tanah untuk
menghindarinya. Namun, di dalam tanah pun dipenuhi gas beracun, sehingga ia terpaksa keluar lagi. Tanpa disadari ia sudah jatuh ke dalam
Neraka Tanpa Jeda. Disini ia akan mengalami salah satu dari dua macam
sensasi. Yang pertama adalah pernafasan yang tidak tersumbat. Ia
menghirup segala macam asap busuk yang meresap dan membuat hatinya
tertekan. Yang kedua adalah pernapasan yang tersumbat, yang membuat231
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nya tersedak sampai pingsan dan jatuh ke tanah. Ketika asap busuk tersebut menerjang organ penciuman, ia berubah menjadi dakwaan dan
pengadilan dengan alat siksa. Ketika asap busuk tersebut menerjang organ penglihatan, ia berubah menjadi api atau obor yang menyala. Ketika
ia menerjang organ pendengaran, ia mengubahnya menjadi suara ceburan
ke dalam air, suara tenggelam dan suara gelombang yang tidak pernah
berhenti dan suara air menggelegak dalam kuali. Ketika ia menerjang
organ pengecapan, ia berubah menjadi makanan busuk atau makanan yang
tengik. Ketika ia menerjang organ sentuhan,¸ia berubah menjadi mayat
yang robek dan terurai, bukit daging dengan ratusan ribu mata yang melihat dirinya sendiri dimakan oleh ulat yang tak terhitung jumlahnya.
Ketika ia menerjang organ pikiran, ia berubah menjadi debu, racun yang
keluar dari rawa-rawa dan kerikil terbang yang menyerang dan menghancurkan tubuhnya.”
“Yang keempat: Pembalasan karma dari penggunaan organ pengecapan yang salah disertai dengan pembalasan untuk partisipasi organ
indera lainnya menyebabkan pada saat kematian seseorang melihat jaring
besi membara yang mencakup seluruh dunia. Ia ingin melarikan diri, tetapi terjerat oleh jaring tersebut dengan kepala di bawah. Ia kemudian ditarik ke dalam Neraka Tanpa Jeda. Disini ia akan mengalami salah satu
dari dua macam sensasi. Yang pertama adalah ia akan merasa bahwa napas masuknya berubah menjadi hawa dingin getir yang membekukan dan
merekahkan tubuhnya. Yang kedua adalah bahwa napas keluarnya berubah menjadi api dahsyat yang menghanguskan tulang dan sumsumnya.
Dalam pada itu, ketika rasa dialami oleh organ pengecapan, ia mengubahnya menjadi penderitaan berat seperti makhluk yang dibunuh dan dimasak
untuk dijadikan makanan. Ketika rasa dialami oleh organ penglihatan, ia
mengubahnya menjadi penglihatan akan logam dan batu karang yang
membara. Ketika dialami oleh organ pendengaran, ia mengubahnya menjadi gemerincing senjata tajam. Ketika dialami oleh organ penciuman, ia
mengubahnya menjadi penglihatan akan kerangkeng besi besar yang
meliputi seluruh negeri. Ketika dialami oleh organ sentuhan, ia mengubahnya menjadi busur dan anak panah, senapang panah dan anak panah
yang menembus dirinya. Ketika dialami oleh organ pemikiran, ia
mengubahnya menjadi besi-besi membara yang turun bagaikan hujan.”
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“Yang kelima: Pembalasan karma dari penggunaan organ sentuhan
yang salah disertai dengan pembalasan untuk partisipasi organ indera
lainnya menyebabkan seseorang melihat gunung besar mengimpit dari
empat penjuru tanpa menyisakan jalan untuk melarikan diri. Kesadarannya akan melihat sebuah kota berdinding besi, ular berapi dan anjing
berapi, harimau, serigala, singa, penjaga penjara berkepala sapi dan
raksasa berkepala kuda yang memegang tombak dan lembing yang mengejarnya ke gerbang kota dan memaksanya masuk ke Neraka Tanpa Jeda.
Disini ia akan mengalami salah satu dari dua macam sensasi. Yang
pertama adalah sentuhan yang menyatu, berupa impitan gunung yang
mendekat dan menghancurkan tubuhnya menjadi tulang, darah dan daging
yang berserakan. Yang kedua adalah sentuhan yang memisah, berupa rasa
sakit di belah-belah ketika pedang tajam menghujam tubuhnya dan
merobek-robek jantung dan hatinya. Ketika sentuhan ini dialami oleh
organ sentuhannya sendiri, ia terasa sebagai tumbukan, benturan, tusukan
dan tembakan. Ketika dialami oleh organ penglihatan, ia terasa sebagai
pembakaran dan pemanggangan. Ketika dialami oleh organ pendengaran,
ia terasa sebagai jalan ke neraka dan tempat tinggal Yama dengan ruang
sidang dan kursi pengadilan, interogasi dan penjatuhan hukuman. Ketika
dialami oleh organ penciuman, ia terasa sebagai penangkapan, penjeratan,
penghakiman dan pengikatan. Ketika dialami oleh organ pengecapan, ia
terasa sebagai dibajak, digigit, dipenggal dan dipotong. Ketika dialami
oleh organ pikiran, ia terasa seperti dilambungkan dan dijatuhkan, seperti
dibolak-balik dalam penggorengan dan pemanggangan.
“Yang keenam: Pembalasan karma dari penggunaan organ pikiran
yang salah disertai dengan pembalasan untuk partisipasi organ indera
lainnya menyebabkan pada saat kematiannya, seseorang pertama-tama
melihat angin topan yang menghancurkan seluruh negeri. Kesadarannya
akan dilambungkan ke angkasa dan kemudian turun dengan tubuh
berputar-putar mengikuti putaran angin dan jatuh ke dalam Neraka Tanpa
Jeda. Disini ia akan mengalami salah satu dari dua macam sensasi. Yang
pertama adalah ia akan menderita kebingungan yang amat sangat yang
membuatnya takut sehingga berlari tanpa henti. Yang kedua adalah ia
akan mengalami kejelasan sempurna, namun yang terasa semuanya adalah
penderitaan berat yang tak tertahankan. Ketika pikiran salah ini bergabung
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dengan organ pikirannya sendiri, ia menyebabkan orang tersebut melihat
tempat-tempat penyiksaan. Jika ia bergabung dengan indera penglihatan,
maka ia akan menyebabkan orang tersebut melihat adanya cermin yang
memantulkan perbuatan jahat dan adanya kesaksian dari orang lain. Bila
ia bergabung dengan indera pendengaran, maka ia akan menyebabkan
orang tersebut melihat batu raksasa yang mengimpit, es dan salju, serta
debu dan kabut. Jika ia bergabung dengan indera penciuman, maka ia
akan menyebabkan orang tersebut melihat kereta, kapal dan penjara
dengan api yang berkobar-kobar. Jika ia bergabung dengan indera pengecapan, maka ia akan menyebabkan orang tersebut mendengar jeritan,
ratapan dan tangisan. Jika ia bergabung dengan indera sentuhan, maka ia
akan menyebabkan orang tersebut mengalami perasaan di mana tubuhnya
ditiup angin menjadi besar dan menjadi kecil, di mana ia tertiup dalam
posisi terlentang atau tertelungkup sambil mengalami puluhan ribu
kelahiran dan kematian setiap hari.
“Ananda, ini adalah sepuluh kebiasaan penyebab yang menimbulkan
pembalasan karma dan enam jenis pembalasan yang saling berinteraksi di
alam neraka, yang semuanya diciptakan oleh makhluk hidup melalui
khayalan dan ketidaktahuan mereka sendiri.
“Makhluk hidup yang melakukan sepuluh kebiasaan penyebab dengan akibat pembalasan yang akan diderita oleh semua enam organ indera
akan jatuh ke dalam Neraka Avici, di mana ia akan mengalami penderitaan yang sulit diungkapkan selama kalpa yang tak terhitung jumlahnya.
Jika ia hanya menciptakan karma dengan masing-masing organ indera
secara terpisah, tetapi disertai kesepuluh kebiasaan, maka ia akan jatuh ke
dalam delapan Neraka Tanpa Jeda. Jika ia melakukan perbuatan jahat
membunuh, mencuri, dan berzina dengan tubuh, ucapan dan pikirannya,
maka ia akan jatuh ke dalam Delapan Belas Neraka. 332 Jika ia melakukan
perbuatan jahat yang hanya melibatkan dua dari ketiga perbuatan jahat
yang dilakukan dengan tubuh, ucapan dan pikiran, misalnya hanya
membunuh dan mencuri, maka ia akan jatuh ke dalam Tiga Puluh Enam
Neraka. Jika ia melakukannya perbuatan jahat yang hanya melibatkan
salah satu indera dan satu jenis perbuatan jahat, maka ia akan jatuh ke
dalam Seratus Delapan Neraka yang lebih kecil. Demikianlah, karena
332

Delapan belas neraka: Delapan Neraka Panas dan Sepuluh Neraka Dingin.
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karma yang dibuat makhluk hidup secara individu tidak sama, maka
masing-masing akan menanggung akibat pembalasan yang berlainan.
Makhluk-makhluk hidup yang berbuat karma yang sama akan menanggung penderitaan secara kolektif dalam neraka yang sama. Neraka-neraka
ini merupakan hasil khayalan pikiran yang terdelusi, bukan ada sejak awal
mulanya.”
“Selanjutnya Ananda, makhluk hidup yang jatuh ke neraka karena
melanggar sila, melanggar aturan disiplin Bodhisattva, atau menghancurkan kepercayaan akan sifat alami Kebuddhaan dan Nirvana, setelah dipanggang di neraka selama berkalpa-kalpa, akhirnya mereka melunasi
semua kesalahan yang telah dilakukan. Setelah itu mereka akan terlahir
kembali sebagai hantu. 333
“Jika keserakahan yang menjadi sebab kejahatan mereka, setelah
melunasi dosa-dosa mereka, pada waktu meninggalkan neraka mereka
akan mengambil bentuk apapun yang mereka temukan, misalnya rumput
dan pohon, dan menjadi Hantu Aneh.”
“Jika nafsu berahi yang menjadi penyebab kejahatan mereka, setelah
melunasi dosa-dosa mereka, pada waktu meninggalkan neraka mereka
akan mengambil bentuk ketika ditiup oleh angin menjadi Hantu Kemarau,
di mana tempat yang mereka datangi tiada hujan akan turun.”
“Jika tipu daya yang menjadi penyebab kejahatan mereka, setelah
melunasi dosa-dosanya, mereka akan mengambil bentuk ketika bertemu
dengan hewan dan menjadi Hewan Hantu.”
“Jika kebencian yang menjadi penyebab kejahatan mereka, setelah
melunasi dosa-dosanya, mereka akan mengambil bentuk ketika bertemu
dengan binatang melata menjadi Hantu Guna-guna.”334
“Jika dendam yang menjadi penyebab kejahatan mereka, setelah
melunasi dosa-dosanya, mereka akan mengambil bentuk saat bertemu dengan makhluk hidup yang sudah tua dan lemah dan menjadi Hantu Ganas
yang mendatangkan wabah penyakit dan bencana.”

333
334

Secara umum disebut preta, meliputi berbagai jenis makhluk halus.
Dalam bentuk kalajengking, ular berbisa dan sebagainya yang digunakan sebagai guna-guna,
polong, santet dan sejenisnya.
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“Jika kesombongan yang menjadi penyebab kejahatan mereka, setelah melunasi dosa-dosanya, mereka akan mengambil bentuk saat bertemu
dengan hawa energi dan menjadi Hantu Lapar.”
“Jika sembarangan menuduh yang menjadi penyebab kejahatan mereka, setelah melunasi dosa-dosanya, mereka akan mengambil bentuk
ketika bertemu dengan kegelapan menjadi Hantu Tindih.”335
“Jika pandangan salah yang menjadi penyebab kejahatan mereka,
setelah melunasi dosa-dosanya, mereka akan menyerap energi matahari
dan bulan dan berubah menjadi Hantu Siluman.”
“Jika kelicikan merayu dan menipu yang menjadi penyebab kejahatan mereka, setelah melunasi dosa-dosanya, mereka akan mengambil bentuk ketika mendengar pelafalan mantra dan menjadi Hantu Pesuruh.”
“Jika menjerumuskan orang baik dengan memutarbalikkan fakta di
pengadilan yang menjadi penyebab kejahatan mereka, setelah melunasi
dosa-dosanya, mereka akan mengambil bentuk saat bertemu dengan orang
yang berperan sebagai media dan menjadi Hantu Arwah.” 336
“Ananda, orang-orang seperti ini sebelumnya benar-benar didominasi oleh emosi negatif mereka, sehingga menyebabkan kejatuhan mereka
ke alam neraka. Sesudah karma buruk mereka terbakar habis, mereka terlahir sebagai hantu, siluman dan sejenisnya. Semua ini adalah hasil karma
yang diciptakan oleh pemikiran yang terdelusi. Jika batin pencerahan
mereka terbangunkan, mereka akan memahami bahwa pada dasarnya
keadaan pembalasan karma ini tidak dapat ditemukan dalam batin yang
terang, sempurna dan luar biasa.
“Selanjutnya, Ananda, ketika karma sebagai hantu dan siluman telah
berakhir, konsekuensi emosi negatif dan pikiran murni telah terselesaikan.
Mereka akan terlahir sebagai binatang dan bertemu dengan makhluk
tempat mereka berutang sebelumnya untuk melunasi utang kehidupan masa lampau.”
“Hantu Aneh, setelah karma buruk keserakahan akan benda materi
sudah terlunasi, sebagian besar mereka terlahir di dunia sebagai burung
hantu.”
335

Yang sering membuat orang yang tertidur merasa tertindih dan sulit untuk bergerak.
Yang menyampaikan berita dari orang-orang yang sudah meninggal dunia kepada sanak saudaranya
yang masih hidup.
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“Hantu Kemarau, setelah karma buruk nafsu berahinya sudah terlunasi, sebagian besar terlahir di dunia sebagai makhluk aneh yang membawa pertanda kemalangan dan bencana.” 337
“Hewan Hantu, setelah karma melakukan tipu daya sudah terlunasi
dan hewan yang dirasukinya sudah mati, sebagian besar terlahir di dunia
sebagai jenis-jenis rubah.”
“Hantu Guna-guna, setelah karma buruk membenci sudah terlunasi
dan binatang yang dirasuki sudah binasa, sebagian besar terlahir di dunia
sebagai makhluk berbisa.”338
“Hantu Ganas, setelah karma buruk mendendam sudah terlunasi dan
makhluk yang dirasuki sudah meninggal, sebagian besar terlahir di dunia
sebagai cacing gelang, cacing kerawit, cacing pita dan sejenisnya.”
“Hantu Lapar, setelah karma buruk kesombongan terlunasi dan hawa
energi sudah hilang, sebagian besar terlahir di dunia sebagai hewan yang
dijadikan makanan.” 339
“Hantu Tindih, setelah karma buruknya terlunasi dan kegelapannya
sudah sirna, sebagian besar terlahir di dunia sebagai hewan yang digunakan untuk melayani manusia.” 340
“Hantu Siluman, setelah karma buruk akan pandangan salah terlunasi di ranah mereka, sebagian besar terlahir di dunia sebagai makhluk
musiman.” 341
“Hantu Pesuruh, setelah melunasi karma buruk kejahatan mereka di
alam mereka, sebagian besar terlahir di dunia sebagai makhluk yang membawa pertanda keberuntungan.”342
“Hantu Arwah, setelah karma buruk kejahatannya terlunasi dan
orang yang berperan sebagai media sudah meninggal dunia, sebagian besar
terlahir di dunia sebagai binatang peliharaan.” 343
“Ananda, makhluk-makhluk halus ini, setelah dosanya habis
terbakar oleh api karma, mereka terlahir sebagai binatang untuk melunasi
337

Misalnya burung gagak dan sejenisnya.
Misalnya kalajengking dan ular berbisa.
339
Misalnya ayam, itik, kambing, babi dan sejenisnya.
340
Misalnya kuda, kerbau, keledai dan sejenisnya.
341
Misalnya burung walet dan sejenisnya.
342
Misalnya kirin, phoenix dan sejenisnya.
343
Misalnya anjing, kucing, merpati dan sejenisnya.
338
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utang mereka sebelumnya. Keadaan ini pun disebabkan oleh karma khayal yang mereka ciptakan sendiri. Tetapi, jika pikiran pencerahan mereka
terbangunkan, maka mereka akan menemukan bahwa penyebab yang
bersifat ilusi pada dasarnya tidak ada. Bhiksuni Teratai Permata Wangi,
Raja Virūḍhaka dan Bhiksu Sanaksatra yang kamu sebut itu, karma buruk
mereka adalah akibat perbuatan mereka sendiri, tidak berasal dari langit
atau bumi, juga tidak dikenakan pada mereka oleh orang lain. Karena
perbuatan jahat mereka dibuat oleh mereka sendiri, maka mereka harus
menanggung akibatnya. Dalam batin cerah, keadaan tersebut semuanya
merupakan pikiran terdelusi yang mengental menjadi neraka, hantu dan
hewan.”
“Selanjutnya, Ananda, ketika makhluk-makhluk ini melunasi utang
mereka sebelumnya, jika yang terbayar melebihi yang seharusnya, maka
mereka akan terlahir sebagai manusia untuk meminta kembali kelebihan
pelunasan utang tersebut. Jika yang berutang adalah orang yang banyak
kebajikannya dan dapat membayar sisa utang, maka orang yang berutang
tersebut akan tetap dapat mempertahankan kelahirannya sebagai manusia
ketika melunasi kelebihan pelunasan utang tersebut. Tetapi jika mereka
adalah orang-orang yang kebajikannya sedikit, maka mereka akan terlahir
sebagai hewan untuk mengkompensasi jumlah yang diterima lebih tersebut.
Ananda, ketahuilah bahwa sekali hutang dilunasi, apakah dengan uang,
barang, atau dengan tenaga, maka hutang piutang tersebut langsung
berakhir. Tetapi jika dalam proses pelunasan utang, makhluk yang
bersangkutan dibunuh untuk dijadikan makanan untuk orang yang
menerima pelunasan utang tersebut, maka hal ini akan menyebabkan
dimulainya lingkaran saling membunuh dan saling memakan, seperti roda
kereta yang kadang di atas, kadang di bawah selama kalpa yang banyaknya seperti butir-butir debu, yang hanya dapat diakhiri dengan latihan
samatha atau ketika Buddha muncul di dunia untuk mengajarkan Dharma
kepada mereka.”
"Ketahuilah, setelah burung hantu dan sejenisnya melunasi utangnya,
mereka mendapatkan kembali bentuk aslinya dan terlahir di alam manusia
sebagai orang yang tidak jujur dan keras kepala.
“Makhluk-makhluk aneh yang membawa pertanda kemalangan dan
bencana, setelah melunasi utang sebelumnya, mereka mendapatkan kem238
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bali bentuk aslinya dan terlahir di alam manusia sebagai orang yang berperilaku aneh, atau kadangkala dengan tubuh yang tergabung atau dengan
anggota tubuh yang tidak normal.”
“Rubah dan sejenisnya, setelah melunasi utang sebelumnya, mereka
mendapatkan kembali bentuk aslinya dan terlahir di alam manusia sebagai
orang yang kasar, suka menyanjung dan menjilat.”
"Hewan-hewan berbisa, setelah melunasi utang sebelumnya, mereka
mendapatkan kembali bentuk aslinya dan terlahir di alam manusia sebagai
orang yang penuh kebencian.”
“Cacing pita dan sejenisnya, setelah melunasi utang sebelumnya,
mereka mendapatkan kembali bentuk aslinya dan terlahir di alam manusia
sebagai orang golongan rendah, budak, pembantu dan sejenisnya.”
“Hewan-hewan yang dijadikan makanan, setelah melunasi utang
sebelumnya, mereka mendapatkan kembali bentuk aslinya dan terlahir di
alam manusia sebagai orang yang lemah, hina dan tak berdaya.”
“Binatang yang menyediakan layanan, setelah melunasi utang sebelumnya, mereka mendapatkan kembali bentuk aslinya dan terlahir di alam
manusia sebagai orang yang harus bekerja membanting tulang sepanjang
hidupnya.”
“Hewan-hewan musiman seperti burung walet, angsa dan sejenisnya, setelah melunasi utang sebelumnya, mereka mendapatkan kembali
bentuk aslinya dan terlahir di alam manusia sebagai orang yang terpelajar,
sopan dan beradab.”
“Hewan-hewan yang membawa keberuntungan, setelah melunasi
utang sebelumnya, mereka mendapatkan kembali bentuk aslinya dan
terlahir di alam manusia sebagai orang yang cerdas.”
“Binatang-binatang peliharaan, setelah melunasi utang sebelumnya,
mereka mendapatkan kembali bentuk aslinya dan terlahir di alam manusia
sebagai orang yang budiman dan bijaksana.”
“Ananda, makhluk-makhluk ini terlahir kembali dalam alam
manusia setelah melunasi utangnya. Keadaan tumimbal lahir yang demikian semuanya disebabkan karena perilaku keterbalikan yang menciptakan
karma buruk mereka sejak waktu tak berawal, saling melahirkan untuk
membayar utang dan saling membunuh untuk menagih nyawa. Jika
mereka belum berjumpa dengan Sang Buddha atau mendengar Dharma
yang sejati, mereka tetap tidak akan memiliki kesempatan untuk melatih
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diri dan akan tetap berbuat karma buruk dan bertumimbal lahir di dunia
samsara sesuai hukum karma. Mereka adalah makhluk-makhluk malang
dan patut dikasihani.”
“Selain itu, Ananda, ada orang-orang yang bukannya mengembangkan samadhi pencerahan yang benar, tetapi malah melatih diri menurut
pikiran palsu mereka dengan cara-cara khusus untuk memperoleh keabadian tubuh fisik mereka. Mereka tinggal di gunung, di hutan dan di tempattempat yang tidak didatangi orang. Ada sepuluh jenis ṛṣi344 seperti ini.”
“Ananda, ada orang yang dengan tekad yang kuat melakukan diet
khusus dengan mengkonsumsi obat-obatan untuk mempertahankan tubuh
fisik mereka. Ketika mereka berhasil, mereka memiliki umur panjang
dengan tubuh yang ringan dan dapat berjalan dengan sangat cepat. Mereka
ini disebut Ṛṣi Bumi.”
“Ada orang yang dengan tekad yang kuat melakukan diet khusus
dengan mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan untuk mempertahankan tubuh
fisik mereka. Ketika mereka berhasil, mereka memiliki umur panjang dan
dapat berjalan dengan sangat cepat seolah-olah terbang melewati bukit dan
gunung. Mereka ini disebut Ṛṣi Terbang.”
“Sebagian lagi dengan tekad yang kuat melakukan diet khusus
dengan mengkonsumsi mineral untuk mempertahankan tubuh fisik mereka.
Ketika mereka berhasil, mereka memiliki umur panjang, dapat menjelma,
membuat mukjizat dan menjelajah sampai jauh di luar bumi. Mereka ini
disebut Ṛṣi Penjelajah.”
“Sebagian lagi dengan tekad yang kuat melatih pernafasan, gerakangerakan khusus dan sejenisnya untuk mempertahankan tubuh fisik mereka.
Ketika mereka berhasil, mereka memiliki umur panjang dan dapat terbang
di angkasa. Mereka ini disebut Ṛṣi Angkasa.”
“Sebagian lagi dengan tekad yang kuat melatih dengan menelan air
liur untuk mempertahankan tubuh fisik mereka. Ketika mereka berhasil,
mereka memiliki umur panjang dan dapat menunggang awan dan berpergian ke surga. Mereka ini disebut Ṛṣi Surga.”
“Sebagian lagi dengan tekad yang kuat menyerap energi matahari
dan bulan untuk mempertahankan tubuh fisik mereka. Ketika mereka
344

Disebut juga orang bunian, dewa bumi, atau makhluk abadi.
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berhasil, mereka memiliki umur panjang dan dapat menembus batu karang,
masuk ke dalam api atau air. Mereka ini disebut Ṛṣi Tembus.”
“Sebagian lagi dengan tekad yang kuat melatih dengan melafal
mantra dan disiplin diri untuk mempertahankan tubuh fisik mereka. Ketika mereka berhasil, mereka memiliki umur panjang dan dapat menjaga
tubuh fisik mereka, mengobati pelbagai penyakit dan menolong makhluk
hidup lainnya. Mereka ini disebut Ṛṣi Pertapa.”
“Sebagian lagi dengan tekad yang kuat melatih konsentrasi pikiran
dan energi untuk mempertahankan tubuh fisik mereka. Ketika mereka
berhasil, mereka memiliki umur panjang dan dapat memadukan energi
tubuh dan pikiran, sehingga tubuhnya menjadi terang dan bersinar.
Mereka ini disebut Ṛṣi Terang.”
“Sebagian lagi dengan tekad yang kuat melatih diri dengan memadukan tenaga api dan tenaga air yang berada di dalam tubuh guna menghasilkan esensi untuk mempertahankan tubuh fisik mereka Ketika mereka
berhasil, maka mereka memiliki umur panjang dan memiliki kekuatan
spiritual. Mereka ini disebut Ṛṣi Sari.”
“Sebagian lagi dengan tekad yang kuat melatih diri dengan menyelidiki perubahan alam dan segala macam transformasi guna menghasilkan
esensi untuk mempertahankan tubuh fisik mereka. Ketika mereka berhasil,
mereka memiliki umur panjang dan dapat memadukan diri dengan alam,
memindahkan gunung dan mengeringkan lautan, serta dapat mengubah
musim. Mereka ini disebut Ṛṣi Tertinggi”.
“Ananda, orang-orang ini melatih pikiran mereka tetapi tidak berlatih jalan pencerahan yang benar. Sebagai hasilnya, mereka mungkin dapat hidup selama ribuan tahun. Mereka tinggal di gunung-gunung tinggi
atau di pulau kosong dan terpencil dan sama sekali tidak berhubungan
dengan dunia luar. Namun, karena mereka mengikuti konseptualisasi
terdelusi dan tidak mengembangkan samadhi yang benar, mereka masih
merupakan bagian dari alam samsara. Ketika mereka selesai menikmati
pahala kebajikan mereka, maka mereka akan kembali lagi ke alam samsara,
terlahir dalam enam jenis makhluk hidup.”
"Ananda, ada orang yang berniat melatih diri, tetapi tidak mengetahui cara merealisasi batin yang permanen. Di samping itu mereka tidak
bisa melepaskan rasa kasih sayang terhadap istri dan gundik mereka.
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Namun, mereka tidak tertarik pada aktivitas seksual yang menyimpang.
Perilaku mereka murni dan pikiran mereka terang. Ketika hidup mereka
berakhir, mereka akan terlahir di tempat yang dekat dengan matahari dan
bulan, yaitu di Surga Cāturmahārājakāyika 345
“Ada orang yang meskipun hidup bersama istri mereka, namun tidak
terlalu berhasrat dengan cinta dan hasrat seksual. Tetapi selagi berada
sendiri, terpikir juga kasih sayang terhadap sang istri. Setelah meninggal,
mereka akan terlahir di tempat tertinggi di dunia di atas puncak Mahameru,
di daerah di atas matahari dan bulan yang disebut Surga Trāyastriṃśa.
“Mereka yang menjalankan nafsu seksualnya hanya kadang-kadang
saja dan ketika selesai langsung melupakannya, serta yang lebih memilih
ketenangan daripada gangguan, setelah meninggal akan terlahir di Surga
Suyāma dengan tubuh bercahaya di ruang angkasa di mana terang matahari dan bulan tidak bisa mencapainya.”
“Mereka yang setiap saat tinggal dalam ketenangan, tetapi masih
belum kebal terhadap gangguan, setelah meninggal akan terlahir di
Surga Tuṣita, wilayah halus yang berada di luar jangkauan manusia dan
dewa yang lebih rendah, dan tidak terpengaruh oleh bencana api, air dan
angin selama kalpa penghancuran dunia.”
“Mereka yang telah melepaskan semua keinginan seksual tetapi
masih bersedia memenuhi keinginan istrinya, dan yang merasa hambar
seolah-olah mengunyah lilin sewaktu melakukan hubungan intim, setelah
meninggal akan terlahir di Surga Nirmāṇarati, di mana segala fenomena
alam manusia dapat dimunculkan dan dinikmati dengan kekuatan sendiri.”
“Mereka yang tidak memiliki pikiran duniawi saat melakukan apa
yang dilakukan orang-orang duniawi meskipun ia terlibat di dalamnya,
setelah meninggal akan terlahir di Surga Parinirmita-vaśavartin, di mana
segala fenomena alam manusia tidak perlu dimunculkan sendiri, tetapi
cukup dari yang dimunculkan oleh surga lainnya.”
“Ananda, meskipun makhluk-makhluk enam surga ini seakan-akan
bebas dari hasrat seksual, tetapi dalam benak mereka hasrat tersebut masih
tersisa.
Surga-surga ini, beserta alam-alam di bawahnya disebut
kamadhatu.”346
345

Surga kediaman Empat Maha Raja Surgawi.
Kamadhatu : Alam nafsu keinginan, atau disebut juga asmaraloka.
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BAB IX

“Ananda, orang-orang duniawi yang tidak berlatih samadhi dalam
pemgembangan batin mereka tidak akan dapat memiliki kebijaksanaan.
Namun, mereka yang menjauhkan diri dari keinginan seksual, bahkan
tidak memikirkannya dalam kegiatan sehari-hari dan tidak terkontaminasi
oleh nafsu berahi akan meninggalkan alam nafsu keinginan. Seperti yang
mereka inginkan, mereka akan terlahir sebagai dewa-dewa Brahma di
Surga Brahmakāyika.
“Mereka yang telah melepaskan kebiasaan keinginan mereka dan
menyadari pikiran yang bebas dari nafsu berahi, yang mampu menjaga
aturan moralitas dan disiplin hidup murni serta dapat mempraktekkan
kebajikan Brahma dalam segala hal yang mereka lakukan, akan terlahir
kembali sebagai Pendeta Brahma di Surga Brahma-purohita.”
“Mereka yang tubuh dan pikirannya sempurna dan mengagumkan,
berperilaku dan hidup murni tanpa cacat, dan yang dengan demikian
mencapai pemahaman yang menyeluruh, memenuhi syarat untuk terlahir
sebagai Maha Brahma-dewa-raja yang memerintah dewa-dewa Brahma.
Mereka ini adalah dewa-dewa Surga Mahābrahma.”
“Ananda, ketiga jenis makhluk surgawi ini tidak terjangkau oleh
semua penderitaan. Meskipun dewa-dewa ini tidak berlatih samadhi yang
benar, pikiran mereka hening dan bebas dari semua gangguan. Mereka ini
adalah dewa-dewa surga dhyana tingkat pertama.”
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“Ananda, selanjutnya adalah dewa-dewa surga Brahma yang memerintah umat Brahma dan menyempurnakan aturan hidup murni. Pikiran
mereka tenang dan tak terganggu. Tubuh mereka menghasilkan cahaya di
keheningan yang mendalam. Mereka adalah dewa-dewa Surga
Parīttābha.”347
"Selanjutnya adalah dewa-dewa yang cahayanya saling menerangi
dalam sinar yang menyilaukan seluruh alam sepuluh penjuru sehingga
semuanya menjadi seperti kristal bening. Mereka adalah dewa-dewa
Surga Apramāṇābha.” 348
“Mereka yang menyerap dan mempertahankan cahaya, mencapai
kesempurnaan dalam substansi ajaran yang mengajarkan kemurnian untuk
semua orang yang dapat menanggapinya, adalah dewa-dewa Surga
Ābhāsvara.” 349
"Ananda, mereka yang berada di tiga surga ini tak terjangkau oleh
kekuatiran dan kekesalan. Meskipun mereka tidak melatih samadhi yang
benar, namun pikiran mereka murni dan bersih, bebas dari semua
karakteristik kasar samsara. Mereka adalah dewa-dewa surga dhyana tingkat kedua.”
“Ananda, terdapat para dewa yang mengubah cahaya sempurna ini
menjadi suara yang mengungkapkan keadaan yang luar biasa dan dengan
demikian menimbulkan perilaku murni yang menyatu dengan dhyana.
Pikiran mereka menuju ke pencapaian Nirvana. Mereka adalah dewadewa Surga Parīttaśubha.” 350
“Kemudian ada dewa-dewa yang berdiam di surga dimana kesunyaan senyap bermanifestasi dalam hamparan luas yang tak terbatas, yang
menyebabkan tubuh dan pikiran mengalami kenyamanan dan kebahagiaan Nirvana. Mereka adalah dewa-dewa Surga Apramāṇaśubha.”351
“Selanjutnya adalah dewa-dewa yang mencapai keadaan di mana
tubuh, pikiran dan alam semesta berada dalam keadaan kemurnian sempurna yang mengungkapkan dengan jelas tempat tinggal supra duniawi
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Surga Cahaya Kecil.
Surga Cahaya Tak Terbatas.
349
Surga Cahaya Suara.
350
Surga Kemurnian Kecil.
351
Surga Kemurnian Tak Terhingga.
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yang penuh kebahagiaan Nirvana. Mereka adalah adalah dewa-dewa
Surga Śubhakṛtsna.” 352
“Ananda, dewa-dewa ketiga surga ini berada dalam keadaan selaras
dengan keadaan dhyana sempurna, di mana tubuh dan pikiran mereka
berada dalam keadaan damai dan menikmati kebahagiaan yang tak terbatas.
Meskipun dewa-dewa ini belum mencapai samadhi yang benar, namun
pikiran hening mereka penuh kebahagiaan. Mereka adalah dewa-dewa
surga dhyana tingkat ketiga.”
“Selanjutnya, Ananda, adalah para dewa yang tubuh dan pikirannya
melampaui segala penderitaan dan yang telah benar-benar melenyapkan
penyebabnya. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan tidaklah permanen
dan pasti akan berakhir pada suatu waktu. Oleh karena itu, mereka
melepaskan sepenuhnya konsep penderitaan dan kebahagiaan yang
dualistis. Dan karena mereka membuang karakteristik kasar dari kedua
kondisi, maka keadaan kebahagiaan mewujud dalam semua kemurniannya.
Mereka adalah dewa-dewa Surga Anabhraka.” 353
"Dewa-dewa yang pikiran penolakan keduniawian sudah sempurna
dan meresap, serta sudah memperoleh pemahaman yang murni, dalam
berkah tanpa hambatan mereka mendapatkan kesesuaian yang luar biasa
yang meluas ke masa depan.
Mereka adalah dewa-dewa Surga
354
Puṇyaprasava.”
“Ananda, dari Surga Puṇyaprasava, ada dua jalur menuju surgasurga yang lebih tinggi. Salah satu jalur dicapai oleh mereka yang dalam
cahaya kemurnian tak terbatas mengembangkan kesempurnaan kebahagiaan. Mereka adalah dewa-dewa Surga Bṛhatphala.”355
“Di sisi lain, mereka yang melenyapkan rasa ketidaksukaan pada
penderitaan maupun kebahagiaan, dan dengan demikian mengembangkan
pikiran penolakan terhadap perasaan tersebut secara terus menerus. Pada
saat tercapai penolakan lengkap, maka baik tubuh maupun pikiran mereka
akan menjadi punah. Selama lima ratus kalpa, pikiran mereka akan menjadi seperti abu yang tidak berperasaan. Tetapi, karena titik tolak latihan
mereka didasarkan pada ide kelahiran dan kematian, maka mereka tidak
352

Surga Kemurnian Menyeluruh.
Surga Kelahiran Pahala.
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Surga Penikmatan Pahala.
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Surga Pahala Berlimpah.
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akan menyadari sifat kekekalan alami mereka. Pada kalpa ke lima ratus,
mereka hanya dapat berhasil berdiam dalam pemusnahan semua pikiran
selama setengah kalpa. Pada paruh kedua kalpa tersebut, kesadaran keenam kembali bermanifestasi.
Mereka adalah dewa-dewa Surga
356
Asaṃjñasattva.
“Ananda, mereka yang berdiam di empat tingkat atas tersebut tidak
lagi terpengaruhi oleh penderitaan atau kebahagiaan di dunia. Tetapi
mereka belum mencapai keadaan sebenarnya dari kekekalan transenden,
karena mereka masih mempertahankan gagasan adanya perolehan.
Mereka yang meraih pencapaian ini disebut dewa-dewa surga dhyana
tingkat keempat.”
“Selanjutnya, Ananda, di atas surga-surga dhyana tingkat keempat,
ada lima Surga Tidak Kembali yang dewa-dewanya telah benar-benar
menghilangkan semua kebiasaan yang timbul dari sembilan jenis delusi357
pada masing-masing surga yang lebih rendah. Dengan demikian mereka
melampaui penderitaan dan kebahagiaan, dan tidak lagi tinggal dalam
surga-surga yang lebih rendah tingkatannya. Dewa-dewa ini tinggal di
surga-surga berikut yang dibangun oleh prestasi mereka bersama terhadap
penolakan keduniawian.”
“Ananda, mereka yang telah mengakhiri penderitaan dan kebahagiaan dan yang tidak terlibat dalam pertentangan antara pikiran demikian
adalah dewa-dewa Surga Avṛha.”358
“Mereka yang kesadarannya tidak lagi terpengaruh oleh penampilan
fenomena dan telah melenyapkan segala pikiran mengenai hal-hal yang
bertentangan adalah dewa-dewa Surga Atapa.”359
“Mereka yang memiliki penglihatan luar biasa sempurna dan jelas
akan alam sepuluh penjuru sebagai keheningan tanpa benda tercemar
sedikitpun dalam surga persepsi yang sangat baik ini adalah dewa-dewa
Surga Sudṛśa.”360
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Surga Tak Berpikiran, merupakan tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh praktisi non-Buddhis.
Lihat catatan kaki No. 326.
358
Surga Tanpa Kesusahan.
359
Surga Tanpa Panas.
360
Surga Pemandangan Murni.
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"Mereka yang inti penglihatannya bermanifestasi dan melarutkan
semua rintangan halus dalam surga manifestasi yang sangat baik ini
disebut dewa-dewa Surga Sudarśana.”361
"Mereka yang mencapai tingkat halus yang tertinggi, yang menyelami sifat mutlak dari bentuk dan kekosongan dan masuk ke dalam alam
yang tak terbatas adalah dewa-dewa Surga Akaniṣṭha.”362
"Ananda, lima Surga Tidak Kembali ini tak terlihat oleh dewa-dewa
surga dhyana tingkat keempat, bahkan juga tak terlihat oleh raja-rajanya.
Mereka hanya mendengar keberadaan mereka dan memberi penghormatan
kepada dewa-dewa tersebut. Tempat tinggal mereka seperti situs-situs
suci Arhat yang berada jauh di pegunungan dan tidak terlihat oleh orang
awam.”
“Ananda, dewa-dewa delapan belas surga tersebut tidak hidup berpasangan dan tidak berhubungan badan. Namun mereka belum menyingkirkan adanya bentuk.
Alam keberadaan mereka ini disebut Alam
Berbentuk.”363
Selanjutnya, Ananda, wilayah di atas puncak Alam Berbentuk dibagi
menjadi dua jalur. Jika pikiran penolakan dewa-dewa ini menciptakan
cahaya kebijaksanaan sempurna yang menembus, mereka akan melampaui
alam samsara dan menjadi Arhat yang kemudian memasuki Kendaraan
Bodhisattva. Mereka disebut Arhat agung yang pikirannya mengarah ke
Mahayana.
“Di sisi lain, mereka yang setelah memperoleh pikiran penolakan,
melepaskan prestasi ini dan menyadari bahwa tubuh mereka adalah suatu
kendala. Kemudian mereka menghilangkan semua hambatan untuk masuk
ke kekosongan.
Mereka ini adalah makhluk-makhluk di Surga
Ākāśānantyāyatana.” 364
“Mereka yang setelah menghilangkan semua halangan, menjauhkan
diri dari kekosongan tak terbatas dan hanya mempertahankan kesadaran
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ālaya dan setengah fungsi halus dari kesadaran mano 365 adalah makhlukmakhluk di Surga Vijñānānantyāyatana.” 366
“Mereka yang telah menyisihkan bentuk dan kekosongan serta
menghancurkan kesadarannya, maka sepuluh penjuru akan benar-benar
terasa senyap. Mereka bergabung ke dalam kesunyaan. Tiada tempat lagi
buat tubuh dan pikiran mereka untuk berdiam. Mereka ini adalah
makhluk-makhluk Surga Ākiṃcanyāyatana.367
“Selanjutnya adalah keadaan dimana kesadaran ālaya yang tak bergerak diupayakan agar lenyap dengan samadhi yang mendalam. Namun,
ia tidak dapat dilenyapkan. Meskipun ia sudah tidak bermanifestasi, tetapi
sifat alaminya tetap ada. Dalam keadaan ini, praktisi merasa seolah-olah
ada namun tidak ada, seolah-olah berakhir namun belum berakhir. Mereka
adalah makhluk Surga Naivasaṃjñānāsaṃjñāyatana.”368
“Makhluk-makhluk ini berhasil melihat secara mendalam ke dalam
kekosongan, namun mereka gagal menyadari prinsip kekosongan. Mereka
semua berasal dari lima surga berbentuk yang tidak kembali dan masuk ke
jalan ini, yang merupakan jalan buntu untuk pencapaian Kebuddhaan.
Mereka adalah yang dikenal sebagai Arhat yang pikirannya tumpul dan
tidak mengarah ke Mahayana. Jika semenjak di Surga Tak Berpikiran
sampai ke surga ini mereka hanya terus menerus asyik dalam meditasi
kekosongan dan tidak sadar akan kekeliruan mereka, menganggap surga
yang terkondisi sebagai keadaan yang tak terkondisi, di samping itu tidak
mau mendengarkan Dharma, maka mereka akan kembali memasuki roda
kelahiran dan kematian.369
“Ananda, semua dewa di surga-surga ini awalnya adalah orang
awam yang karena pahalanya menyebabkan mereka terlahir di sana.
Setelah menikmati buah hasil pahalanya, mereka harus kembali ke dunia
samsara. Namun para raja dewa, penguasa mereka, adalah para Bodhisattva yang sedang berada dalam latihan samadhi mereka. Secara bertahap
mereka membuat kemajuan dalam latihannya di jalur pengembangan ke
Kebuddhaan.”
365
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“Ananda, para dewa di Empat Surga Tak Berbentuk telah menghilangkan semua tubuh dan pikiran. Karena sifat keheningan dhyana mereka
telah muncul, mereka bebas dari segala pembalasan yang melibatkan
bentuk. Surga-surga ini di sebut Alam Tak Berbentuk.”370
“Makhluk-makhluk ini tidak memahami batin cerah yang mendalam.
Karena pelestarian mereka terhadap akumulasi pikiran yang bersifat ilusi,
mereka tenggelam dalam tiga alam keberadaan ilusi sebagai tujuh
golongan makhluk hidup.371 Sebagai pudgala, 372 mereka bertumimbal lahir
sebagai jenis makhluk hidup sesuai karma masing-masing.”
“Selanjutnya, Ananda, di tiga alam kehidupan ini terdapat empat
golongan Asura.”
"Mereka yang berada di alam hantu, yang menggunakan kekuatan
mereka untuk melindungi Dharma dan dengan demikian menggunakan
pemahamannya yang kuat untuk memasuki kekosongan akan terlahir
kembali dari telur sebagai Asura yang termasuk golongan hantu.”
“Dewa-dewa yang karena pahalanya berkurang dan jatuh ke alam
dekat matahari dan bulan akan terlahir kembali dari rahim sebagai Asura
yang termasuk golongan manusia.”
“Raja-raja asura yang memerintah dunia hantu dan setan, yang
sangat kuat dan tak kenal takut dan bisa memperjuangkan kekuasaannya
terhadap dewa Brahma, Sakra dan Empat Maharaja Surgawi dan rakyat
mereka, akan terlahir dengan cara penjelmaan. Mereka termasuk golongan dewa.”
“Ananda, selain itu ada Asura kelas rendah yang terlahir di laut dan
berdiam di dalam gua di bawah laut. Mereka berkeliaran di angkasa pada
siang hari dan kembali ke laut pada malam hari. Asura-asura ini lahir dari
kelembaban dan termasuk golongan hewan.”
“Ananda, makhluk hidup di tujuh alam ini, yaitu makhluk neraka,
hantu lapar, hewan, manusia, dewa bumi, dewa surga dan asura, semuanya
merupakan fenomena terkondisi yang suram-muram. Kelahiran mereka
disebabkan oleh pikiran yang terdelusi, dan mengikuti pembalasan karma
mereka yang juga berasal dari pikiran yang terdelusi. Ditilik dari dasar
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batin sempurna yang luar biasa dan tak tercipta, mereka adalah seperti
bunga di angkasa yang pada dasarnya tidak bersubstansi, hanyalah
kepalsuan ilusi yang tidak memiliki sumber maupun titik awal.”
"Ananda, makhluk-makhluk hidup ini karena tidak menyadari batin
cerah, semuanya bertumimbal lahir selama berkalpa-kalpa. Mereka tidak
mencapai kemurnian sejati karena mereka terus menerus terlibat dalam
pembunuhan, pencurian dan nafsu berahi. Seandainya mereka tidak membunuh, mencuri dan mengumbar nafsu berahi, maka mereka akan terlahir
sesuai dengan karma tidak membunuh, tidak mencuri dan tiadanya nafsu
berahi. Jika mereka memiliki tiga karma ini, mereka akan terlahir di alam
hantu, sebaliknya bila mereka bebas dari tiga karma ini, mereka akan
terlahir di alam dewa. 373 Ada dan tidak adanya tiga kejahatan ini dialami
secara berganti-ganti dan dengan demikian menimbulkan adanya siklus
tumimbal lahir. Jika mereka mencapai keadaan samadhi, 374 mereka akan
menyadari keadaan yang mendalam, kekal dan hening, yang bebas dari
dualitas eksistensi dan non-eksistensi dan yang juga di luar ketiadaan
dualitas ini. Dalam keadaan di mana bahkan pikiran tanpa pembunuhan,
tanpa pencurian dan tanpa nafsu seksual pun tidak bisa ditemukan, mana
bisa ada keterlibatan aktual dalam perbuatan membunuh, mencuri dan
nafsu berahi?”
“Ananda, jika seseorang tidak menjauhkan diri dari tiga perbuatan
jahat ini, maka ia akan menciptakan karma perorangannya. Jika sekelompok orang melakukannya, terjadilah karma kelompok. Mereka semua akan menanggung penderitaan yang sama di tempat yang sama yang tidak
dapat dikatakan tidak ada. Namun, tempat ini muncul karena delusi yang
pada dasarnya tanpa sebab dan tidak dapat ditelusuri. Kamu harus menasihati praktisi yang berusaha untuk merealisasi Bodhi375 untuk menghilangkan tiga jenis kejahatan ini. Jika tidak, apapun kekuatan supranatural
yang mereka peroleh dari latihan mereka masih akan tetap berkaitan
dengan pencapaian duniawi. Jika kebiasaan jahat tersebut tidak terputus,
mereka akan jatuh ke dalam alam setan. Pada waktu itu, sekalipun mereka
ingin melenyapkan delusi tersebut, mereka hanya akan meningkatkannya.
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Oleh karena itu, Tathagata mengatakan bahwa mereka adalah makhluk
yang paling kasihan. Penderitaanmu dibuat oleh kamu sendiri dan bukan
karena kesalahan batin cerahmu. Ajaran seperti yang kukatakan ini adalah
ajaran yang benar; ajaran yang bukan seperti ini adalah ajaran Raja Mara.”
Kemudian Tathagata bersiap-siap mengakhiri pembabaran Dharma.
Dari singasana, ia memegang meja teh yang ditempa dari tujuh benda yang
berharga dan membuat gerakan untuk bangkit dari kursi. Tetapi kemudian
ia menyandarkan kembali tubuhnya yang berwarna kencanawungu di kursi
dan berkata kepada Ananda dan para umat di persamuhan: ”Kalian
Sravaka dan Pratyekabuddha perlu belajar lebih banyak lagi dalam
pencarianmu akan pencerahan yang tertinggi. Aku telah mengajarimu
metode pengembangan yang benar. Tetapi, kelihatannya kalian masih
tidak menyadari gangguan setan yang samar-samar dan sulit diketahui
yang dapat terjadi ketika kalian berlatih samatha dan vipassanā. Ketika
mereka bermanifestasi, karena kamu belum mengetahui cara membersihkan pikiranmu, kamu akan gagal untuk membedakannya dan akan jatuh ke
dalam pandangan sesat. Kamu mungkin diganggu oleh setan skandhamu
sendiri atau setan dari alam surga, atau kamu mungkin dirasuki oleh setan,
makhluk halus atau siluman hewan. Jika pikiranmu tidak jelas, kamu akan
menganggap setan sebagai Buddha, sama halnya menganggap pencuri
sebagai orangtuamu sendiri.”
“Lagipula, kamu mungkin menganggap kemajuan yang sedikit
sebagai pencapaian lengkap, seperti Bhiksu Assutava yang ketika mencapai surga dhyana tingkat empat, ia mengira bahwa ia telah menjadi
Arhat. Setelah selesai menikmati pahalanya di surga, semua indikasi
kejatuhannya muncul. Ia memfitnah Buddha dengan mengatakan ajaran
bahwa Arhat tidak akan terlahir kembali adalah ajaran yang salah, sehingga ia kemudian jatuh ke dalam neraka Avīci. Dengarkan dengan
cermat apa yang sekarang aku beritahu secara rinci kepadamu.”
Kemudian Ananda bersama semua orang yang perlu belajar lebih
lanjut bangkit dari tempat duduk mereka. Dengan gembira mereka bersujud di kaki Sang Buddha dan menunggu instruksi-Nya yang penuh belas
kasih.
Sang Buddha berkata kepada Ananda dan seluruh umat persamuhan:
“Ketahuilah oleh kamu sekalian, substansi jernih dasar batin cerah yang
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mendalam dan terang semua makhluk hidup dua belas jenis kelahiran di
alam samsara adalah tidak berbeda dengan batin cerah semua Buddha di
sepuluh penjuru. Adalah karena konseptualisasi yang terdelusi, maka
kamu tidak jelas tentang Realita dan dengan begitu menjadi bodoh dan
penuh keinginan. Pemahaman subjektif yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan tersebut memunculkan ruang angkasa. Selanjutnya dengan pikiran
yang semakin terdelusi, timbullah dunia. Demikianlah, semua alam yang
tak terhitung banyaknya seperti debu di samsara terjadi karena pemikiran
yang terdelusi dan keras kepalamu.”
“Ketahuilah bahwa ruang angkasa yang tercipta dalam batin pikiranmu hanyalah seperti segumpal awan yang terlihat seperti suatu bintik di
langit cerah. Jadi, bukankah lebih kecil lagi semua dunia yang berada di
dalamnya?”
"Jika ada satu orang di antara kamu menyadari kebenaran dan
kembali ke sumbernya, maka semua ruang di sepuluh penjuru akan menjadi lenyap. Dengan demikian, bukankah dunia di dalam ruang angkasa
akan berguncang dan pecah berhancuran?”
"Ketika kamu berlatih dhyana, dalam keadaan samadhi, pikiran para
Bodhisattva dan Arhat agung yang telah bebas dari kemerosotan di
sepuluh penjuru tinggal bersama dengan pikiranmu dalam keadaan
kemurnian yang mendalam. Tetapi raja-raja setan, hantu, makhluk halus
dan dewa-dewa surga yang lebih rendah terkejut melihat istana mereka
roboh tanpa sebab. Bumi berguncang dan retak. Semua makhluk hidup,
baik yang di dalam air, di darat maupun yang di udara ketakutan. Namun
orang-orang awam yang terdelusi tidak menyadari adanya perubahan ini.”
“Setan-setan ini, meskipun telah memperoleh lima kekuatan supranatural, tetapi mereka masih gagal menyadari pengetahuan transenden
yang mendalam guna mengakhiri arus tumimbal lahir, karena mereka
masih melekat pada nafsu duniawi. Mana bisa mereka membiarkan kamu
menghancurkan tempat tinggal mereka? Inilah sebabnya mengapa setansetan, makhluk halus dan siluman datang menyusahkan dan mengganggumu ketika kamu memasuki keadaan samadhi.”
“Namun, meski setan-setan tersebut dalam kemarahan yang amat
sangat, mereka berada dalam cengkeraman nafsu duniawi, sedangkan
kamu berada dalam naungan batin cerah yang luar biasa. Mereka tidak
dapat mempengaruhimu, seperti orang yang sia-sia mencoba meniup sinar
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matahari atau memotong air dengan pedang. Kamu seperti air mendidih,
sedangkan mereka seperti es batu. Dihadapkan dengan panas, mereka
akan segera mencair. Karena hanya mengandalkan kekuatan spiritual,
mereka seperti tamu belaka, bukan dalam posisi penentu. Yang bisa membuat mereka berhasil mengganggu dan mengagalkanmu bukanlah mereka,
namun adalah kamu sendiri. Jika kamu sebagai tuan rumah yang empunya
lima skandha berada dalam keadaan bingung, maka mereka sebagai tamu
dapat melakukan apa yang mereka inginkan.”
“Ketika kamu berada dalam dhyana, sadar dan bebas dari delusi,
perbuatan-perbuatan setan tidak dapat mempengaruhimu. Ketika kelima
skandha terlarutkan, kamu akan memasuki keadaan cerah di mana semua
setan hanyalah uap yang gelap. Karena cahaya menghancurkan kegelapan,
mereka akan binasa segera setelah mendekatimu. Lalu mana berani mereka mengganggu samadhimu? Di sisi lain, jika kamu gagal menyadarinya
dan dengan demikian diperdaya oleh lima skandha, maka Ananda, kamu
akan menjadi anak Mara dan rakyat setan.
“Pertemuanmu dengan putri Matangi adalah insiden kecil. Ia menggunakan sihir untuk membuatmu melanggar prinsip-prinsip moral Buddha.
Tetapi karena pikiranmu murni, kamu hanya melanggar salah satu376 dari
delapan puluh ribu aturan hidup murni, sehingga sila kamu tidak hancur
karenanya. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menghancurkan batin
cerahmu yang berharga. Kalau itu sampai terjadi, maka kamu akan seperti
menteri bersalah yang dihukum raja. Seluruh keluarganya dibunuh dan
sanak saudaranya tercerai-berai tanpa ada yang dapat menyelamatkan
mereka.”
“Ananda, ketahuilah, ketika duduk bermeditasi, sang praktisi harus
menjauhkan semua pikiran. Ketika pikiran menjadi lenyap, maka tidak
ada apa-apa di dalam pikirannya. Keadaan batin yang jelas dan murni ini
tidak akan berubah baik oleh keheningan maupun oleh gangguan. Waktu
pikiran muncul, ia tidak merenunginya, sedangkan ketika pikiran lenyap,
ia juga tidak melupakannya. Ingat dan lupa menjadi tak terpisahkan.
Dalam keadaan demikian, ia masuk dalam keadaan samadhi. Namun
karena penetrasinya belum mendalam, maka ia seperti seseorang yang
penglihatannya jelas tapi berada dalam kegelapan. Meskipun pikirannya
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sangat jelas, namun belum bersinar. Keadaan samadhi yang demikian adalah berada dalam lingkup skandha rupa.” 377
“Jika kemudian pikirannya bersinar, ia akan melihat dengan jelas
ruang di sepuluh penjuru. Hilangnya kegelapan ini adalah lenyapnya
skandha rupa. Ia akan dapat melampaui kekeruhan kalpa. Jika direnungkan, penyebab utama skandha rupa adalah pemikiran yang terdelusi yang
terus dipertahankan.”
“Ananda, dalam keadaan perenungan pikiran yang mendalam dan
jelas, keempat elemen berhenti menghalanginya. Tak lama kemudian,
tubuhnya akan bebas dari semua rintangan. Ini adalah pikiran jernih yang
menyebar ke objek, yang merupakan hasil meditasi. Pencapaian sementara seperti ini tidak berarti bahwa ia adalah orang suci. Jika ia menyadarinya, maka hal itu merupakan tahap kemajuan yang baik. Tetapi jika ia
menganggap bahwa ia adalah orang suci, maka ia akan jatuh dalam
perangkap setan.”
“Selanjutnya, Ananda, dengan perenungan pikiran yang mendalam
dan jelas, ia dapat melihat segala sesuatu yang ada dalam tubuhnya dengan
jelas. Tiba-tiba ia dapat menjumput cacing-cacing dari dalam tubuhnya
sendiri, namun tubuhnya tetap utuh dan tidak terluka. Ini adalah pikiran
jernih yang menyebar ke dalam tubuh, yang merupakan hasil perenungan
yang mendalam. Pencapaian sementara seperti ini tidak berarti bahwa ia
adalah orang suci. Jika ia menyadarinya, hal itu merupakan tahap kemajuan yang baik, tetapi jika ia menganggap bahwa ia adalah orang suci, maka
ia akan jatuh dalam perangkap setan.”
“Selanjutnya, dengan perenungan pikiran yang menyelidiki ke dalam
dan ke luar, kesadaran dan inderanya dapat berinteraksi satu sama lain
tanpa mempengaruhi tubuhnya. Mereka bergantian sebagai pelaku utama dan alat ekstra. Tiba-tiba ia akan mendengar suara di angkasa yang
membabarkan Dharma atau memaklumkan makna rahasia ke sepuluh
penjuru. Keadaan ini disebut kesadaran dan indera bergantian berpisah
dan bergabung satu sama lain, yang menyebabkan benih kebajikan yang
diperbuat pada masa lalu tiba-tiba bermanifestasi. Pencapaian sementara
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seperti ini tidak berarti bahwa ia adalah orang suci. Jika ia menyadarinya,
hal itu merupakan tahap kemajuan yang baik, tetapi jika ia menganggap
bahwa ia adalah orang suci, maka ia akan jatuh dalam perangkap setan.”
"Selanjutnya, ketika pikiran praktisi menjadi jelas, penuh dengan
daya pengungkapan dan mengubah segala sesuatu dalam sepuluh arah
menjadi warna kencanawungu, semua jenis makhluk berubah menjadi
Tathagata. Tiba-tiba ia akan melihat Buddha Vairocana duduk di atas
piringan cahaya di langit, dikelilingi oleh ribuan Buddha. Miliaran alam
dunia dan bunga teratai pun muncul dengan serentak. Ini adalah efek
terbangunnya pikiran spiritualitas. Cahaya batin menembus dan menyinari
semua dunia. Pencapaian sementara seperti ini tidak berarti ia adalah
orang suci. Jika ia menyadarinya, hal itu merupakan tahap kemajuan yang
baik, tetapi jika ia menganggap bahwa ia adalah orang suci, maka ia akan
jatuh dalam perangkap setan.”
“Selanjutnya, dengan perenungan pikirannya yang mendalam dan
jelas yang terus ditingkatkan dengan melihat ke dalam tanpa jeda, sang
praktisi memeriksa dan menghentikan semua pikiran sama sekali. Tibatiba ia akan melihat ruang angkasa di sepuluh penjuru berubah menjadi
warna tujuh permata atau seratus permata yang berharga yang mengisi
seluruh ruang angkasa tanpa menghalangi satu sama lain. Semua warna,
baik warna biru, kuning, merah, putih ataupun warna lainnya muncul
dalam keadaan yang sama sekali murni. Keadaan ini disebut pengekangan
pikiran yang berlebihan. Pencapaian sementara seperti ini tidak berarti ia
adalah orang suci. Jika ia menyadarinya, hal itu merupakan tahap kemajuan yang baik, tetapi jika ia menganggap bahwa ia adalah orang suci, maka
ia akan jatuh dalam perangkap setan.”
“Selanjutnya, praktisi tersebut menggunakan pikirannya untuk
menyelidiki dengan tuntas dan mendalam, sehingga cahaya batin terpusat
dan tidak menyebar. Dalam kegelapan di malam hari, tiba-tiba ia melihat
berbagai benda dalam ruangan dengan jelas, tidak ubahnya seperti di siang
hari. Namun, benda-benda yang sudah ada di ruangan tidak hilang.
Keadaan ini disebut pikirannya yang halus telah memurnikan persepsinya,
sehingga memungkinkannya melihat dengan jelas di dalam kegelapan.
Pencapaian sementara seperti ini tidak berarti bahwa ia adalah orang suci.
255

SKANDHA RUPA

Jika ia menyadarinya, hal itu merupakan tahap kemajuan yang baik, tetapi
jika ia menganggap bahwa ia adalah orang suci, maka ia akan jatuh dalam
perangkap setan.”
“Selanjutnya, ketika pikiran sang praktisi benar-benar menyatu dengan kekosongan, keempat anggota tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti
rumput atau kayu. Ia tidak merasakan apa-apa ketika terbakar oleh api
atau dipotong dengan pisau. Api yang membakar tidak akan membuat
anggota tubuhnya panas. Bahkan, ketika dagingnya dipotong, hal itu sama
saja seperti kayu yang dipangkas. Keadaan ini disebut penggabungan
benda-benda luar dan penghancuran empat elemen ke dalam kemurnian.
Pencapaian sementara seperti ini tidak berarti bahwa ia adalah orang suci.
Jika ia menyadarinya, hal itu merupakan tahap kemajuan yang baik, tetapi
jika ia menganggap bahwa ia adalah orang suci, maka ia akan jatuh dalam
perangkap setan.”
“Selanjutnya, ketika pikiran sang praktisi menjadi murni dan bersih
dan keterampilan memurnikan pikiran telah mencapai puncaknya, tiba-tiba
ia melihat bumi, gunung dan sungai di sepuluh penjuru berubah menjadi
alam murni Buddha yang dihiasi dengan tujuh macam permata yang
cahayanya meliputi segala sesuatu. Ia juga akan melihat dengan jelas dan
tidak terhalang Buddha yang banyaknya seperti pasir di Sungai Gangga
beserta pavilliun dan istana yang indah mengisi seluruh ruang angkasa,
dengan neraka di bawahnya dan istana dewa di atasnya. Keadaan ini
tercipta karena transformasi bertahap dari pikiran yang sudah lama
terkonsentrasi pada kesukaan dan kebencian, tetapi tidak berarti bahwa ia
orang suci. Jika ia menyadarinya, hal itu merupakan tahap kemajuan yang
baik, tetapi jika ia menganggap bahwa ia adalah orang suci, maka ia akan
jatuh dalam perangkap setan.”
“Selanjutnya, ketika pikiran sang praktisi menembus lebih dalam
lagi, di tengah malam, tiba-tiba ia melihat pasar, jalan dan lorong di tempat
yang jauh. Ia melihat kerabat dan teman-teman dan mendengar suara percakapan mereka. Keadaan ini adalah hasil pikiran yang terbang keluar
karena ditekan secara maksimal, sehingga dapat melihat pemandangan
yang terhalang. Hal ini tidak berarti bahwa ia orang suci. Jika ia menyadarinya, hal itu merupakan tahap kemajuan yang baik, tetapi jika ia meng256
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anggap bahwa ia adalah orang suci, maka ia akan jatuh dalam perangkap
setan.”
“Selanjutnya, ketika pikiran sang praktisi menembus sampai titik
terdalam, ia melihat kalyanamitra yang tubuhnya berubah tanpa alasan
menjadi berbagai bentuk. Keadaan ini adalah pikiran sesat yang dipengaruhi oleh hantu atau karena setan surgawi merasuki hatinya, sehingga tibatiba ia dapat membabarkan Dharma dan memahami maknanya yang
mendalam. Keadaan ini tidak berarti bahwa ia orang suci. Jika ia menyadarinya, maka gangguan setan ini akan lenyap. Tetapi jika ia menganggap
bahwa ia adalah orang suci, maka ia akan jatuh dalam perangkap setan.”
“Ananda, ke sepuluh keadaan samadhi tersebut dapat terjadi ketika
upaya mental seseorang berinteraksi dengan skandha rupa. Itulah sebabnya mengapa fenomena tersebut muncul. Praktisi yang bingung dan keras
kepala tidak mengetahui kemampuannya sendiri. Menghadapi situasi
seperti itu, dalam kebingungan ia tidak dapat membedakan keadaankeadaan tersebut ketika mereka bermanifestasi, dan salah menyatakan
bahwa ia adalah orang suci. Dengan berbuat begitu, ia melanggar larangan
membuat pernyataan kebohongan besar, sehingga jatuh ke dalam Neraka
Tanpa Jeda. Setelah aku parinirvana, di akhir masa Dharma, kamu harus
mewartakan ajaran Tathagata ini agar setan surga tidak bisa memanfaatkan
keadaan-keadaan tersebut, sehingga mereka yang melatih samadhi selalu
terlindungi dan dapat mewujudkan Jalan yang tak tertanding.”
"Ananda, dalam latihan samatha untuk merealisasi samadhi, ketika
skandha rupa telah terlenyapkan, sang praktisi akan melihat pikiran semua
Buddha seperti ia melihat refleksi pada cermin yang terang. Ia merasa
telah menyadari substansi batin Kebuddhaan, tetapi ia belum dapat memanifestasikan fungsinya. Keadaan ini adalah seperti seseorang yang terganggu oleh hantu tindih dalam tidurnya. Karena pikirannya berada di
bawah pengaruh yang menyimpang, ia tidak bisa bergerak untuk melawan
meskipun empat anggota tubuhnya utuh dan kesadarannya jelas. Ini
adalah lingkup skandha vedana. 378
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Setelah perasaan kelumpuhan tersebut reda, pikirannya kemudian
dapat meninggalkan tubuhnya dan ia dapat melihat wajahnya. Ia akan
bebas berdiam atau pergi dengan tanpa halangan. Ini adalah keadaan lenyapnya skandha vedana. Praktisi ini kemudian dapat melampaui kekeruhan pandangan. Jika direnungkan, penyebab utama skandha vedana adalah pemikiran yang terdelusi yang berfokus pada kejelasan ilusi.”
“Ananda, ketika praktisi tersebut mencapai tahap ini, ia akan
menemukan dirinya dalam cahaya yang cemerlang. Sebagai hasil dari
tekanan yang berlebihan dalam pikirannya, timbul rasa kasih sayang yang
tak terhingga terhadap semua makhluk hidup. Bahkan ia akan menganggap langau dan nyamuk sebagai anak-anaknya sendiri. Ia merasa kasihan
kepada mereka sehingga tanpa disadarinya, ia mencucurkan air mata.
Keadaan ini adalah akibat dari ‘kontemplasi yang terlalu ditekan’. Jika ia
menyadarinya, maka keadaan tersebut tidak membahayakan. Tetapi jika ia
menganggapnya sebagai pencapaian tingkat kesucian, maka ia akan
dipengaruhi oleh setan sedih yang akan merasuk ke dalam hatinya, menyebabkannya menjadi sedih dan menangis saat bertemu dengan siapa saja.
Ia akan kehilangan manfaat samadhi yang telah dicapainya dan akan jatuh
ke tingkat yang lebih rendah.”
“Ananda, dalam tahap samadhi ini praktisi melihat bahwa skandha
rupa sudah lenyap dan kini skandha vedana bermanifestasi. Pada saat itu
ia dapat melihat batin Buddha seperti cermin yang bersinar dan menyadari
batinnya sendiri juga demikian adanya. Dipenuhi dengan rasa syukur yang
berlebihan, tiba-tiba timbul keberanian yang luar biasa. Pikirannya berani
dan tajam. Ia bertekad menyamai semua Buddha dan mengatakan ia dapat
melampaui tiga asamkhyeya kalpa dalam sekejab saja. Keadaan ini adalah
akibat dari ‘terlalu berharap menjadi lebih unggul dalam pengembangan
batin’. Jika ia menyadarinya, maka keadaan tersebut tidak membahayakan dan akan hilang dengan sendirinya. Tetapi jika ia menganggapnya
sebagai pencapaian tingkat kesucian, maka ia akan dipengaruhi oleh setan
sombong yang akan merasuk ke dalam hatinya, menyebabkannya menyombongkan pencapaiannya saat ia bertemu dengan siapa saja. Ia
menjadi bangga dan sombong, memandang rendah Buddha dan orang lain.
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Dengan demikian ia akan kehilangan manfaat samadhi yang telah dicapainya dan akan jatuh ke tingkat yang lebih rendah.”
“Ananda, dalam tahap samadhi ini praktisi melihat bahwa skandha
rupa sudah lenyap dan kini skandha vedana bermanifestasi. Pada saat itu,
ia ingin membuat kemajuan, namun belum bisa melenyapkan skandha
vedana sepenuhnya. Mundur ke skandha rupa juga tidak memungkinkan.
Kebijaksanaannya melemah. Ia memasuki jalan buntu di mana ia tidak
melihat apapun untuk diantisipasi. Tiba-tiba perasaan bosan yang luar
biasa timbul dalam pikirannya, seperti kemarau panjang yang mengharapkan hujan. Ia menghibur diri dalam renungan mendalam yang tak berkesudahan yang ia salah anggap sebagai tanda ketekunan dan semangat.
Keadaan ini disebut ‘pengembangan pikiran yang kehilangan diri karena
kurangnya kebijaksanaan’. Jika ia menyadarinya, maka keadaan tersebut
tidak membahayakan. Tetapi, jika ia menganggapnya sebagai pencapaian
tingkat kesucian, maka ia akan dipengaruhi oleh setan ingatan yang akan
merasuk ke dalam hatinya, menyebabkannya siang malam mengarahkan
pikirannya ke suatu tempat tertentu. Dengan demikian ia akan kehilangan
manfaat samadhi yang telah dicapainya, dan akan jatuh ke tingkat yang
lebih rendah.”
“Dalam tahap samadhi ini praktisi melihat bahwa skandha rupa
sudah lenyap dan kini skandha vedana bermanifestasi. Pada saat ini kebijaksanaan praktisi mungkin tumbuh melebihi proporsi samadhinya. Ia
menjadi terburu nafsu dan mereka-reka sifat alami batinnya. Ia membayangkan bahwa ia adalah Buddha Vairocana. Dengan demikian ia merasa
puas dengan kemajuan yang sedikit yang dianggapnya sebagai yang
lengkap. Ini adalah ‘pikiran yang kehilangan wawasan biasa dan yang
disesatkan oleh pemahaman dan penglihatan diskriminatif’. Jika ia
menyadarinya, maka keadaan tersebut tidak membahayakan. Tetapi, jika
ia menganggapnya sebagai pencapaian tingkat kesucian, maka ia akan dipengaruhi oleh setan puas diri tingkat rendah yang akan merasuk ke dalam
hatinya. Begitu ia berjumpa dengan orang, ia akan mengatakan bahwa ia
telah menyadari kebenaran mutlak yang tak tertanding. Dengan demikian
ia akan kehilangan manfaat samadhi yang telah dicapainya dan akan jatuh
ke tingkat yang lebih rendah.”
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“Dalam tahap samadhi ini praktisi melihat bahwa skandha rupa
sudah lenyap dan kini skandha vedana bermanifestasi. Pada saat itu, ia
belum membuat kemajuan baru, namun pengalaman sebelumnya telah
berlalu. Ia menemukan dirinya dalam situasi yang tampaknya sangat
mengerikan dan penuh bahaya, menyebabkannya merasa cemas dan
bingung yang tak berkesudahan. Ia merasa seolah-olah duduk di ranjang
besi panas atau minum obat beracun. Akibatnya ia merasa bosan hidup
dan selalu meminta orang untuk mengakhiri hidupnya agar ia bisa terbebaskan secepatnya. Keadaan ini disebut ‘latihan tanpa metode terampil’.
Jika ia menyadarinya, maka keadaan tersebut tidak membahayakan.
Tetapi, jika ia menganggapnya sebagai pencapaian tingkat kesucian, maka
ia akan dipengaruhi oleh setan cemas yang akan merasuk ke dalam hatinya,
menyebabkannya memotong dagingnya sendiri dengan pisau tajam agar ia
bisa mati. Atau ia selalu merasa sedih, kemudian melarikan diri ke
gunung untuk menghindari orang lain. Dengan demikian dia akan kehilangan semua manfaat samadhi yang telah dicapainya dan akan jatuh ke
tingkat yang lebih rendah.”
“Dalam tahap samadhi ini praktisi melihat bahwa skandha rupa
sudah lenyap dan kini skandha vedana bermanifestasi. Pada saat itu, ia
merasa sangat nyaman dalam kondisi pikiran yang tenang. Tiba-tiba ia
mengalami sukacita yang luar biasa. Rasa bahagia meliputi dirinya hingga
ia tidak bisa mengendalikannya. Keadaan ini disebut ‘mengalami rasa
ringan dan nyaman namun kurang kebijaksanaan untuk mengendalikannya’. Jika ia menyadarinya, maka keadaan tersebut tidak membahayakan.
Tetapi, jika ia menganggapnya sebagai pencapaian tingkat kesucian, maka
ia akan dipengaruhi oleh setan sukacita yang akan merasuk ke dalam
hatinya, menyebabkannya tertawa tanpa sebab ketika melihat orang lain,
bernyanyi dan menari di jalan, membual tentang realisasi pembebasan
tanpa hambatannya. Dengan demikian ia akan kehilangan semua manfaat
samadhi yang telah dicapai dan akan jatuh ke tingkat yang lebih rendah.”
“Dalam tahap samadhi ini praktisi melihat bahwa skandha rupa
sudah lenyap dan kini skandha vedana bermanifestasi. Pada saat itu, ia
mungkin berpikir bahwa ia telah mencapai realisasi penuh. Ilusi ini
menyebabkan tiba-tiba dengan tanpa alasan timbul keangkuhan diri,
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menganggap dirinya sudah mencapai kebudhaan; menganggap dirinya
lebih hebat dari orang lain; meskipun pencapaiannya sama, tetapi
menganggap dirinya melebihi orang lain; meskipun pencapainnya lebih
rendah, tetapi mengaggap dirinya melebihi orang lain; meskipun belum
memiliki pencapaian, tetapi menganggap dirinya telah memiliki
pencapaian; meskipun mengetahui pencapaian dirinya lebih rendah dari
orang lain, tetapi tidak mau minta nasihat kepada orang lain; menganggap
dirinya sebagai orang suci, meskipun kenyataanya tidak demikian. Semua
perasaan ini terjadi bersama-sama.
Bahkan semua Buddha tidak
dianggapnya, apalagi Sravaka dan Pratyekabuddha yang masih dalam
tingkat yang lebih rendah. Keadaan ini disebut ‘melihat diri sendiri
sebagai yang tertinggi, tapi kurang kebijaksanaan untuk melepaskan diri
dari keadaan tersebut’. Jika ia menyadarinya, maka keadaan tersebut tidak
membahayakan. Tetapi jika ia menganggapnya sebagai pencapaian tingkat kesucian, maka ia akan dipengaruhi oleh setan angkuh yang akan
merasuk ke dalam hatinya, menyebabkannya berhenti menghormati stupa
dan kuil-kuil, menghancurkan sutra dan rupang Buddha. Ia akan menyatakan kepada pendermanya bahwa rupang hanyalah emas, tembaga, tanah
liat atau kayu, dan sutra hanyalah daun pattra dan kain. Alih-alih memuja
tubuh dari daging dan darah yang benar-benar permanen, orang-orang
malah memuja tanah liat dan kayu yang semata-mata adalah omong
kosong. Mereka yang mempercayainya akan menghancurkan rupangrupang dan sutra dan melemparkannya ke tanah. Ia menyesatkan makhluk
hidup dan menyebabkan mereka jatuh ke Neraka Tanpa Jeda. Dengan
demikian ia akan kehilangan semua manfaat dari samadhi yang telah
dicapai dan akan jatuh ke dalam tingkat yang lebih rendah.
“Dalam tahap samadhi ini praktisi melihat bahwa skandha rupa
sudah lenyap dan kini skandha vedana bermanifestasi. Pada saat itu ia
mungkin mencapai kondisi kemurnian yang terang dan terbangunkan ke
sifat hakiki batin yang mendalam, sehingga tiba-tiba ia mengalami
perasaan ringan dan nyaman yang tak terhingga. Ia akan berkata bahwa ia
adalah orang suci yang telah menguasai kemahiran. Keadaan ini disebut
‘memperoleh rasa ringan dan jelas karena kebijaksanaan’. Jika ia menyadarinya, maka keadaan tersebut tidak membahayakan. Tetapi, jika ia
menganggapnya sebagai pencapaian tingkat kesucian, maka ia akan di261
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pengaruhi oleh setan suka nyaman yang akan merasuk ke dalam hatinya,
menyebabkannya menjadi puas dengan pencapaiannya yang tidak sempurna, dan menahan diri berusaha untuk maju lebih lanjut. Kebanyakan
mereka akan seperti Bhiksu Assutava. 379 Karena menyesatkan makhluk
hidup, ia kemudian akan jatuh ke dalam Neraka Avīci. Dengan demikian
ia kehilangan semua manfaat samadhi yang telah dicapai dan jatuh ke
tingkat yang lebih rendah.
“Dalam tahap samadhi ini praktisi melihat bahwa skandha rupa sudah
lenyap dan kini skandha vedana bermanifestasi. Pada saat itu, dalam
perenungannya yang jelas ia mengalami sebuah ilusi kejelasan. Tiba-tiba
pikirannya mengarah ke pandangan pelenyapan kekal, menyangkal sebab
dan akibat dan menganggap segala sesuatu sebagai kekosongan. Pikiran
kekosongan bermanifestasi sehingga ia menjadi percaya bahwa ada
pelenyapan kekal setelah kematian. Keadaan ini disebut 'keadaan mental
samadhi yang sedang melenyap, sehingga seseorang kehilangan pandangan
benar’380. Jika ia menyadarinya, maka keadaan tersebut tidak membahayakan. Tetapi jika ia menganggapnya sebagai pencapaian tingkat kesucian,
maka ia akan dipengaruhi oleh setan kekosongan yang akan merasuk ke
dalam hatinya, menyebabkannya mengkritik mereka yang mematuhi aturan
hidup murni sebagai penganut Hinayana, dan mengklaim bahwa semua
Bodhisattva yang terbangunkan pada kekosongan tidak perlu menaati semua
larangan. Orang seperti itu biasanya memuaskan diri dengan daging dan
minuman keras di hadapan para penderma yang percaya padanya. Ia
mengarahkan mereka ke kehidupan yang tidak bermoral. Karena pengaruh
setan, dia mengendalikan mereka dengan ketat dan mereka tidak mencurigainya. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka akan menganggap
tinja, urin, arak dan daging semuanya adalah kosong dan baik untuk
dimakan. Mereka akan melanggar aturan moral dan disiplin dan akan
melakukan segala macam dosa. Dengan demikian praktisi tersebut akan
kehilangan semua manfaat samadhi yang telah dicapai dan akan jatuh ke
tingkat yang lebih rendah.”

379

Lihat halaman 252.
Keadaan mental samadhi ini kelihatannya tidak tersalin pada naskah asli. Master Hsuan Hua
menambahkannya seperti di atas.
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“Dalam tahap samadhi ini praktisi melihat bahwa skandha rupa
sudah lenyap dan kini skandha vedana bermanifestasi. Pada saat itu, ia
mungkin melekat pada kenikmatan akan kekosongan yang terang yang
kemudian bahkan menembus ke dalam pikiran dan tulangnya. Tiba-tiba ia
merasakan nafsu berahi yang kuat, yang mendorongnya menjadi gemar
sekali akan hal tersebut. Ini adalah ‘kondisi kenyamanan hening yang
karena kurangnya kebijaksanaan, tidak dapat dikendalikan dan menyesatkannya ke segala macam keinginan’. Jika ia menyadarinya, maka keadaan
tersebut tidak membahayakan. Tetapi, jika ia menganggapnya sebagai
pencapaian tingkat kesucian, maka ia akan dipengaruhi oleh setan nafsu
berahi yang merasuk ke dalam hatinya dan menyebabkannya menyatakan
bahwa nafsu berahi adalah jalan pencerahan. Ia mengajar orang awam
mempraktekkan keinginan seksual dengan tanpa pandang bulu. Ia akan
mengatakan bahwa kesenangan seksual akan menjadikan mereka anakanak Dharma. Karena kekuatan setan, pandangan ini akan tersebar luas
dalam masa akhir Dharma dan akan mempengaruhi orang-orang bodoh
yang jumlahnya mencapai seratus, dua ratus, lima atau enam ratus, atau
sebanyak seribu atau bahkan puluhan ribu. Ketika setan tersebut sudah
merasa bosan, ia akan meninggalkan tubuh praktisi tersebut, sehingga
praktisi tersebut kehilangan kharismanya dan kemudian dikenakan
hukuman oleh pemerintah. Ia menyesatkan makhluk hidup sehingga
mereka jatuh ke dalam Neraka Tanpa Jeda. Ia sendiri akan kehilangan
semua manfaat samadhi yang telah dicapai dan jatuh ke tingkat yang lebih
rendah.”
“Ananda, kesepuluh keadaan samadhi tersebut dapat terjadi ketika
upaya mental seseorang berinteraksi dengan skandha vedana. Itulah
sebabnya mengapa fenomena tersebut muncul. Praktisi yang bingung dan
keras kepala tidak mengetahui kemampuannya sendiri. Menghadapi
situasi seperti itu, dalam kebingungan ia tidak dapat membedakan
keadaan-keadaan tersebut ketika mereka bermanifestasi, dan salah menyatakan bahwa ia adalah orang-orang suci. Dengan berbuat begitu, ia melanggar larangan membuat pernyataan kebohongan besar, sehingga ia akan
jatuh ke dalam Neraka Tanpa Jeda. Setelah aku parinirvana, di akhir masa
Dharma, kamu harus mewartakan ajaran Tathagata ini agar setan surgawi
tidak bisa memanfaatkan keadaan-keadaan tersebut, sehingga mereka yang
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melatih samadhi selalu terlindungi dan dapat mewujudkan Jalan yang tak
tertanding.”
"Ananda, ketika praktisi yang mengembangkan samadhi telah melenyapkan skandha vedana, meskipun ia belum bebas dari kontaminasi
sepenuhnya, namun pikirannya sekarang dapat lepas dari tubuhnya seperti
burung yang lepas dari sangkarnya. Dari dalam tubuh duniawinya, ia
sudah memiliki potensi untuk mencapai enam puluh tingkat keberhasilan
perkembangan Bodhisattva ke Kebuddhaan. Dengan demikian ia sudah
merealisasi manomaya-kaya 381 yang menyebabkannya dapat langsung
hadir di mana saja sesuai keinginannya dengan tanpa halangan. Keadaan
yang demikian adalah seperti orang yang mengigau dalam tidurnya.
Meskipun ia tidak tahu apa yang dikatakannya, namun kata-katanya jelas
dan beraturan dan dapat dipahami oleh mereka yang sedang dalam
keadaan jaga. Ini adalah kondisi meditasi dalam lingkup skandha
samjna. 382 Jika ia mengakhiri pikiran kacaunya dan menghindari berpikir
berlebihan, keadaannya adalah seperti ia telah membersihkan kotoran dari
pikiran pemahaman yang tercerahkan. Kemudian ia akan memahami
dengan jelas dan sempurna kelahiran dan kematian semua kategori
makhluk hidup dari awal sampai akhir. Ini adalah akhir dari skandha
samjna. Ia kemudian dapat melampaui kekeruhan klesha. Jika direnungkan, penyebab utama skandha samjna adalah pemikiran terdelusi yang
saling berhubungan.”
“Ananda, dalam kejelasan tanpa hambatan dan keraguan yang terjadi
setelah lenyapnya skandha vedana, sang praktisi tidak terganggu oleh
kondisi mental yang menyimpang. Ia mengalami konsentrasi yang sempurna dan cerah. Dalam samadhi, pikirannya mungkin tergoda untuk
mendambakan kecerahan yang sempurna, sehingga ia menajamkan
pikirannya yang terkonsentrasi dengan sangat berhasrat untuk memperoleh
kepintaran dan keterampilan. Pada saat itu, setan alam surga memperoleh
kesempatan yang ditunggu-tunggu. Ia segera merasuki orang lain 383 untuk
mencelakakan praktisi tersebut. Orang ini tidak menyadari bahwa ia
381

Tubuh mental.
Skandha samjna, lihat catatan kaki No. 72.
383
Karena pikiran sang praktisi telah bebas dari pencerapan, setan tidak bisa mempengaruhinya,
sehingga ia merasuki orang lain untuk menipu dan mencelakakannya.
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dirasuki setan. Seperti yang diarahkan, ia membabarkan Dharma dan
berpikir bahwa ia telah menyadari Nirvana Tertinggi. Kemudian ia akan
datang ke tempat praktisi yang mencari kepandaian dan keterampilan
tersebut dan duduk di kursi tinggi yang disediakan untuk bhiksu
terkemuka dan membabarkan Dharma. Untuk menunjukkan keterampilannya, ia dapat muncul sebagai seorang bhiksu, sebagai Dewa Indra, seorang
wanita atau seorang bhiksuni, atau tubuhnya dapat memancarkan cahaya
saat ia tidur di ruangan gelap. Sang praktisi akan tertipu dan salah
menganggapnya sebagai Bodhisattva dan percaya apa yang dikatakannya.
Akibatnya, pikirannya menjadi goyah. Ia melanggar aturan kehidupan
murni dari Sang Buddha dan dengan diam-diam mengumbar nafsu
berahinya. Orang yang kerasukan setan tersebut gemar membicarakan dan
meramalkan bencana, peristiwa yang menguntungkan dan perubahan yang
tidak biasa. Ia mungkin mengatakan bahwa Tathagata telah muncul di
dunia di tempat tertentu, atau meramalkan kebakaran atau bencana perang
untuk menakut-nakuti orang, sehingga untuk mencari keselamatan, mereka
menghamburkan kekayaan keluarga mereka dengan sia-sia. Ini adalah
Hantu Aneh yang telah menjadi setan di usia tuanya dan datang untuk
mengganggu praktisi.
Ketika ia bosan akan kejahatannya, ia akan
meninggalkan orang yang dirasukinya. Kemudian orang yang dirasuki
dan semua pengikutnya akan memikul semua hukuman yang dikenakan
oleh negara. Pertama-tama, kamu harus jelas tentang hal ini agar terhindar
dari kembali ke alam samsara. Jika kamu tertipu dan tidak menyadarinya,
kamu akan jatuh ke dalam Neraka Tanpa Jeda.”
“Ananda, selanjutnya dalam kejelasan tanpa hambatan dan keraguan
yang terjadi setelah lenyapnya skandha vedana, sang praktisi tidak
terganggu oleh kondisi mental yang menyimpang. Ia mengalami konsentrasi yang sempurna dan cerah. Dalam samadhi, pikirannya mungkin
tergoda untuk mendambakan pengembaraan ke tempat yang tidak
diketahuinya, sehingga ia menajamkan pikirannya yang terkonsentrasi
dengan sangat berhasrat untuk mendapatkan pengalaman lebih lanjut.
Pada saat itu, setan alam surga memperoleh kesempatan yang ditunggutunggu. Ia segera merasuki orang lain untuk mencelakakan praktisi
tersebut. Orang ini tidak menyadari bahwa ia dirasuki setan. Seperti yang
diarahkan, ia membabarkan Dharma dan berpikir bahwa ia telah
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menyadari Nirvana Tertinggi. Kemudian ia akan datang ke tempat praktisi
yang berusaha mencari pengalaman petualangan lebih banyak tersebut dan
duduk di kursi tinggi yang disediakan untuk bhiksu terkemuka dan
membabarkan Dharma. Penampilan tubuhnya sendiri tidak berubah, tetapi
mereka yang mendengarkan Dharma tiba-tiba mendapatkan tubuh mereka
sendiri duduk di atas teratai permata dan seluruh tubuh mereka berubah
menjadi gumpalan cahaya berwarna emas keungu-unguan.
Setiap
pendengar mengalami keadaan yang sama dan merasa mereka telah
memperoleh sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Sang
praktisi akan tertipu dan salah menganggapnya sebagai Bodhisattva dan
akan percaya apa yang dikatakannya. Akibatnya, pikirannya dipenuhi
nafsu berahi dan kelalaian. Ia akan melanggar aturan kehidupan murni
dari Sang Buddha dan mengumbar hawa nafsunya. Orang yang kerasukan
setan tersebut gemar berbicara tentang pemunculan Buddha di dunia. Ia
menyatakan bahwa di tempat tertentu seseorang sebenarnya adalah Budha
dalam tubuh nirmanakaya. Atau ia mengatakan bahwa orang tertentu
adalah Bodhisattva yang telah datang untuk mengajar umat manusia.
Praktisi tersebut terpesona dan mengagumi apa yang dilihatnya, sehingga
pandangan salahnya berlipat ganda dan benih kebijaksanaannya menjadi
hancur karenanya. Ini adalah Hantu Kemarau yang telah menjadi setan di
usia tuanya dan datang untuk mengganggu praktisi. Ketika ia bosan akan
kejahatannya, ia akan meninggalkan orang yang dirasukinya. Kemudian
orang yang dirasuki dan semua pengikutnya akan memikul semua
hukuman yang dikenakan oleh negara. Pertama-tama, kamu harus jelas
tentang hal ini agar terhindar dari kembali ke alam samsara. Jika kamu
tertipu dan tidak menyadarinya, kamu akan jatuh ke dalam Neraka Tanpa
Jeda.
“Ananda, selanjutnya dalam kejelasan tanpa hambatan dan keraguan
yang terjadi setelah lenyapnya skandha vedana, sang praktisi tidak terganggu oleh kondisi mental yang menyimpang. Ia mengalami konsentrasi
yang sempurna dan cerah. Dalam samadhi, pikirannya mungkin tergoda
untuk mendambakan penyatuan aktivitas spiritual dengan para Buddha dan
makhluk hidup, sehingga ia menajamkan pikirannya yang terkonsentrasi
dengan sangat berhasrat untuk mendapatkan penyatuan tersebut. Pada saat
itu, setan alam surga memperoleh kesempatan yang ditunggu-tunggu. Ia
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segera merasuki orang lain untuk mencelakakan praktisi tersebut. Orang
ini tidak menyadari bahwa ia telah dirasuki setan. Seperti yang diarahkan,
ia membabarkan Dharma dan berpikir bahwa ia telah menyadari Nirvana
Tertinggi. Kemudian ia akan datang ke tempat praktisi yang berusaha
mendapatkan penyatuan tersebut dan duduk di kursi tinggi yang disediakan untuk bhiksu terkemuka dan membabarkan Dharma. Tanpa mengubah penampilannya sendiri dan penampilan para pendengar, ia akan
menyebabkan pikiran mereka terbuka sebelum mendengarkan Dharma dan
menyebabkan pikran mereka berubah-ubah, sehingga mereka mengetahui
semua kehidupan mereka sebelumnya. Ia membuat mereka dapat membaca pikiran orang lain, melihat neraka, memahami semua perbuatan
duniawi yang baik dan jahat, melantunkan gatha dan melafalkan sutra.
Setiap orang bergembira dan merasa mereka telah memperoleh sesuatu
yang belum pernah dialami sebelumnya. Sang praktisi akan tertipu dan
salah menganggapnya sebagai Bodhisattva dan percaya apa yang dikatakannya. Akibatnya, pikirannya terjerat dalam rasa cinta dan kelalaian. Ia
akan melanggar aturan kehidupan murni dari Sang Buddha dan dengan
diam-diam mengumbar nafsu berahinya. Orang yang kerasukan setan
tersebut gemar mengatakan bahwa Buddha ada tingkat yang lebih tinggi
dan yang lebih rendah, Buddha mana adalah yang terdahulu dan mana
yang kemudian; bahwa di antara mereka ada Buddha yang sejati dan
Buddha yang palsu, Buddha yang laki-laki dan Buddha yang perempuan.
Hal ini berlaku juga untuk Bodhisattva. Praktisi tersebut percaya
kepadanya sehingga pikirannya terganggu dan ia menjadi orang sesat. Ini
adalah Hewan Hantu yang telah menjadi setan di usia tuanya dan datang
untuk mengganggu praktisi. Ketika ia bosan akan kejahatannya, ia akan
meninggalkan orang yang dirasukinya. Kemudian orang yang dirasuki
dan semua pengikutnya akan memikul semua hukuman yang dikenakan
oleh negara. Pertama-tama, kamu harus jelas tentang hal ini agar terhindar
dari kembali ke alam samsara. Jika kamu tertipu dan tidak menyadarinya,
kamu akan jatuh ke dalam Neraka Tanpa Jeda.”
“Ananda, selanjutnya dalam kejelasan tanpa hambatan dan keraguan
yang terjadi setelah lenyapnya skandha vedana, sang praktisi tidak terganggu oleh kondisi mental yang menyimpang. Ia mengalami konsentrasi
yang sempurna dan cerah. Dalam samadhi, pikirannya mungkin tergoda
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untuk mengetahui asal muasal segala hal agar ia dapat menyelidiki sifat
fisik hal tersebut dan mengetahui perubahan mereka dari awal sampai
akhir. Ia mengintensifkan ketajaman pikirannya yang terkonsentrasi dengan sangat berhasrat untuk menganalisa segalanya untuk menghilangkan
semua keraguannya. Pada saat itu, setan alam surga memperoleh kesempatan yang ditunggu-tunggu. Ia segera merasuki orang lain untuk mencelakakan praktisi tersebut. Orang ini tidak menyadari bahwa ia telah
dirasuki setan. Seperti yang diarahkan, ia membabarkan Dharma dan
berpikir bahwa ia telah menyadari Nirvana Tertinggi. Kemudian ia akan
datang ke tempat praktisi yang berusaha mengetahui asal usul segala hal
tersebut dan duduk di kursi tinggi yang disediakan untuk bhiksu terkemuka dan membabarkan Dharma. Orang tersebut menunjukkan kewibawaan
yang membangkitkan rasa hormat, yang mana menyebabkan praktisi dan
pendengar lainnya rela menurutinya bahkan sebelum mereka mendengar
kata-katanya. Ia akan menyatakan bahwa Nirvana Buddha dan Bodhi
Dharmakaya adalah daging dan darah tubuhnya sendiri yang mewarisi
esensi suci sebagai anak dari ayahnya, yang merupakan tubuh rohani
permanen yang akan ditransmisikan selamanya; bahwa apa yang pendengarnya lihat di sekitar mereka adalah alam Buddha, dan bahwa selain
itu tidak ada alam murni maupun tubuh emas yang lain. Sang praktisi
akan percaya akan hal itu. Ia melupakan tekad awalnya dan tunduk
padanya. Ia merasa memperoleh apa yang belum pernah dialami
sebelumnya. Ia dan pendengar tertipu lainnya akan salah menganggap
orang yang kerasukan tersebut adalah Bodhisattva sejati. Sebenarnya,
maksud hati orang tersebut tidak lain hanyalah supaya orang-orang
melanggar aturan kehidupan murni dari Sang Buddha dan dengan diamdiam mengumbar nafsu berahi mereka. Orang yang kerasukan setan
tersebut gemar menyatakan bahwa mata, telinga, hidung dan lidah adalah
alam murni Buddha, dan bahwa alat kelamin laki-laki dan perempuan
adalah tempat kediaman sejati Batin Cerah dan Nirvana. Pendengar yang
tertipu percaya akan kata-kata kotornya. Ini adalah Hantu Guna-guna atau
Hantu Tindih yang telah menjadi setan di usia tuanya dan datang untuk
mengganggu praktisi. Ketika ia bosan akan kejahatannya, ia akan meninggalkan orang yang dirasukinya. Kemudian orang yang dirasuki dan semua
pengikutnya akan memikul semua hukuman yang dikenakan oleh negara.
Pertama-tama, kamu harus jelas tentang hal ini agar terhindar dari kembali
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ke alam samsara. Tetapi, jika kamu tertipu dan tidak menyadarinya, kamu
akan jatuh ke dalam Neraka Tanpa Jeda.”
“Selanjutnya, dalam kejelasan tanpa hambatan dan keraguan yang
terjadi setelah lenyapnya skandha vedana, sang praktisi tidak terganggu
oleh kondisi mental yang menyimpang. Ia mengalami konsentrasi yang
sempurna dan cerah. Dalam samadhi, pikirannya mungkin tergoda untuk
memperoleh wahyu dan penyingkapan dari masa-masa terdahulu. Ia
mengintensifkan ketajaman pikirannya yang terkonsentrasi dengan sangat
berhasrat untuk mendapatkan tanggapan spiritual. Pada saat itu, setan
alam surga memperoleh kesempatan yang ditunggu-tunggu. Ia segera
merasuki orang lain untuk mencelakakan praktisi tersebut. Orang ini tidak
menyadari bahwa ia telah dirasuki setan. Seperti yang diarahkan, ia membabarkan Dharma dan berpikir bahwa ia telah menyadari Nirvana
Tertinggi. Kemudian ia akan datang ke tempat praktisi yang berusaha
mendapatkan tanggapan spiritual tersebut dan duduk di kursi tinggi yang
disediakan untuk bhiksu terkemuka dan membabarkan Dharma. Orang
tersebut akan membuat para pendengarnya melihatnya sebagai seorang
pria yang berumur seratus atau seribu tahun. Mereka akan mengaguminya,
hidup dengannya dan melayaninya serta memberikannya empat kebutuhan
bhiksu dan tidak akan bosan melakukan hal demikian. Karena praktisi
tersebut yakin bahwa orang itu adalah gurunya dalam kehidupan sebelumnya, ia menghormatinya dan menjadi seperti lem yang melekat padanya.
Setiap orang bergembira dan merasa telah memperoleh sesuatu yang
belum pernah dialami sebelumnya. Sang praktisi akan tertipu dan salah
menganggapnya sebagai Bodhisattva dan akan percaya apa yang dikatakannya. Akibatnya, ia akan mengikutinya instruksinya, sehingga ia
melanggar aturan kehidupan murni dari Sang Buddha dan dengan diamdiam mengumbar nafsu berahinya. Orang yang kerasukan setan tersebut
gemar menyatakan bahwa dalam kehidupan sebelumnya, ia diselamatkan
orang tertentu yang pada waktu itu merupakan istri atau kerabatnya.
Sekarang ia datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka semua akan
tetap bersama dan pergi ke dunia lain untuk membuat persembahan kepada
Buddha tertentu. Atau ia mungkin mengatakan adanya Surga Cahaya di
mana Sang Buddha sekarang bersemayam dan di mana semua Tathagata
beristirahat. Praktisi yang terperdaya akan percaya semuanya dan akan
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kehilangan pikiran jernih dan tekad awalnya. Ini adalah Hantu Ganas
yang telah menjadi setan di usia tuanya dan datang untuk mengganggu
praktisi. Ketika ia bosan akan kejahatannya, ia akan meninggalkan orang
yang dirasukinya. Kemudian orang yang dirasuki dan semua pengikutnya
akan memikul semua hukuman yang dikenakan oleh negara. Pertamatama, kamu harus jelas tentang hal ini agar terhindar dari kembali ke alam
samsara. Tetapi, jika kamu tertipu dan tidak menyadarinya, kamu akan
jatuh ke dalam Neraka Tanpa Jeda.”
“Selanjutnya, dalam kejelasan tanpa hambatan dan keraguan yang
terjadi setelah lenyapnya skandha vedana, sang praktisi tidak terganggu
oleh kondisi mental yang menyimpang. Ia mengalami konsentrasi yang
sempurna dan cerah. Dalam samadhi, pikirannya mungkin tergoda untuk
memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Ia mengintensifkan ketajaman
pikirannya yang terkonsentrasi dengan sangat berhasrat untuk mengetahui
kehidupan-kehidupan sebelumnya. 384 Pada saat itu, setan alam surga memperoleh kesempatan yang ditunggu-tunggu. Ia segera merasuki orang lain
untuk mencelakakan praktisi tersebut. Orang ini tidak menyadari bahwa ia
telah dirasuki setan. Seperti yang diarahkan, ia membabarkan Dharma dan
berpikir bahwa ia telah menyadari Nirvana Tertinggi. Kemudian ia akan
datang ke tempat praktisi yang berusaha mengetahui asal usul segala hal
tersebut dan duduk di kursi tinggi yang disediakan untuk bhiksu terkemuka dan membabarkan Dharma. Orang tersebut akan menyebabkan
masing-masing pendengarnya mengetahui karma masa lalu mereka. Ia
akan memberitahu salah satu dari mereka yang meskipun masih hidup,
namun sudah menjadi hewan. Lalu ia memerintahkan orang lain untuk
menginjak ‘ekor’ orang tersebut sehingga orang tersebut tidak bisa berdiri.
Orang yang hadir akan mengagumi kesaktian dan tunduk kepadanya. Jika
salah satu dari mereka berpikir sesuatu, orang yang dirasuki setan tersebut
langsung mengetahuinya. Ia akan memerintahkan mereka untuk berlatih
384

Naskah asli, kemungkinan karena kesalahan dalam penyalinan, meletakkan disini kalimat ‘Dalam
samadhi, pikirannya mungkin tergoda untuk mengalami penyerapan yang mendalam. Ia
mengintensifkan ketajaman pikirannya yang terkonsentrasi dengan sangat berhasrat untuk berdiam
di tempat terpencil berusaha untuk mencari ketenangan’, yang menurut Master Hsuan Hua harus
ditukar dengan kalimat ‘Dalam samadhi, pikirannya mungkin tergoda untuk memperoleh
pengetahuan dan pemahaman. Ia mengintensifkan ketajaman pikirannya yang terkonsentrasi
dengan sangat berhasrat untuk mengetahui kehidupan-kehidupan sebelumnya“ dari paragraph
berikutnya.
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pertapaan yang menurut ajaran Buddha adalah tidak perlu. Ia menjelekjelekkan bhiksu dan mengutuk para pengikut mereka. Ia mengungkapkan
privasi orang lain tanpa takut dicemooh dan gemar meramalkan keberuntungan dan musibah yang kemudian terjadi persis sesuai ramalannya. Ini
adalah Raja Hantu yang telah menjadi setan di usia tuanya dan datang
untuk mengganggu praktisi. Ketika ia bosan akan kejahatannya, ia akan
meninggalkan orang yang dirasukinya. Kemudian orang yang dirasuki
dan semua pengikutnya akan memikul semua hukuman yang dikenakan
oleh negara. Pertama-tama, kamu harus jelas tentang hal ini agar terhindar dari kembali ke alam samsara. Tetapi, jika kamu tertipu dan tidak menyadarinya, kamu akan jatuh ke dalam Neraka Tanpa Jeda.”
“Selanjutnya, dalam kejelasan tanpa hambatan dan keraguan yang
terjadi setelah lenyapnya skandha vedana, sang praktisi tidak terganggu
oleh kondisi mental yang menyimpang. Ia mengalami konsentrasi yang
sempurna dan cerah. Dalam samadhi, pikirannya mungkin tergoda untuk
mengalami penyerapan yang mendalam. Ia mengintensifkan ketajaman
pikirannya yang terkonsentrasi dengan sangat berhasrat untuk berdiam di
tempat terpencil dan berusaha untuk mencari ketenangan.385 Pada saat itu,
setan alam surga memperoleh kesempatan yang ditunggu-tunggu. Ia
segera merasuki orang lain untuk mencelakakan praktisi tersebut. Orang
ini tidak menyadari bahwa ia telah dirasuki setan. Seperti yang diarahkan,
ia membabarkan Dharma dan berpikir bahwa ia telah menyadari Nirvana
Tertinggi. Kemudian ia akan datang ke tempat praktisi yang berusaha
mencari ketenangan dan duduk di kursi tinggi yang disediakan untuk
bhiksu terkemuka dan membabarkan Dharma. Orang yang dirasuki setan
tersebut tiba-tiba menemukan mutiara berharga di dalam ruangan
pembabaran Dharma. Kadangkala, setan tesebut akan berubah menjadi
binatang yang menggonggong mutiara atau permata, papan bertulis dari
bambu, ramalan, jimat, surat, atau benda aneh lain di dalam mulutnya.
Mula-mula si setan memberikan benda berharga kepada orang tersebut,
setelah itu ia merasukinya. Atau ia dapat menipu pendengarnya dengan
mengubur mutiara bercahaya di bawah tanah untuk menerangi tempat
tersebut sehingga menyebabkan para pendengarnya memuji keajaiban
tersebut. Orang yang dirasuki akan bertarak dari makanan. Ia hanya
385

Lihat cacatan kaki No. 384.
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makan tanaman obat atau hanya mengkonsumsi sebuah biji rami atau biji
gandum setiap hari. Tetapi, kekuatan setan akan menyebabkannya terlihat
tetap kuat. Ia menjelek-jelekkan bhiksu dan mengutuk para pengikut
mereka serta mengungkapkan kekurangan orang lain tanpa takut dicemooh.
Ia mengungkapkan tempat-tempat rahasia di mana harta karun tersembunyi dan di mana orang-orang suci tinggal. Mereka yang kemudian pergi
ke sana benar-benar bertemu dengan orang aneh. Ini adalah dewa rimba,
dewa tanah, dewa kota, dewa sungai atau dewa gunung yang telah menjadi
setan di usia tuanya. Orang yang dirasuki setan tersebut akan mendorong
orang lain untuk melanggar peraturan kehidupan murni Sang Buddha, dan
dengan diam-diam bersama pengikutnya menikmati lima keinginan yang
timbul dari objek panca indera. Kadangkala ia kelihatan sangat rajin
melatih diri dan hanya makan tumbuh-tumbuhan. Tindakannya tidak
menentu. Tujuannya adalah untuk mengganggu praktisi tersebut. Ketika
setan tersebut bosan akan kejahatannya, ia akan meninggalkan orang yang
dirasukinya. Kemudian orang yang dirasuki dan semua pengikutnya akan
memikul semua hukuman yang dikenakan oleh negara. Pertama-tama,
kamu harus jelas tentang hal ini agar terhindar dari kembali ke alam
samsara. Tetapi, jika kamu tertipu dan tidak menyadarinya, kamu akan
jatuh ke dalam Neraka Tanpa Jeda.”
“Selanjutnya, dalam kejelasan tanpa hambatan dan keraguan yang
terjadi setelah lenyapnya skandha vedana, sang praktisi tidak terganggu
oleh kondisi mental yang menyimpang. Ia mengalami konsentrasi yang
sempurna dan cerah. Dalam samadhi, pikirannya mungkin tergoda untuk
memiliki kemampuan spiritual dengan segala macam perubahannya. Ia
mengintensifkan ketajaman pikirannya yang terkonsentrasi dengan sangat
berhasrat untuk memperoleh dan menggunakan kekuatan gaib. Pada saat
itu, setan alam surga memperoleh kesempatan yang ditunggu-tunggu. Ia
segera merasuki orang lain untuk mencelakakan praktisi tersebut. Orang
ini tidak menyadari bahwa ia telah dirasuki setan. Seperti yang diarahkan,
ia membabarkan Dharma dan berpikir bahwa ia telah menyadari Nirvana
Tertinggi. Kemudian ia akan datang ke tempat praktisi yang berusaha
mencari kekuatan spiritual tersebut dan duduk di kursi tinggi yang
disediakan untuk bhiksu terkemuka dan membabarkan Dharma. Ia akan
memegang api di tangannya, lalu melipatgandakannya dan membaginya
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kepada setiap pendengar dengan menempatkan api tersebut di atas masingmasing kepala mereka. Mereka tidak akan merasakan panas dan tidak akan
terbakar meskipun bola api menyala beberapa kaki tingginya. Ia juga dapat
berjalan di atas air, duduk tak bergerak di angkasa, masuk ke dalam botol
atau kantong dan berjalan menembus dinding. Tetapi dia tidak kebal
terhadap golok dan pedang. Ia mengaku menjadi Buddha dan meskipun ia
mengenakan pakaian orang awam, ia berani menerima penghormatan dari
bhiksu. Ia mengutuk murid-murid mereka dan menjelek-jelekkan aturan
disiplin. Ia suka mengungkapkan privasi orang lain tanpa takut dicemooh.
Ia gemar berbicara tentang kekuatan gaib atau menyebabkan pendengarnya
melihat alam Buddha yang palsu dan tidak nyata. Ia memuji kenikmatan
seksual dan tidak mengutuk perilaku cabul, serta menggunakan cara yang
tidak bermoral tersebut dalam menyebarkan ajarannya. Ini adalah siluman
gunung, siluman laut, siluman sungai, siluman pohon, naga atau peri yang
sudah hidup berabad-abad yang seharusnya mati setelah mencapai akhir
hidupnya, tetapi tubuhnya tidak membusuk karena dirasuki siluman lain.
Siluman ini menjadi setan pada usia tuanya dan datang untuk mengganggu
praktisi. Ketika ia bosan akan kejahatannya, ia akan meninggalkan orang
yang dirasukinya. Kemudian orang yang dirasuki dan semua pengikutnya
akan memikul semua hukuman yang dikenakan oleh negara. Pertama-tama,
kamu harus jelas tentang hal ini agar terhindar dari kembali ke alam
samsara. Tetapi, jika kamu tertipu dan tidak menyadarinya, kamu akan
jatuh ke dalam Neraka Tanpa Jeda.”
“Selanjutnya, dalam kejelasan tanpa hambatan dan keraguan yang
terjadi setelah lenyapnya skandha vedana, sang praktisi tidak terganggu
oleh kondisi mental yang menyimpang. Ia mengalami konsentrasi yang
sempurna dan cerah. Dalam samadhi, pikirannya mungkin tergoda untuk
mencari pelenyapan penderitaan di Nirvana dan menyelidiki sifat-sifat
perubahan segala sesuatu dan tumimbal lahir. Ia mengintensifkan ketajaman pikirannya yang terkonsentrasi dengan sangat berhasrat untuk
menyelami kekosongan yang mendalam untuk bisa muncul dan lenyap
dengan leluasa. Pada saat itu, setan alam surga memperoleh kesempatan
yang ditunggu-tunggu. Ia segera merasuki orang lain untuk mencelakakan
praktisi tersebut. Orang ini tidak menyadari bahwa ia telah dirasuki setan.
Seperti yang diarahkan, ia membabarkan Dharma dan berpikir bahwa ia
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telah menyadari Nirvana Tertinggi. Kemudian ia akan datang ke tempat
praktisi yang berusaha mencari kekosongan yang mendalam tersebut dan
duduk di kursi tinggi yang disediakan untuk bhkisu terkemuka dan
membabarkan Dharma. Di tengah kehadiran para pendengarnya, ia akan
menghilang dengan tiba-tiba, lalu tiba-tiba muncul kembali. Ia bisa muncul dan menghilang sesuka hati. Ia bisa membuat tubuhnya transparan
seperti kristal, tangan dan kakinya harum bagaikan cendana, atau membuat
tinja dan air kencingnya manis seperti gula. Ia menjelek-jelekkan sila dan
memandang rendah mereka yang telah meninggalkan kehidupan berumah
tangga. Ia sering berkata bahwa tidak ada sebab dan akibat, bahwa segalanya akan berakhir setelah kematian. Tidak ada hal seperti re-inkarnasi
atau tahap keduniawian dan kesucian setelah hidup ini. Meskipun ia telah
menyadari keheningan, dengan diam-diam ia memuaskan diri dalam
keinginan seksual. Mereka yang mengikutinya mengumbar nafsu berahi
juga mengadopsi pandangan-pandangan kekosongannya dan menyangkal
prinsip sebab dan akibat. Ini adalah siluman yang terlahir karena
terserapnya esensi energi yang terjadi pada waktu gerhana matahari atau
gerhana bulan pada logam, batu permata, tumbuhan obat, kirin, phoenix,
kura-kura, atau burung bangau yang diberkahi dengan umur panjang
sehingga tidak mati selama puluhan ribu tahun yang menjadi setan di usia
tuanya. Ia sekarang datang untuk mengganggu praktisi. Ketika ia bosan
akan kejahatannya, ia akan meninggalkan orang yang dirasukinya.
Kemudian orang yang dirasuki dan semua pengikutnya akan memikul
semua hukuman yang dikenakan oleh negara. Pertama-tama, kamu harus
jelas tentang hal ini agar terhindar dari kembali ke alam samsara. Tetapi,
jika kamu tertipu dan tidak menyadarinya, kamu akan jatuh ke dalam
Neraka Tanpa Jeda.”
“Selanjutnya, dalam kejelasan tanpa hambatan dan keraguan yang
terjadi setelah lenyapnya skandha vedana, sang praktisi tidak terganggu
oleh kondisi mental yang menyimpang. Ia mengalami konsentrasi yang
sempurna dan cerah. Dalam samadhi, pikirannya mungkin tergoda untuk
memiliki umur panjang. Ia menyelidiki seluk beluk untuk memperoleh
kekekalan. Ia ingin menyingkirkan kelahiran dan kematian bertahap. Tibatiba ia berharap untuk mengakhiri kelahiran dan kematian pikiran juga,
sehingga ia dapat berdiam selamanya dalam bentuk halus. Pada saat itu,
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setan dari alam surga memperoleh kesempatan yang ditunggu-tunggu. Ia
segera merasuki orang lain untuk mencelakakan praktisi tersebut. Orang
ini tidak menyadari bahwa ia telah dirasuki setan, dan seperti yang
diarahkan, ia membabarkan Dharma dan berpikir bahwa ia telah menyadari
Nirvana Tertinggi. Kemudian ia akan datang ke tempat praktisi yang
berusaha mencari umur panjang tersebut dan duduk di kursi tinggi yang
disediakan untuk bkhisu terkemuka dan membabarkan Dharma. Ia gemar
menyatakan bahwa ia dapat pergi ke berbagai tempat dan kembali tanpa
halangan. Ia dapat pergi ribuan mil jauhnya dan kembali ke tempat
duduknya dalam sekejap mata sambil membawa barang-barang yang
berasal dari tempat tujuannya. Atau ia memberitahu seseorang untuk
berjalan dari satu ujung ruangan ke ujung lainnya yang jaraknya hanya
beberapa langkah. Tetapi, biarpun orang tersebut berjalan dengan cepat
selama bertahun-tahun, ia tidak bisa mencapai dinding ruangan tersebut.
Oleh karena itu, orang-orang percaya pada orang yang kerasukan setan
tersebut dan salah menganggapnya sebagai Buddha. Dia sering mengatakan bahwa semua makhluk di sepuluh penjuru adalah anak-anaknya; bahwa
ia yang melahirkan semua Buddha dan ia jugalah yang menciptakan dunia;
dan bahwa ia adalah Buddha asli yang ada secara alami tercerahkan tanpa
latihan. Setan surgawi ini kemungkinan adalah camunda386 yang dikirim
dari keluarga setannya di Surga Isvara, atau pisaca 387 muda dari Surga
Caturmahajarakayika yang belum memiliki itikad baik dan belum berlatih
Dharma. Ia memanfaatkan pikiran praktisi yang salah dan berusaha untuk
menyerap daya hidupnya. Mungkin ia tidak merasuki orang lain tetapi
muncul sebagai seseorang yang berkekuatan gaib, yang mengayunkan vajra
guna memberi umur panjang kepada praktisi tanpa praktisi harus berguru
sebelumnya. Atau ia mungkin muncul sebagai gadis cantik yang
merayunya, yang dengan demikian terlibat dalam kegairahan hawa nafsu
yang membuat daya hidupnya terkuras habis sebelum lewat satu tahun.
Gadis tersebut mengigau yang terdengar seperti ucapan kacau seorang iblis.
Tetapi jika praktisi gagal mengenalinya, ia akan membuat kejahatan tanpa
menyadarinya. Kemudian praktisi akan menanggung hukuman yang
dikenakan oleh negara. Biasanya ia akan meninggal karena kelelahan dan
kehabisan daya hidup sebelum hukuman dilakukan. Pertama-tama, kamu
386
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Camunda: Roh halus dalam bentuk perempuan pencemburu.
Pisaca: Roh halus pemakan tenaga hidup.
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harus jelas tentang hal ini agar terhindar dari kembali ke alam samsara.
Tetapi, jika kamu tertipu dan tidak menyadarinya, kamu akan jatuh ke
dalam Neraka Tanpa Jeda.
“Ananda, ketahuilah bahwa pada masa akhir Dharma, sepuluh jenis
setan ini dapat menyamar sebagai orang yang meninggalkan kehidupan
berkeluarga, menjadi biarawan yang melatih Jalan dalam Dharma-ku.
Mereka mungkin merasuki orang lain, atau mereka mungkin menampakkan
diri dalam berbagai bentuk tubuh. Mereka semua akan menyatakan bahwa
mereka telah meraih pengetahuan menyeluruh dan pemahaman benar.
Mereka menganjurkan pengumbaran nafsu berahi dan melanggar prinsipprinsip moral Buddha. Para guru setan jahat ini menurunkan ajaran mereka
melalui aktivitas yang tidak bermoral tersebut kepada murid-murid setan.
Dengan demikian pikiran sesat akan merasuki para praktisi. Sedikitnya
setelah sembilan ratus tahun atau paling lama setelah tiga ribu tahun, semua
praktisi yang sejati akan menjadi pengikut setan. Sesudah mereka
meninggal, mereka akan terlahir sebagai sanak keluarga setan. Mereka akan
kehilangan pengetahuan menyeluruh dan pemahaman benar dan jatuh ke
dalam Neraka Tanpa Jeda.”
“Ananda, tidak perlu bagimu untuk memasuki Nirvana sekarang.
Meskipun kamu telah mencapai tahap tidak perlu belajar lebih lanjut, kamu
seharusnya tetap memenuhi janjimu untuk kembali ke dunia ini dalam akhir
masa Dharma untuk mengembangkan belas kasih yang besar dan menyelamatkan makhluk hidup yang pikirannya suci dan memiliki keyakinan yang
benar. Jangan biarkan mereka terganggu oleh setan, tetapi bantulah mereka
menyadari pengetahuan dan pandangan yang benar. Aku telah menyelamatkanmu dari kelahiran dan kematian samsara. Dengan melaksanakan pesanku,
berarti kamu telah membalas budi baik Budha.”
“Ananda, kesepuluh keadaan samadhi tersebut dapat terjadi ketika
upaya mental seseorang berinteraksi dengan skandha samjna. Itulah sebabnya mengapa fenomena tersebut muncul. Praktisi yang bingung dan keras
kepala tidak mengetahui kemampuannya sendiri. Menghadapi situasi seperti
itu, dalam kebingungan ia tidak dapat membedakan keadaan-keadaan ini
ketika mereka bermanifestasi dan salah menyatakan bahwa ia adalah orang
suci. Dengan berbuat begitu, ia melanggar larangan membuat pernyataan
kebohongan besar, sehingga jatuh ke dalam Neraka Tanpa Jeda. Setelah aku
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parinirvana, di akhir masa Dharma, kamu harus mewartakan ajaran
Tathagata ini, sehingga makhluk hidup akan terbangunkan untuk itu. Jangan
biarkan setan alam surga mendapat kesempatan untuk mengambil keuntungan dari tahap-tahap tersebut, sehingga mereka yang melatih samadhi selalu
terlindungi dan dapat mewujudkan Jalan yang tak tertanding.”
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BAB X

“Ananda, ketika praktisi yang mengembangkan samadhi telah
melenyapkan skandha samjna, dalam kesehariannya ia bebas dari mimpi
dan pikiran yang ngawur. Keadaan ini tetap sama apakah ia terjaga atau
tertidur. Pikirannya sadar, jelas dan hening seperti langit tak berawan,
tanpa kesan-kesan objek indera yang kasar. Baginya, gunung, sungai,
bumi dan alam semesta adalah refleksi dalam cermin yang muncul dan
lenyap tanpa meninggalkan jejak. Ia telah menghilangkan semua kebiasaan buruk yang lama, dengan hanya meninggalkan esensi kebenaran kesadaran alaya yang tetap bersamanya. Dari titik ini, dengan terlihatnya
penyebab pemunculan dan pelenyapan ketujuh kesadaran terdepan yang
terkandung dalam kesadaran alaya, ia akan melihat dengan jelas semua
dua belas jenis makhluk hidup di sepuluh penjuru. Meskipun ia tidak tahu
penyebab sebenarnya dari keberadaan mereka, namun baginya, mereka
semua berada dalam keadaan kehidupan yang sama. Mereka muncul sebagai fatamorgana - berkilauan dan berfluktuasi – yang mengganggu
horizon yang cerah dan merupakan penyebab utama ilusi organ indera dan
objeknya. Keadaan ini adalah lingkup wilayah skandha saṃskāra.” 388
Jika gangguan yang berfluktuasi ini kembali ke sumber ketenangan aslinya
pada kesadaran alaya, maka kebiasaan berfluktuasi ini akan berhenti,
seperti riak yang mengendap menjadi air yang tenang dan jernih. Dengan
388
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demikian skandha samskara akan lenyap, dan praktisi akan melampaui
kekeruhan makhluk hidup. Jika direnungkan, sumber utama skandha
samskara adalah pemikiran terdelusi yang halus dan tersembunyi.”
“Ananda, ketahuilah, sebagai akibat dari konsentrasi yang terpusat
setelah lenyapnya skandha samjna, sang praktisi memperoleh pengetahuan
yang benar dalam latihan samathanya. Pikirannya mantap dan jelas. Ia
tidak bisa lagi diganggu oleh sepuluh jenis setan alam surga. Sekarang ia
dapat melihat secara mendalam ke dalam asal makhluk hidup. Ketika asal
muasal dari masing-masing jenis makhluk hidup menjadi jelas baginya, ia
dapat merenungkan dari mana datangnya fluktuasi yang halus, berlalu
dalam sekejab dan berkelanjutan tersebut. Tetapi, jika ia mulai berspekulasi tentang sumber yang menyeluruh tersebut, maka ia bisa jatuh ke
dalam kesalahan dua teori ketiadaan sebab:
Pertama, dalam penyelidikannya, praktisi ini tidak menemukan penyebab yang menjadi alasan untuk asal usul keberadaan makhluk hidup.
Mengapa? Karena ia telah benar-benar menghancurkan mekanisme pemunculan dan pemusnahan. Dengan delapan ratus pahala kebajikan organ
penglihatannya ia bisa melihat ke dalam delapan puluh ribu kalpa, di mana
semua makhluk hidup bertumimbal lahir dari suatu tempat ke tempat lain,
namun ia tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar delapan puluh ribu
kalpa tersebut. Oleh karena itu, ia kemudian menyimpulkan bahwa semua
makhluk hidup ada dengan sendirinya tanpa sebab apapun selama delapan
puluh ribu kalpa. Karena spekulasi ini, ia akan kehilangan pengetahuan
yang benar dan menyeluruh, sehingga jatuh ke ajaran sesat yang akan
menutupi sifat alami Bodhi389-nya.
Kedua, praktisi ini mungkin melihat tidak adanya penyebab yang
menjadi alasan untuk berakhirnya suatu kehidupan. Mengapa? Karena
semenjak ia meneliti asal usul kehidupan, ia percaya bahwa manusia selalu
melahirkan manusia; burung selalu melahirkan burung; gagak selalu hitam
dan angsa selalu putih; manusia dan dewa selalu berdiri tegak dan hewan
selalu berjalan dengan empat kaki; yang berwarna putih bukan karena
dicuci dan yang berwarna hitam bukan karena dicelup; dan bahwa semua
ini telah ada dan akan begitu di seluruh delapan puluh ribu kalpa tersebut.
Ia akan mengatakan bahwa, sebagaimana hasil penyelidikannya sampai
389
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pada akhir kehidupan, ia menemukan hal yang sama. Bahkan, ia mengatakan ia belum pernah melihat makhluk hidup terlahirkan dari Bodhi. Oleh
karena itu, mana bisa ada hal pencapaian Bodhi seperti itu? Dengan
demikian, ia menyimpulkan tidak ada sebab untuk keberadaan setiap fenomena. Karena spekulasi ini, ia akan kehilangan pengetahuan yang benar
dan menyeluruh dan akan jatuh ke dalam ajaran sesat yang menutupi sifat
alami Bodhi-nya. Ini adalah pandangan salah kaum non Buddhis jenis
pertama yang mendalilkan semua fenomena terjadi tanpa sebab.”
“Ananda, sebagai akibat dari konsentrasi yang terpusat setelah
lenyapnya skandha samjna, pikiran sang praktisi menjadi mantap dan jelas.
Ia tidak bisa lagi diganggu oleh setan. Sekarang ia dapat melihat secara
mendalam ke dalam asal makhluk hidup. Ketika asal muasal dari masingmasing jenis makhluk hidup menjadi jelas baginya, ia dapat merenungkan
dari mana datangnya fluktuasi yang halus, berlalu dalam sekejab dan
berkelanjutan tersebut. Tetapi, jika ia mulai berspekulasi tentang keberlanjutan dari sifat yang menyeluruh tersebut, maka ia bisa jatuh ke dalam
kesalahan empat konsepsi pandangan salah tentang keabadian yang
menyeluruh:
Pertama, dengan melihat secara mendalam ke dalam pikiran dan
objeknya, ia menemukan bahwa keduanya ada tanpa sebab. Melalui pengembangan meditasinya, ia dapat mengetahui bahwa dalam dua puluh
ribu kalpa, semua makhluk hidup di sepuluh penjuru tunduk pada putaran
kelahiran dan kematian yang tak berujung dan tanpa pemusnahan. Oleh
karena itu, ia berspekulasi bahwa pikiran dan objeknya adalah permanen.
Kedua, dengan melihat secara mendalam ke dalam empat elemen, ia
menemukan bahwa sifat mereka adalah permanen. Melalui pengembangan meditasinya, ia dapat mengetahui bahwa dalam empat puluh ribu kalpa,
semua makhluk hidup di sepuluh penjuru yang menjalani kelahiran dan
kematian, substansi mereka ada secara permanen dan tidak pernah termusnahkan. Oleh karena itu, ia membuat konsep yang salah bahwa sifat empat
elemen adalah permanen.
Ketiga, dengan melihat secara mendalam ke dalam kesadaran enam
organ indera dan kesadaran mona390 dan kesadaran ālaya,391 ia menemu390
391
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kan bahwa sifat pikiran, pemahaman dan kesadaran adalah permanen.
Melalui pengembangan meditasinya, ia dapat mengetahui bahwa semua
makhluk hidup dalam tumimbal lahirnya selama delapan puluh ribu kalpa,
asal pikiran, pemahaman dan kesadaran ini tidak pernah hancur dan ada
secara permanen. Dengan menyelidiki asal yang tak terhancurkan ini, ia
berspekulasi bahwa sifat bawaan kesadaran-kesadaran ini adalah permanen.
Keempat, karena praktisi ini telah melenyapkan seluruh skandha
samjna yang merupakan sumber pikiran, tidak ada lagi alasan bagi mereka
untuk muncul. Keadaan pikiran sebelumnya yang mengalir, berhenti dan
berubah-ubah yang merupakan sebab pemunculan, telah lenyap untuk
selamanya. Dengan demikian secara alami ia akan berpikir bahwa
keadaan skandha samskara seperti sekarang ini adalah tanpa pemunculan
dan pemusnahan. Sebagai hasil dari penalaran seperti itu, ia berspekulasi
bahwa skandha samskara adalah permanen.
Karena spekulasi akan keabadian seperti itu, maka ia akan kehilangan pengetahuan yang benar dan menyeluruh, sehingga jatuh ke ajaran sesat
yang akan menutupi sifat alami Bodhi-nya. Ini adalah pandangan salah
kaum non Buddhis jenis kedua yang mendalilkan keabadian yang menyeluruh.”
“Sebagai akibat dari konsentrasi yang terpusat setelah skandha
samjna lenyap, pikiran sang praktisi menjadi mantap dan jelas. Ia tidak
bisa lagi diganggu oleh setan. Sekarang ia dapat melihat secara mendalam
ke dalam asal makhluk hidup. Ketika asal muasal dari masing-masing
jenis makhluk hidup menjadi jelas baginya, ia dapat merenungkan dari
mana datangnya fluktuasi yang halus, berlalu dalam sekejab dan
berkelanjutan tersebut. Tetapi, jika ia mulai berspekulasi tentang diri dan
orang lain, ia bisa jatuh ke dalam kesalahan empat pandangan yang
menyimpang dengan teori-teori ketidakkekalan parsial dan keabadian
parsial:
Pertama, praktisi tersebut melihat ke dalam pikiran terang mendalam
yang melingkupi segalanya dan menganggapnya sebagai ego spiritualnya.
Ia menemukan bahwa egonya yang cerah dan tidak berubah mencakup
sepuluh penjuru, namun semua makhluk hidup lahir dan mati dalam
pikirannya, sehingga ia menyimpulkan pikirannya adalah yang permanen,
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sementara mereka yang menjalani kelahiran dan kematian adalah tidak
kekal.
Kedua, praktisi tersebut bukannya melihat ke dalam pikirannya
sendiri, tetapi merenungkan alam dunia yang tidak terhitung banyaknya
seperti pasir di Sungai Gangga. Ia menganggap alam dunia yang termusnahkan dalam kalpa kehancuran sebagai benar-benar tidak kekal. 392
Namun, untuk mereka yang tidak terpengaruh dalam pemusnahan pada
kalpa penghancuran tersebut, 393 ia menganggapnya sebagai yang benarbenar permanen.
Ketiga, sang praktisi melihat ke dalam pikirannya yang baginya
halus dan misterius seperti debu yang menembus di mana-mana dan yang
sifatnya tidak berubah. Namun hal ini dapat menyebabkan tubuhnya
dilahirkan dan kemudian mati. Ia menganggap sifat alami egonya yang
tak terhancurkan sebagai sifat dasar yang permanen, sedangkan tubuh
jasmani yang mengalami kelahiran dan kematian dan berasal dari egonya
tersebut sebagai yang tidak kekal.
Keempat, praktisi tersebut mengetahui bahwa setelah skandha
samjna lenyap, skandha samskara tetap berkelanjutan. Ia akan menganggap skandha samskara sebagai yang kekal, sedangkan skandha rupa,
vedana dan samjna yang telah berakhir sebagai yang tidak kekal.”
“Karena spekulasi akan sebagian abadi dan sebagian tidak kekal
seperti itu, maka ia akan kehilangan pengetahuan Kebuddhaan yang
menyeluruh, sehingga jatuh ke pandangan salah yang akan menutupi sifat
alami Bodhi-nya. Ini adalah pandangan salah kaum non Buddhis jenis
ketiga yang mendalilkan keabadian parsial.”
“Sebagai akibat dari konsentrasi yang terpusat setelah skandha
samjna lenyap, pikiran sang praktisi menjadi mantap dan jelas. Ia tidak
bisa lagi diganggu oleh setan. Sekarang ia dapat melihat secara mendalam
ke dalam asal makhluk hidup. Ketika asal muasal dari masing-masing
jenis makhluk hidup menjadi jelas baginya, ia dapat merenungkan dari
mana datangnya fluktuasi yang halus, berlalu dalam sekejab dan
berkelanjutan tersebut. Tetapi jika ia mulai berspekulasi tentang perbeda-
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Surga-surga wilayah dhyana tingkat ketiga dan dunia di bawahnya.
Surga-surga wilayah dhyana tingkat keempat dan di atasnya.
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an keadaan tersebut, ia bisa jatuh ke dalam kesalahan empat pandangan
dualistis mengenai yang terbatas dan tidak terbatas:
Pertama, ia melihat ke dalam asal usul kehidupan yang mengalir
tanpa henti dan menyimpulkan bahwa masa lalu dan masa depan yang
tidak terlihat olehnya adalah yang terbatas, dan bahwa pikirannya saat ini
yang berkelanjutan adalah yang tak terbatas.
Kedua, karena orang ini merenungkan dalam selang waktu delapan
puluh ribu kalpa, ia bisa melihat keberadaan makhluk hidup. Tetapi
sebelum delapan puluh ribu kalpa tersebut adalah waktu yang senyap di
mana ia tidak bisa mendengar atau melihat apa-apa. Ia kemudian menyimpulkan bahwa daerah di mana ia tidak melihat dan mendengar apa-apa
adalah yang tak terbatas, sedangkan yang ada makhluk hidup adalah yang
terbatas.
Ketiga, sang praktisi berspekulasi bahwa pengetahuannya yang
mencapai kemana-mana adalah yang tak terbatas. Sedangkan semua
makhluk hidup yang muncul di dalam kesadarannya, karena mereka tidak
pernah menyadari sifat alami kesadarannya, 394 ia mengatakan bahwa
mereka belum memiliki pikiran yang tak terbatas, tetapi hanya memiliki
pikiran yang terbatas.
Keempat, sang praktisi menyelidiki skandha samskara ke titik di
mana skandha tersebut berakhir dalam kekosongan. Karena ia menganggap lenyapnya skandha tersebut adalah pemusnahan dan manifestasinya
adalah pemunculan, maka berdasarkan apa yang dilihatnya, dalam pikirannya ia berspekulasi bahwa setiap makhluk hidup dalam tubuhnya sendiri
setengahnya muncul dan setengah lainnya lenyap. Oleh sebab itu ia menyimpulkan bahwa segala sesuatu di dunia adalah setengah terbatas dan
setengah tak terbatas.”
“Karena spekulasi tentang terbatas dan tak terbatas seperti itu, maka
ia akan jatuh ke pandangan salah yang menutupi sifat alami Bodhi-nya.
Ini adalah pandangan salah kaum non Buddhis jenis keempat yang
mendalilkan dualitas terbatas dan tak terbatas.”
“Sebagai akibat dari konsentrasi yang terpusat setelah skandha
samjna lenyap, pikiran sang praktisi menjadi mantap dan jelas. Ia tidak
394
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menurut Master Hsuan Hua adalah mungkin terbalik.
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bisa lagi diganggu oleh setan. Sekarang ia dapat melihat secara mendalam
ke dalam asal makhluk hidup. Ketika asal muasal dari masing-masing jenis
makhluk hidup menjadi jelas baginya, ia dapat merenungkan dari mana
datangnya fluktuasi yang halus, berlalu dalam sekejab dan berkelanjutan
tersebut. Tetapi, jika ia mulai berspekulasi tentang pengetahuan dan
pemahamannya, ia bisa jatuh ke dalam kesalahan empat teori yang
menyimpang, di mana seluruh spekulasinya didasarkan pada pandangan
keabadian yang menyesatkan:
Pertama, ketika sang praktisi merenungkan asal usul tumimbal lahir,
waktu ia melihat adanya gerakan dan aliran, ia mengatakan ada perubahan;
ketika ia melihat keadaan yang berkelanjutan, ia menganggapnya sebagai
kekekalan; ketika ia melihat adanya sesuatu, ia menganggapnya sebagai
pemunculan; sedangkan ketika ia tidak melihat apa-apa, ia menganggapnya
sebagai pelenyapan. Ia mengatakan bahwa kelangsungan yang tak terputus
dari sebab adalah peningkatan, sedangkan jeda dalam kesinambungan
adalah pengurangan. Ia mengatakan bahwa pemunculan dari segala sesuatu
adalah keberadaan, dan bahwa lenyapnya segala sesuatu adalah ketiadaan.
Ini adalah hasil pembedaan yang dilihatnya ketika ia merenungkan
manifestasi dari skandha samskara. Jika seseorang yang mencari kebenaran datang meminta instruksinya, ia akan menjawab ‘Aku sekarang dalam
keadaan hidup, juga dalam keadaan mati; dalam keadaan ada juga tidak ada,
dalam keadaan meningkat, juga dalam keadaan berkurang.’ Ia selalu
berbicara dengan cara yang membingungkan, menyebabkan orang yang
bertanya tidak mengetahui maksudnya.
Kedua, sang praktisi dengan penuh perhatian merenungkan pikirannya dan menemukan bahwa semuanya tidak ada. Dengan demikian ia
memiliki realisasi berdasarkan non-eksistensi. Ketika ada orang datang
meminta instruksinya, ia hanya akan menjawab dengan satu kata: ‘tidak
ada’. Selain dari mengatakan 'tidak ada,' ia tidak mengatakan yang lain.
Ketiga, sang praktisi dengan penuh perhatian merenungkan
pikirannya dan menemukan bahwa segala sesuatu ada. Dengan demikian
ia memiliki realisasi berdasarkan eksistensi. Ketika ada orang datang
meminta instruksinya, ia hanya akan menjawab dengan satu kata: ‘ada’.
Selain dari mengatakan 'ada', ia tidak mengatakan yang lain.
Keempat, sang praktisi tersebut melihat adanya keberadaan dan
ketidakberadaan dan menemukan bahwa keadaan tersebut begitu rumit
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sehingga membuat ia bingung. Jika orang meminta instruksi, ia akan
mengatakan: ‘Yang ada juga tidak ada, yang tidak ada juga ada.’ Jawabannya membingungkan, membuat orang tidak dapat mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam.”
“Karena spekulasi dan cara berpikir yang menyesatkan akan keberadaan seperti itu, maka ia akan jatuh ke dalam pandangan salah yang akan
menutupi sifat alami Bodhi-nya. Ini adalah pandangan salah kaum nonBuddhis jenis kelima yang mendalilkan empat teori yang menyimpang dan
palsu tentang keabadian, serta memberikan jawaban yang membingungkan
akibat spekulasi keliru tersebut.”
“Sebagai akibat dari konsentrasi yang terpusat setelah skandha
samjna lenyap, pikiran sang praktisi menjadi mantap dan jelas. Ia tidak
bisa lagi diganggu oleh setan. Sekarang ia dapat melihat secara mendalam
ke dalam asal makhluk hidup. Ketika asal muasal dari masing-masing
jenis makhluk hidup menjadi jelas baginya, ia dapat merenungkan dari
mana datangnya fluktuasi yang halus, berlalu dalam sekejab dan
berkelanjutan tersebut. Tetapi, jika ia mulai berspekulasi tentang arus yang
tak berakhir dari kesadaran samskara, maka karena pikiran bingungnya, ia
bisa jatuh ke dalam pandangan salah tentang adanya kelanjutan eksistensi
beserta ciri-cirinya setelah kematian.”
“Karena kemelekatan terhadap diri sangat kuat, ia percaya bahwa
bentuk adalah dirinya sendiri. Atau karena ia melihat dirinya sempurna
dan meliputi semua dunia, ia percaya bahwa bentuk terkandung dalam
dirinya. Atau mungkin karena ia menganggap semua kondisi eksternal
bergantung pada dirinya, sehingga ia mengatakan bahwa bentuk adalah
miliknya. Atau karena ia melihat bahwa egonya terus ada di arus skandha
samskara yang berkelanjutan, ia percaya bahwa dirinya akan berkelanjutan
pula dalam bentuk. Dalam semua spekulasi tersebut, ia mengatakan bahwa
eksistensi dan ciri-cirinya tetap ada setelah kematian. Perluasan empat
macam diskriminasi ini pada keempat skandha lainnya menimbulkan
adanya enam belas jenis kelanjutan eksistensi yang demikian.”
"Kemudian ia mungkin berspekulasi bahwa klesha adalah tetap
klesha, batin cerah adalah tetap batin cerah. Mereka ada secara berdampingan tanpa bertentangan satu sama lain. Karena spekulasi bahwa
eksistensi dan ciri-cirinya berlanjut setelah kematian, ia akan jatuh ke
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dalam ajaran sesat yang menutupi sifat alami Bodhi-nya. Ini adalah
pandangan salah kaum non Buddhis jenis keenam yang mendalilkan keberadaan eksistensi dan ciri-cirinya setelah kematian di ranah lima
skandha.”
“Sebagai akibat dari konsentrasi yang terpusat setelah skandha
samjna lenyap, pikiran sang praktisi menjadi mantap dan jelas. Ia tidak
bisa lagi diganggu oleh setan. Sekarang ia dapat melihat secara mendalam
ke dalam asal makhluk hidup. Ketika asal muasal dari masing-masing
jenis makhluk hidup menjadi jelas baginya, ia dapat merenungkan dari
mana datangnya fluktuasi yang halus, berlalu dalam sekejab dan
berkelanjutan tersebut. Tetapi jika ia mulai berspekulasi tentang skandha
samskara yang akan lenyap dengan cara yang sama seperti skandha rupa,
vedana dan samjna, maka karena pikiran bingungnya, ia akan jatuh ke
dalam pandangan salah tentang tidak adanya keberadaan dan ciri-cirinya
setelah kematian.”
“Ketika ia melihat lenyapnya skandha rupa, ia mendapatkan tidak
ada tempat penyangga buat tubuhnya. Atau ketika ia melihat lenyapnya
skandha samjna, ia tidak mendapatkan tempat tambatan buat pikirannya,
dan bahwa mata rantai antara bentuk dari skandha rupa dan pikiran dari
skandha samjna akan terputus ketika skandha vedana tiada lagi. Sekarang
ketiga skandha tersebut telah lenyap. Meskipun masih ada skandha
samskara, namun tetap saja perasaan dan persepsi tidak berfungsi tanpa
skandha vedana dan samjna, yang mana adalah sama seperti rumput dan
pepohonan. Meskipun ia masih dalam keadaan hidup, namun ia tidak
menemukan keberadaan dan ciri-ciri keempat skandha tersebut. Jadi,
mana bisa ada eksistensi beserta ciri-cirinya setelah kematian? Berdasarkan pemeriksaan dan perbandingan yang dilakukannya, ia menyimpulkan
bahwa eksistensi beserta ciri-cirinya adalah tidak ada setelah kematian.
Dengan memperluas analisanya terhadap empat skandha, di mana sebelum
dan sesudah skandha tersebut tidak terdapat keberadaan dan ciri-cirinya,
maka terdapat delapan jenis tiadanya keberadaan beserta ciri-cirinya. Oleh
karena itu, ia mungkin berspekulasi bahwa Nirvana tidak memiliki sebab
maupun akibat, dan bahwa segala sesuatu adalah kosong yang hanya
memiliki nama yang tidak ada artinya, dan yang pada dasarnya akan
tunduk pada pemusnahan.
Dengan berspekulasi bahwa tidak ada
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eksistensi beserta ciri-cirinya setelah kematian, ia akan jatuh ke dalam
pandangan salah yang menutupi sifat alami Bodhi-nya. Ini adalah pandangan salah kaum non Buddhis jenis ketujuh yang mendalilkan ketiadaan
eksistensi beserta ciri-cirinya 395 setelah kematian dalam ranah lima
skandha.”
“Sebagai akibat dari konsentrasi yang terpusat setelah skandha
samjna lenyap, pikiran sang praktisi menjadi mantap dan jelas. Ia tidak
bisa lagi diganggu oleh setan. Sekarang ia dapat melihat secara mendalam
ke dalam asal makhluk hidup. Ketika asal muasal dari masing-masing
jenis makhluk hidup menjadi jelas baginya, ia dapat merenungkan dari
mana datangnya fluktuasi yang halus, berlalu dalam sekejab dan berkelanjutan tersebut. Dalam keadaan ini, skandha samskara kini bermanifestasi,
tetapi skandha vedana dan samjna telah lenyap. Jika ia mulai berspekulasi
tentang dualistis eksistensi dan non-eksistensi yang saling bertentangan,
maka ia bisa jatuh ke dalam pandangan salah yang menyiratkan penyangkalan dari keduanya setelah kematian.”
“Skandha rupa, vedana dan samjna yang sebelumnya terlihat ada
sekarang menjadi tidak ada. Skandha samskara yang sebelum ketiga
skandha terdahulu lenyap tidak kelihatan, kini menjadi ada. Dengan mempertimbangkan bagian awal dan bagian akhir dari sifat empat skandha, ia
menyimpulkan delapan jenis penyangkalan dari eksistensi beserta ciricirinya. Tidak peduli skandha mana yang dipertimbangkan, ia mengatakan
bahwa setelah kematian, eksistensi beserta ciri-cirinya tidak ada dan juga
bukan tidak ada.”
“Selanjutnya, karena mendapatkan skandha samskara selalu berubah,
pikirannya tiba-tiba memperoleh gagasan yang membuatnya menyangkal
keberadaan dan juga ketiadaan. Ia tidak bisa menentukan apa yang nyata
dan apa yang tidak nyata.”
“Dengan spekulasi yang mengingkari keberadaan dan ketiadaan
setelah kematian, masa depannya suram. Ia tidak bisa mengatakan apakah
ada atau tidak ada eksistensi beserta ciri-cirinya setelah kematian. Ia akan
jatuh ke dalam pandangan sesat yang menutupi sifat alami Bodhi-nya. Ini
adalah pandangan sesat kedelapan yang menyangkal keberadaan dan
395
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ketiadaan eksistensi beserta ciri-cirinya setelah kematian dalam ranah lima
skandha.”
“Sebagai akibat dari konsentrasi yang terpusat setelah skandha
samjna lenyap, pikiran sang praktisi menjadi mantap dan jelas. Ia tidak
bisa lagi diganggu oleh setan. Sekarang ia dapat melihat secara mendalam
ke dalam asal makhluk hidup. Ketika asal muasal dari masing-masing jenis
makhluk hidup menjadi jelas baginya, ia dapat merenungkan dari mana
datangnya fluktuasi yang halus, berlalu dalam sekejab dan berkelanjutan
tersebut. Tetapi jika ia mulai berspekulasi bahwa tidak ada eksistensi
setelah lenyapnya kilasan pikiran pada skandha samskara, maka ia bisa
jatuh ke dalam pandangan salah berhentinya eksistensi di tujuh alam. 396 Ia
mungkin berspekulasi bahwa tubuh ini akan tidak ada sesudah meninggal;
atau ketika keinginan berakhir; atau ketika penderitaan berakhir; atau
ketika sukacita yang mencapai puncaknya berakhir; atau ketika pengabaian
terhadap pikiran dan bentuk yang mencapai puncaknya berakhir maka
eksistensi akan berakhir. 397 Dengan berpikir bolak-balik seperti itu, ia
menyelidiki secara mendalam batas-batas dari tujuh keadaan tersebut dan
melihat bahwa mereka akan berakhir dan sesudah itu tidak akan timbul
lagi.”
“Karena pandangan salah tentang pemusnahan setelah kematian ini,
ia akan jatuh ke pandangan sesat yang menutupi sifat alami Bodhi-nya. Ini
adalah pandangan salah kaum non Buddhis jenis kesembilan yang
mendalilkan pemusnahan keberadaan setelah kematian dalam ranah lima
skandha.”
“Sebagai akibat dari konsentrasi yang terpusat setelah skandha
samjna lenyap, pikiran sang praktisi menjadi mantap dan jelas. Ia tidak
bisa lagi diganggu oleh setan. Sekarang ia dapat melihat secara mendalam
ke dalam asal makhluk hidup. Ketika asal muasal dari masing-masing
jenis makhluk hidup menjadi jelas baginya, ia dapat merenungkan dari
396

Tujuh alam yang dimaksud adalah: alam manusia, surga-surga alam kamadhatu, empat alam surga
di masing-masing tingkat dhyāna, dan surga-surga di alam arūpadhātu (alam makhluk tak
berbentuk).
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Lenyapnya tubuh di alam manusia dan surga dewa-dewa alam keinginan (kamadhatu), lenyapnya
keinginan di alam surga dhyana tingkat pertama, lenyapnya penderitaan di surga dhyana tingkat
kedua, lenyapnya sukacita di surga dhyana tingkat ketiga, lenyapnya pengabaian terhadap pikiran
dan bentuk di surga-surga dhyana tingkat keempat dan alam tak berbentuk (arūpadhātu).
289

SKANDHA SAMSKARA

mana datangnya fluktuasi yang halus, berlalu dalam sekejab dan
berkelanjutan tersebut. Tetapi, jika karena mengamati kilasan pikiran
yang berkelanjutan dan mulai berspekulasi bahwa skandha samskara akan
muncul lagi setelah kematian, maka ia akan jatuh ke dalam pandangan
salah lima konsep palsu tentang Nirvana.”
“Dalam perenungan tentang kondisi kejelasan sempurna yang kini
bermanifestasi, ia tergoda untuk berlindung ke surga alam kamadhatu dan
menganggapnya sebagai Nirvana karena melihat kecemerlangan dan
ketenangan dalam kondisi tersebut. Atau ia tergoda untuk berlindung ke
surga dhyana tingkat pertama dan menganggapnya sebagai Nirvana karena
bebas dari masalah dan kecemasan; atau ia tergoda untuk berlindung ke
surga dhyana tingkat kedua dan menganggapnya sebagai Nirvana karena
bebas dari penderitaan; atau ia tergoda untuk berlindung ke surga dhyana
tingkat ketiga dan menganggapnya sebagai Nirvana karena penuh sukacita;
atau ia tergoda untuk berlindung ke surga dhyana tingkat keempat dan
menganggapnya sebagai Nirvana yang bebas dari penderitaan dan sukacita,
serta melampaui kelahiran dan kematian alam samsara. Dengan demikian,
ia akan salah menganggap surga-surga alam samsara sebagai keadaan yang
tak terkondisi dan kemudian melekat pada salah satu dari lima alam ini
sebagai tempat tinggal terbaik yang menawarkan rasa damai dan aman.”
“Karena pandangan salah tentang lima keadaan sebagai Nirvana ini,
ia akan jatuh ke pandangan sesat yang menutupi sifat alami Bodhi-nya. Ini
adalah pandangan salah kaum non Buddhis jenis kesepuluh yang mendalilkan lima keadaan sebagai Nirvana di ranah lima skandha.”
“Ananda, sepuluh jenis interpretasi sembrono ini dapat terjadi dalam
tahap samadhi ketika upaya mental seseorang berinteraksi dengan skandha
samskara. Itulah sebabnya mengapa wawasan tersebut muncul. Praktisi
yang bingung dan keras kepala tidak mengetahui kemampuannya sendiri.
Menghadapi keadaan seperti ini, ia salah menganggap kebingungannya
sebagai pemahaman, dan salah menyatakan bahwa ia telah mencapai tingkat kesucian. Dengan berbuat begitu, ia melanggar aturan terhadap
menyatakan kebohongan besar, sehingga jatuh ke dalam Neraka Tanpa
Jeda”
“Setelah aku parinirvana, di akhir masa Dharma kamu harus mewartakan ajaran Tathagata, sehingga makhluk hidup akan mengerti dan terbangunkan akan maknanya. Jangan biarkan setan pikiran mereka sendiri
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membuat bencana yang ditimbulkan diri mereka sendiri. Berilah perlindungan selalu dalam samadhi mereka, sehingga pandangan salah terlenyapkan. Ajarilah mereka untuk membangkitkan prinsip yang benar
dalam tubuh dan pikiran mereka sehingga mereka tidak menyimpang dari
Jalan yang tak tertanding. Jangan biarkan mereka berangan-angan dan
mengira kemajuan yang sedikit sebagai realisasi yang sempurna. Kamu
harus bertindak sebagai raja pencerahan dan pemandu kemurnian dalam
usaha mereka untuk meraih Kebuddhaan.”
“Ananda, dalam pengembangan samadhi ketika sang praktisi telah
melenyapkan skandha samskara, gangguan halus dalam tahap kejelasan
yang berfluktuasi yang merupakan sumber dan landasan dari mekanisme
kelahiran dan kematian tiba-tiba terurai dan lenyap. Ia tidak lagi mengalami tumimbal lahir, dan segala macam utang piutang karma pudgala398
dalam jaringan karma yang tersembunyi kini lenyap tak berbekas.”
“Ini adalah saat ketika Nirvana mulai menampakkan titik terangnya
sesudah kokok ayam yang mewartakan cahaya fajar di ufuk timur. Kini
enam indera menjadi kosong, hening dan tidak berkeliaran lagi di luar.
Organ indera dan objek indera kini melebur menjadi kecerahan yang
mendalam, di mana mereka tidak lagi dapat dibedakan sehingga tiada lagi
yang disebut arus masuk objek indera ke dalam pintu masuk enam inderanya. Sekarang ia dapat mendalami asal muasal kehidupan semua makhluk
dari dua belas jenis kelahiran dalam sepuluh penjuru tanpa keterlibatan
lebih lanjut dengan mereka. Ia menjadi identik dengan alam sepuluh
penjuru dengan terang kebijaksanaannya yang tidak memudar. Fenomena
yang tersembunyi sebelumnya sekarang terungkap dengan jelas. Tahap ini
adalah kondisi meditasi dalam lingkup skandha vijnana.399
“Karena praktisi sudah tidak terpengaruh pada daya tarik sebab dan
akibat tumimbal lahir dua belas jenis makluk hidup dan menyadari kesamaan pikiran dan objek, maka perbedaan dan keterpisahan fungsi enam
organ indera menjadi berhenti. Penglihatan dan pendengaran serta inderaindera lainnya menjadi murni dan dapat berfungsi dengan saling menggantikan. Dalam tahap ini, semua alam di sepuluh penjuru, tubuh dan
pikirannya jelas dan transparan seperti kristal vaidurya. Ini adalah akhir
398
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Pudgala: lihat cacatan kaki No. 372.
Skandha vijnana, lihat catatan kaki No. 72.
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dari skandha vijnana yang memungkinkan praktisi melampaui kekeruhan
kehidupan. Jika direnungkan, penyebab skandha vijnana adalah keberadaan dan ketidakberadaan yang tidak sesungguhnya dengan keterbalikan
pemikiran yang terdelusi sebagai sumbernya.”
“Ketahuilah Ananda, praktisi melihat secara mendalam ke dalam
skandha samskara yang telah lenyap. Saat ini sifat pemunculan dan pemusnahan dari tujuh kesadaran terdepan telah lenyap, namun pemunculan
dan pemusnahan pada skandha vijnana belum terlenyapkan sepenuhnya.
Sekarang ia mampu menyatukan fungsi yang berbeda dari organ-organ
indera serta memiliki kesadaran yang meresap dalam semua jenis makhluk
di sepuluh penjuru. Karena kesadarannya meresap, ia bisa masuk ke
skandha vijnana yang menjadi sumber penunjang keberadaan makhluk
hidup. Tetapi jika ia menganggap skandha yang dimasukinya sebagai penyebab keabadian sejati dan menafsirkannya sebagai keadaan tertinggi,
maka ia salah menetapkannya sebagai sebab permanen yang sejati dan
menganggapnya sebagai yang benar. Dengan demikian, ia akan jatuh ke
dalam kesalahan memegang sebab yang keliru, dan akan menjadi pengikut
Kapila yang mendalilkan kegelapan primordial 400. Dengan demikian, ia
akan tersesat dalam pencarian sifat alami batin cerah dan kehilangan
pengetahuan dan pemahaman yang benar.”
"Ini adalah pandangan sesat jenis pertama dalam lingkup skandha
vijnana, di mana ia menyimpulkan bahwa ada tempat yang dapat diandalkan yang didasarkan pada gagasan bahwa ada sesuatu yang dapat diraih.
Ia akan menyimpang jauh dari meditasi yang membawa hasil sempurna
dan berseberangan dengan Nirvana. Dengan demikian, ia akan jatuh dan
menjadi pengikut ajaran sesat kaum non Buddhis.”
“Ananda, praktisi melihat secara mendalam ke dalam skandha
samskara yang telah lenyap. Saat ini sifat pemunculan dan pemusnahan
dari tujuh kesadaran terdepan telah lenyap, namun pemunculan dan
pemusnahan pada skandha vijnana belum terlenyapkan sepenuhnya. Jika
ia menganggap skandha vijnana sebagai substansinya dan bersikeras
dalam pemikiran bahwa semua dua belas jenis kelahiran makhluk di alam
yang tak terbatas muncul dari tubuhnya, ia akan berbuat kesalahan karena
400
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konsepsinya yang salah tentang seorang pencipta. Ia salah menganggap
bahwa ia memiliki kemampuan yang sebenarnya tidak dimilikinya. Ia
akan menjadi pengikut Mahesvara yang muncul dalam bentuk tubuh yang
tidak terbatas. Dengan demikian, ia akan tersesat dalam pencarian sifat
alami batin cerah dan kehilangan pengetahuan dan pemahaman yang
benar.”
"Ini adalah pandangan sesat jenis kedua yang menyimpulkan skandha
vijnana memiliki kemampuan mencipta dengan makhluk hidup sebagai
hasil ciptaannya. Ia akan menyimpang jauh dari meditasi yang membawa
hasil sempurna dan berseberangan dengan Nirvana. Dengan demikian, ia
akan terlahir di surga Mahesvara di mana ia menganggap dirinya sebagai
yang maha sempurna.”
“Praktisi melihat secara mendalam ke dalam skandha samskara yang
telah lenyap. Saat ini sifat pemunculan dan pemusnahan dari tujuh
kesadaran terdepan telah lenyap, namun pemunculan dan pemusnahan
pada skandha vijnana belum terlenyapkan sepenuhnya. Jika ia melekat
pada skandha vijnana dan menganggapnya sebagai tempat berlindung, ia
akan menafsirkan bahwa tubuh, pikirannya serta semua benda dalam ruang
angkasa di sepuluh penjuru timbul dari tempat berlindung tersebut, yang
dengan demikian salah menyimpulkan bahwa sumber ini adalah Realita
sejati yang bebas dari kelahiran dan kematian. Karena salah menafsirkan
skandha vijnana sebagai yang kekal, ia tidak memahami fenomena yang
tak tercipta maupun pemunculan dan pelenyapan. Ia tenggelam dalam
kebingungan. Jika ia menafsirkan keadaan ini sebagai realisasi batin cerah
yang permanen, maka ia akan jatuh ke dalam kesalahan menganggap
ketidakkekalan sebagai kekekalan dan akan menjadi seorang pengikut
Dewa Isvara401. Dengan demikian, ia akan tersesat dalam pencarian sifat
alami batin cerah dan kehilangan pengetahuan dan pemahaman yang
benar.”
“Ini adalah pandangan sesat jenis ketiga yang dalam skandha vijnana,
di mana ia menyimpulkan bahwa kesadaran memiliki kemampuan untuk
melahirkan tubuh dan pikirannya, serta menganggapnya sebagai tempat
perlindungan. Ia salah menganggap kesadaran yang tidak permanen
sebagai tubuh yang kekal, dan salah menganggap pencapaian yang tidak
401
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nyata seperti ini sebagai pencapaian yang sejati. Dengan demikian, ia
akan menyimpang jauh dari meditasi yang membawa hasil sempurna dan
berseberangan dengan Nirvana serta jatuh ke dalam ajaran sesat yang
menyimpang dari Kesempurnaan.”
“Praktisi melihat secara mendalam ke dalam skandha samskara yang
telah lenyap. Saat ini sifat pemunculan dan pemusnahan dari tujuh
kesadaran terdepan telah lenyap, namun pemunculan dan pemusnahan pada
skandha vijnana belum terlenyapkan sepenuhnya. Berdasarkan gagasan
bahwa ada kesadaran yang mencakup segalanya, ia merumuskan teori
bahwa semua rumput dan pohon di sepuluh penjuru juga merupakan
makhluk hidup dan tidak berbeda dengan manusia. Ia menyatakan bahwa
rumput dan pohon bisa menjadi manusia, dan ketika manusia mati, mereka
akan menjadi rumput dan pohon di sepuluh penjuru. Jika ia menganggap
gagasan bahwa kesadaran universal yang tak terbatas ini sebagai yang
tertinggi, ia akan jatuh ke dalam kesalahan dengan mempertahankan bahwa
apa yang tidak memiliki kesadaran memiliki kesadaran. Ia akan menjadi
penganut Vasishtha dan Sainika yang mempertahankan gagasan adanya
kesadaran pada sesuatu yang tidak memiliki kesadaran. Dengan demikian,
ia akan tersesat dalam pencarian sifat alami batin cerah dan kehilangan
pengetahuan dan pemahaman yang benar.”
"Ini adalah pandangan sesat jenis keempat dalam skandha vijnana, di
mana ia salah menyimpulkan bahwa adanya kesadaran universal sebagai
pencapaian tertinggi. Ia akan menyimpang jauh dari meditasi yang membawa hasil sempurna dan berseberangan dengan Nirvana. Dengan
demikian ia jatuh ke dalam pandangan kesadaran yang menyimpang.”
“Praktisi melihat secara mendalam ke dalam skandha samskara yang
telah lenyap. Saat ini sifat pemunculan dan pemusnahan dari tujuh
kesadaran terdepan telah lenyap, namun pemunculan dan pemusnahan pada
skandha vijnana belum terlenyapkan sepenuhnya. Jika ia telah mencapai
fleksibilitas dalam perpaduan sempurna dan pertukaran fungsi ke enam
organ indera, ia mungkin berspekulasi bahwa semua hal timbul dari
transformasi dari empat elemen yang sempurna. Dengan demikian ia
mungkin tergoda untuk menyembah api yang terang, air yang murni, angin
yang bebas dan bumi yang menumbuhkan segala sesuatu. Ia akan meng294
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anggap mereka sebagai dasar penyebab penciptaan dan Realita permanen,
sehingga jatuh ke dalam kesalahan karena pandangan salah tentang penciptaan, menganggap apa yang bukan pemunculan sebagai pemunculan. Ia
akan mengikuti ajaran Kasyapa dan Brahmana lainnya, yang dalam usaha
pencarian keabadiannya mempersembahkan tubuh dan pikirannya untuk
melayani dan menyembah api dan air. Dengan demikian, ia tersesat dalam
pencarian sifat alami batin cerah dan kehilangan pengetahuan dan pemahaman yang benar.”
“Ini adalah pandangan sesat jenis kelima dalam skandha vijnana
yang menyembah elemen, membuat penyebab palsu yang mengarah ke
aspirasi palsu berdasarkan spekulasi tentang keterikatan penyembahan
untuk memperoleh hasil. Ia akan menyimpang jauh dari meditasi yang
membawa hasil sempurna dan berseberangan dengan Nirvana. Dengan
demikian ia jatuh ke dalam pandangan yang terbalik tentang pemunculan
dan perubahan fenomena.”
“Praktisi melihat secara mendalam ke dalam skandha samskara yang
telah lenyap. Saat ini sifat pemunculan dan pemusnahan dari tujuh
kesadaran terdepan telah lenyap, namun pemunculan dan pemusnahan
pada skandha vijnana belum terlenyapkan sepenuhnya. Dalam tahap
kesadaran yang terang dan kosong ini, ia mungkin tergoda untuk
mempercayai bahwa kekosongan menghancurkan segala sesuatu, dan akan
melekat pada pelenyapan sebagai perlindungan terakhir.
Jika ia
menafsirkannya sebagai keadaan tertinggi, maka ia akan jatuh ke dalam
kesalahan menganggap apa yang bukan merupakan tempat berlindung
sebagai tempat berlindung. Ia akan tinggal bersama dewa-dewa kekosongan di surga-surga arūpa-dhātu dan menjadi sahabat mereka. Dengan
demikian, ia tersesat dalam pencarian sifat alami batin cerah dan kehilangan pengetahuan dan pemahaman yang benar.”
“Ini adalah pandangan sesat jenis keenam dalam skandha vijnana
yang menjurus pada pencapaian hasil yang kosong dengan pikiran kosong.
Ia akan menyimpang jauh dari meditasi yang membawa hasil sempurna
dan berseberangan dengan Nirvana. Dengan demikian ia akan jatuh ke
dalam pandangan pelenyapan total.”
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“Praktisi melihat secara mendalam ke dalam skandha samskara yang
telah lenyap. Saat ini sifat pemunculan dan pemusnahan dari tujuh
kesadaran terdepan telah lenyap, namun pemunculan dan pemusnahan
pada skandha vijnana belum terlenyapkan sepenuhnya. Dalam tahap
kesadaran yang terang dan kosong ini, ia mungkin tergoda untuk mencoba
membuat tubuhnya abadi, tinggal dalam kondisi halus dan sempurna dan
bebas dari kematian. Jika ia menafsirkan ini sebagai keadaan tertinggi,
maka ia akan jatuh ke dalam kesalahan karena keinginan akan sesuatu
yang tak bakal terpenuhi. Ia akan berteman dengan dewa bumi Asita dan
mereka yang mendambakan umur panjang. Dengan demikian, ia tersesat
dalam pencarian sifat alami batin cerah dan kehilangan pengetahuan dan
pemahaman yang benar.”
“Ini adalah pandangan sesat jenis ketujuh dalam skandha vijnana
yang melekat pada anggapan bahwa skandha vijnana merupakan asal
kehidupan, yang dengan demikian membangun sebab palsu pelestarian
dalam mencari hasil keabadian. Ia akan menyimpang jauh dari meditasi
yang membawa hasil sempurna dan berseberangan dengan Nirvana.
Dengan demikian ia akan jatuh ke dalam pandangan sesat dan terlahir di
kalangan dewa bumi yang berangan-angan memperpanjangan kehidupan.”
“Praktisi melihat secara mendalam ke dalam skandha samskara yang
telah lenyap. Saat ini sifat pemunculan dan pemusnahan dari tujuh
kesadaran terdepan telah lenyap, namun pemunculan dan pemusnahan
pada skandha vijnana belum terlenyapkan sepenuhnya.
Saat ia
merenungkan interkoneksi antara semua kehidupan, ia ingin bertahan pada
kenikmatan duniawi dan kuatir mereka akan berakhir. Terjebak dalam
pemikiran demikian, dengan kekuatan transformasi kesadaran ālaya, ia
duduk sendiri di sebuah istana bunga teratai dan secara gaib memunculkan tujuh benda yang berharga 402 secara berlimpah, melipatgandakan
jumlah wanita cantik untuk melayaninya dan memanjakan pikirannya
dalam keadaan tersebut. Jika ia menganggap keadaan ini sebagai yang
tertinggi, maka ia akan jatuh ke dalam kesalahan menganggap apa yang
bukan kebenaran sebagai kebenaran. Dengan demikian ia akan terlahir di
alam Vignakara 403 dan berteman dengan mereka. Ia tersesat dalam
402
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pencarian sifat alami batin cerah dan kehilangan pengetahuan dan pemahaman yang benar.
“Ini adalah pandangan sesat jenis kedelapan dalam skandha vijnana
yang memutuskan untuk berdiam dalam kenikmatan kesenangan duniawi
berdasarkan pemikiran yang salah. Ia akan menyimpang jauh dari meditasi yang membawa hasil sempurna dan berseberangan dengan Nirvana.
Dengan demikian, ia akan jatuh dan terlahir sebagai setan surga.”
“Praktisi melihat secara mendalam ke dalam skandha samskara yang
telah lenyap. Saat ini sifat pemunculan dan pemusnahan dari tujuh
kesadaran terdepan telah lenyap, namun pemunculan dan pemusnahan pada
skandha vijnana belum terlenyapkan sepenuhnya. Dalam pemahamannya
tentang kehidupan, ia membedakan sifat yang halus dan yang kasar, dan
menentukan yang benar dan yang salah dengan tujuan hanya untuk mencari
tanggapan atas pelunasan sebab dan akibat. Dengan demikian ia telah
berpaling dari Jalan yang murni. Dalam praktek perenungan akan
penderitaan, penghilangan akumulasi sebab yang menimbulkan penderitaan,
menyadari pemusnahan penderitaan dan pengembangan jalan menuju
penghentian penderitaan, ia akan berhenti pada pemusnahan penderitaan
tanpa berusaha untuk maju lebih lanjut. Ia akan hidup berteman dengan
para Sravaka yang tidak ingin maju lebih lanjut, dengan anggota Sangha
yang menolak untuk mendengar Dharma, dan dengan mereka yang
mengembangkan keangkuhan. Dengan demikian ia tersesat dalam
pencarian sifat alami batin cerah dan kehilangan pengetahuan dan
pemahaman yang benar.”
“Ini adalah pandangan sesat jenis kesembilan dalam skandha vijnana
yang mencita-citakan keberhasilan Nirvana berdasarkan pikiran yang mencari tanggapan. Ia akan menyimpang jauh dari meditasi yang membawa
hasil sempurna dan berseberangan dengan Nirvana. Dengan demikian ia
akan terlahir di antara makhluk-makhluk yang terikat pada paham
kekosongan.”
“Praktisi melihat secara mendalam ke dalam skandha samskara yang
telah lenyap. Saat ini sifat pemunculan dan pemusnahan dari tujuh
kesadaran terdepan telah lenyap, namun pemunculan dan pemusnahan
pada skandha vijnana belum terlenyapkan sepenuhnya.
Saat ia
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merenungkan esensi cerah dan kesadaran yang murni, jika ia melihat lebih
mendalam, ia mungkin menganggap kesadarannya sebagai Nirvana dan
tidak akan berusaha untuk maju lebih lanjut. Jika ia menganggap keadaan
ini sebagai yang tertinggi, maka ia akan jatuh dan menjadi
Pratyekabuddha yang mencari pencerahan diri dan hidup terpisah dari
orang lain. Ia akan berteman dengan mereka yang pikirannya terpaku
pada kebudhaan-pratyeka yang tidak berusaha maju lebih lanjut untuk
memasuki Kendaraan Besar. Dengan demikian, ia tersesat dalam pencarian sifat alami batin cerah dan kehilangan pengetahuan dan pemahaman
yang benar.”
“Ini adalah pandangan sesat kesepuluh dalam skandha vijnana yang
berawal dari gabungan pikiran dengan kesadaran murni yang berpuncak
pada kecerahan. Ia akan menyimpang jauh dari meditasi yang membawa
hasil sempurna dan berseberangan dengan Nirvana. Dengan demikian ia
akan menjadi Pratyekabuddha yang tidak ingin maju lebih lanjut dan tidak
sanggup melampaui kemelekatan terhadap kecerahan pencerahan sempurna.”
"Ananda, inilah sepuluh keadaan dalam samadhi yang disebabkan
karena spekulasi yang sembrono dalam tahap pengembangan latihan, di
mana praktisi bergantung pada delusi dan menganggap pencapaian yang
tak memadai sebagai realisasi sempurna. Semua keadaan ini disebabkan
karena interaksi antara skandha vijnana dan upaya mentalnya. Itulah
sebabnya mengapa mereka jatuh pada tingkat tersebut.”
"Makhluk hidup yang bingung dan bandel tidak mengetahui kemampuan diri. Menghadapi situasi seperti itu, mereka membiarkan pikiran
mereka digandrungi oleh kesukaan individu dan kebiasaan masa lalu,
sehingga mereka berhenti dan beristirahat dalam keadaan yang mereka
anggap sebagai tempat perlindungan utama. Mereka salah menyatakan
bahwa mereka telah menyadari Bodhi Agung dan dengan demikian
melanggar aturan terhadap menyatakan kebohongan besar, sehingga
setelah pembalasan karma mereka sebagai externalis dan setan sesat
berakhir, mereka akan jatuh ke dalam Neraka Tanpa Jeda, sedangkan para
Sravaka dan Pratyekabuddha tidak akan membuat kemajuan lebih lanjut.”
“Kalian semua harus menyimpan di dalam hati tekad untuk mempertahankan Jalan Tathagata. Setelah aku parinirvana, wartakan ajaran ini
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kepada makhluk hidup pada akhir masa Dharma sehingga mereka
menyadari maknanya. Jangan biarkan setan persepsi palsu mendatangkan
bencana dan menyebabkan mereka jatuh ke dalam pandangan sesat yang
mereka ciptakan sendiri. Berikanlah perlindungan, tenangkan dan selamatkanlah mereka dengan penuh belas kasih. Halaulah segala kondisi buruk
yang menghalangi tubuh dan pikiran mereka untuk memasuki pemahaman
dan pengetahuan Kebuddhaan, sehingga dari awal sampai akhir pencapaian,
mereka tidak pernah tersesat.
“Dengan mengandalkan metode yang diajarkan dalam Dharma ini,
Tathagata masa lalu yang banyaknya seperti debu dalam kalpa sebanyak
butir pasir Sungai Gangga telah tercerahkan dan mencapai Jalan yang tak
tertanding.”
“Ketika skandha vijnana lenyap, semua organ inderamu akan
berbaur dan berfungsi dengan seragam, dan kamu akan memasuki tahap
Kebijaksanaan Kering kebodhisattvaan yang tak terhancurkan, di mana inti
batin cerahmu akan bermanifestasi seperti kristal vaidurya murni yang
berisikan bulan mestika di dalamnya. Kemudian kamu akan melampaui
Sepuluh Tingkat Keyakinan, Sepuluh Tingkat Kediaman, Sepuluh Tingkat
Perilaku, Sepuluh Tingkat Dedikasi, Empat Tingkat Latihan Tambahan,
Tingkat Dasabhumi Bodhisattva yang tak terhancurkan dan Tingkat
Pencerahan Setara Buddha. Kamu akan memasuki Lautan Tathagata yang
menakjubkan, yang dengan demikian merealisasi batin cerah dengan
sempurna dan akhirnya menuju keadaan tanpa konsep pencapaian.”
“Yang aku uraikan di atas adalah gangguan Mara yang sangat halus
yang terlihat oleh para Buddha masa lalu ketika mereka berlatih dan
berdiam dalam samatha dan vipassana. Jika kamu mengetahui bahwa keadaan demikian adalah gangguan Mara, kamu akan dapat menghapus
kekotoran batinmu dan menghindari pandangan salah. Setan-setan lima
skandha akan lenyap. Setan alam surga akan hancur. Raja hantu dan
makhluk halus akan ketakutan dan melarikan diri. Para hantu dan siluman
tidak akan datang mengganggumu. Dengan demikian, kamu akan mencapai pencerahan dengan memulainya dari latihan tingkat yang rendah, dan
kemudian berkembang ke arah Nirvana yang agung dengan pikiran yang
bebas dari putus asa dan kebingungan.”
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"Jika ada makhluk di akhir masa Dharma yang suka berlatih samadhi
tetapi bodoh dan bebal, yang tidak memahami gangguan setan dalam
dhyana, atau yang belum mendengar Dharma, kamu harus peduli dan
mengajari mereka supaya mereka tidak terjebak dalam gangguan setan.
Nasihatilah mereka agar melafal Mantra Surangama. Jika mereka tidak
bisa membacanya, mereka dapat menulisnya dan menempatkannya di
ruang meditasi atau membawanya bersama mereka. Dengan demikian
tidak ada setan yang dapat mengganggu mereka. Kamu harus menjunjung
tinggi teladan pengembangan dan kemajuan batin yang tertinggi dari
Tathagata di sepuluh penjuru.”
Setelah mendengar instruksi Sang Buddha, Ananda bangkit dari
tempat duduknya, lalu bersujud di kaki Sang Buddha. Karena ia telah
menerima ajaran tersebut yang bisa diingatnya dengan baik, ia berkata:
“Sebagaimana yang dikatakan Buddha, lima jenis kepalsuan yang timbul
dari lima skandha adalah karena pikiran kita sendiri. Tetapi kami belum
mendengar penjelasannya secara rinci. Apakah kelima skandha tersebut
harus dihapus secara bersamaan atau satu demi satu secara terpisah?
Apakah batas-batas mereka? Mohon Buddha yang penuh belas kasih
mengajar kami agar semua orang di sini bisa dibersihkan mata-pikirannya,
dan dengan demikian menjadi mata pemandu di masa depan bagi makhluk
hidup di masa akhir Dharma”
Sang Buddha berkata kepada Ananda: “Realita murni adalah batin
cerah yang mendalam, dasar pencerahan sempurna dan murni. Ia tidak
mengandung kelahiran dan kematian maupun benda tercemar atau bahkan
kekosongan, yang semuanya muncul dari pemikiran yang terdelusi. Dari
dasar esensi batin cerah sejati yang mendalam, timbul ilusi adanya alam
semesta dunia materi, sebagaimana Yajnadatta menjadi bingung ketika
melihat bayangan kepalanya sendiri.”
“Pada dasarnya ilusi tidak memiliki penyebab. Tetapi, dalam
pemikiranmu yang terdelusi, kamu menciptakan sebab dan kondisi.
Mereka yang tidak memahami prinsip sebab dan kondisi menyebutnya
sebagai ‘ada secara alami’. Bahkan ruang angkasa pun adalah ciptaan
yang bersifat ilusi, apalagi sebab, kondisi dan spontanitas yang semuanya
hanya merupakan spekulasi yang dibuat oleh makhluk hidup dengan
pikiran yang keliru.”
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"Ananda, jika kamu tahu dari mana delusi timbul, maka kamu dapat
berbicara tentang sebab dan kondisi delusi itu. Tetapi jika delusi tidak
memiliki sumber, bagaimana kamu dapat mengatakan bahwa delusi timbul
dari sebab dan kondisi? Apalagi mereka yang gagal memahami sebab dan
kondisi, yang malah menyebutnya sebagai ada secara alami. Oleh karena
itu, Tathagata telah menjelaskan kepadamu bahwa sebab dasar dari adanya
lima skandha semuanya adalah pemikiran yang terdelusi.”
“Keberadaan tubuhmu awalnya diberikan melalui keinginan orang
tuamu yang mau melahirkan. Namun, andaikata kamu tidak berpikir mau
dilahirkan, tidak akan ada kesempatan inkarnasimu dalam pikiran mereka.
Seperti yang aku katakan sebelumnya, ketika kamu memikirkan cuka,
mulutmu menjadi berair. Dan ketika kamu berpikir berjalan di sepanjang
tebing yang terjal, rasa mengelitik dan lemas terjadi di telapak kakimu.
Tetapi, pada kenyataannya tidak ada cuka ataupun tebing. Oleh karena itu,
jika tubuhmu tidak berada dalam sifat ilusi yang palsu, mana bisa air
timbul dari dalam mulutmu ketika kamu berpikir tentang cuka? Dengan
demikian, ketahuilah bahwa tubuh fisikmu adalah hasil pemikiran terdelusi
jenis pertama, yaitu skandha rupa, yang ditandai dengan bentuk padat.”
“Sebagaimana yang aku jelaskan sebelumnya, dengan hanya berpikir tentang tempat yang tinggi saja dapat menyebabkan kakimu menggelitik dan benar-benar menjadi lemas. Karena penyebab tersebut, perasaan
timbul dan mempengaruhi tubuhmu sehingga sekarang kamu memburu
perasaan yang menyenangkan dan menolak perasaan yang tidak menyenangkan. Kedua jenis perasaan yang menggerakkanmu disebabkan
oleh pemikiran terdelusi jenis kedua, yaitu skandha vedana, yang ditandai
dengan ilusi yang dapat terasa dengan jelas.”
“Ketika pikiran timbul, ia dapat menggerakkan tubuhmu. Tetapi,
jika keduanya bukan merupakan fenomena yang sama dan berhubungan,
mengapa tubuh yang merupakan benda padat bisa mematuhi perintah
pikiran yang tidak bersubstansi untuk bergerak? Ketika pikiran bergerak,
tubuh mematuhi dan menanggapinya. Ketika kamu dalam keadaan terjaga,
pikiranmu bekerja. Tetapi, ketika kamu tertidur, kamu bermimpi. Dengan
demikian dapat diketahui bahwa pikiranmulah yang menggerakkan
perasaanmu yang palsu. Ini adalah pemikiran terdelusi jenis ketiga, yaitu
skandha samjna, yang ditandai dengan keterkaitan.”
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"Proses metabolisme tidak pernah berhenti. Mereka berkelanjutan
melalui perubahan halus yang tak kentara. Kuku dan rambut tumbuh,
vitalitas berkurang dan kulitmu menjadi berkeriput. Perubahan ini terjadi
siang dan malam tanpa disadari. Ananda, jika kejadian yang demikian
bukan merupakan bagian dari dirimu, lalu mengapa tubuhmu terus berubah? Di sisi lain, jika mereka benar-benar merupakan bagian dari dirimu,
mengapa kamu tidak menyadarinya? Begitulah, skandha samskara bekerja
terus menerus dalam pikiran tanpa berhenti sekejab pun. Ini adalah pemikiran terdelusi jenis keempat, yaitu skandha samskara, yang halus dan
tersembunyi.”
“Jika kesadaranmu yang murni, cerah, mendalam dan halus itu abadi,
mengapa ia dikondisikan oleh penglihatan, pendengaran, perasaan dan
pemahaman tubuhmu dan tidak dapat melampaui mereka? Jika ia benarbenar murni dan nyata, maka seharusnya ia tidak membiarkan dirinya
terpengaruh oleh kebiasaan palsumu. Tetapi, mengapa hal-hal yang tidak
biasa yang pernah kalian lihat pada waktu dulu, yang kemudian kamu lupa
semua tentang mereka, namun kamu dapat mengingatnya dengan begitu
jelas tanpa melupakan detailnya ketika kamu sekarang melihatnya lagi?
Hal ini menunjukkan bahwa dalam kesadaranmu yang murni dan
hening, 404 telah terkandung benih-benih kebiasaan tersebut yang tertanam
pada waktu sebelumnya. Meskipun kesadaran tersebut tenang dan tidak
goyang, bagaimana kamu bisa melacak resapan delusi pemunculan dan
pelenyapan serta kebiasaan khayal dari waktu ke waktu dalam jumlah
yang tak terhitung banyaknya?”
“Ananda, ketahuilah bahwa kesadaran yang hening ini bukan Realita,
tetapi seperti sungai yang mengalir dengan cepat namun tampaknya tenang.
Karena cepatnya aliran tersebut, kamu tidak melihat ia mengalir, tetapi
tidak berarti bahwa ia berhenti. Namun, jika kesadaran bukan sumber
pemikiran keliru adanya skandha rupa, vedana, samjna dan samskara,
mana mungkin ia dapat dicemari dan diresapi oleh khayalan yang bersifat
kebiasaan?”
“Kecuali kamu berhasil melenyapkan keterpisahan di antara mereka,
dan dengan demikian menyatukan semua enam organ inderamu sehingga
mereka dapat berfungsi dengan seragam dan saling menggantikan, pe404

Kesadaran alaya.
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mikiranmu yang terperdaya tidak dapat diakhiri. Itulah sebabnya penglihatan, pendengaran, perasaan dan pemahamanmu dirangkai oleh rantai
halus kebiasaan duniawi, dan dalam kesadaranmu masih ada sesuatu yang
tampaknya tidak ada tetapi sebenarnya ada. Ini adalah pemikiran terdelusi
jenis kelima, yaitu skandha vijnana, yang merupakan pikiran yang sangat
halus.”
“Ananda, kelima skandha yang merupakan tanggapan karma makhluk hidup ini, semuanya diciptakan oleh pemikiran terdelusi seperti ini.”
“Adapun batas dan ruang lingkup mereka, jika kamu ingin mengetahuinya, adalah sebagai berikut: Bentuk dan kekosongan adalah batas
skandha rupa; kontak dan pemisahan adalah batas skandha vedana; ingat
dan lupa adalah batas skandha samjna; pemunculan dan pelenyapan adalah
batas skandha samskara; dan kembalinya kesadaran ke substansinya dan
persatuan dengannya adalah batas skandha vijnana. Kelima agregat ini
muncul dan menumpuk satu sama lain. Mereka berawal dari skandha
kesadaran, sedangkan pelenyapannya harus dimulai dengan pelenyapan
skandha rupa. 405 Pada dasarnya, mereka semua lenyap seketika saat
seseorang terbangunkan akan prinsip tersebut. Tetapi dalam prakteknya,
mereka harus dieliminasi secara bertahap”
“Aku telah menunjukkan kepadamu bagaimana cara melepaskan
enam simpul dalam selendang kain Karpasa. Semua ini seharusnya jelas
bagimu. Kenapa kamu masih bertanya tentang hal itu? Kamu harus terbangunkan dari sumber pemikiranmu yang terdelusi dan membuka
wawasanmu, kemudian mengajar praktisi pada akhir masa Dharma sehingga mereka tahu akan kepalsuan ini, dan dengan demikian menolaknya.
Usahakan mereka menyadari keberadaan Nirvana, sehingga mereka tidak
ingin berlama-lama di tiga alam samsara.”
“Ananda, jika seseorang mengisi ruang di sepuluh penjuru dengan
tujuh macam permata berharga 406 dan kemudian mempersembahkannya
kepada Buddha yang jumlahnya seperti debu yang tak terhitung banyaknya
dengan pikiran yang terpusat untuk melayani mereka dengan tanpa kesalahan, apa pendapatmu tentang pahala perbuatan memberi persembahan
seperti itu kepada para Buddha?”
405
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Ananda menjawab: “Karena ruang adalah tak terbatas, dengan
demikian harta benda yang dipersembahkan tidak dapat dihitung. Di masa
lalu seseorang memberi Buddha tujuh koin, pahalanya menyebabkan ia
terlahir sebagai penguasa surga. Betapa tak terbatasnya pahala yang akan
diperoleh dengan persembahan yang mengisi ruang angkasa yang tak
terbatas dengan harta benda yang tak terhitung selama berkalpa-kalpa di
segenap alam Buddha.”
Sang Buddha berkata kepada Ananda: “Semua Buddha dan
Tathagata tidak berbohong. Jika seseorang, setelah melakukan empat
pelanggaran utama dan sepuluh parajika, sehingga dalam sekejap ia harus
jatuh ke dalam Neraka Avīci di dunia ini atau di dunia lain, dan harus
mengalami penderitaan di semua Neraka Tanpa Jeda di sepuluh penjuru
tanpa pengecualian, namun jika ia berpikir untuk mengajarkan Dharma ini
pada akhir masa Dharma kepada orang-orang yang belum mempelajarinya,
maka sebagai tanggapan atas pikirannya, dalam sekejap dosa jahatnya akan
lenyap dan semua neraka di mana ia menjalani penderitaan akan berubah
menjadi tempat yang damai dan bahagia. Pahala yang diperolehnya adalah
seratus, seribu, seribu triliun kali melebihi orang yang mempersembahkan
harta benda tersebut. Sesungguhnya tidak ada perbandingan yang dapat
dibuat antara keduanya.”
"Ananda, jika ada makhluk hidup dapat membaca, mempraktekkan
sutra ini dan melafal mantra ini, pahalanya tidak terukur meskipun aku
menjelaskannya selama berkalpa-kalpa. Ia yang mengikuti dan mempraktekkan ajaranku ini akan bebas dari semua rintangan setan dan akan segera
merealisasi batin cerah.”
Ketika Sang Buddha selesai membabarkan sutra ini, semua bhiksu,
bhiksuni, upasaka, upasika, dewa alam surga, manusia, dan asura di dunia
ini serta semua Bodhisattva, para Sravaka dan Pratyekabuddha, para
makhluk suci, ṛṣi, kumara dari alam lain dan raja-raja hantu yang membangkitkan tekad awalnya bersukacita. Mereka bersujud kepada Sang
Buddha lalu memohon diri.
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