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BAB III
NAFSU DALAM AGAMA BUDDHA

A. Pengertian Nafsu

Dalam bahasa pali151, nafsu dikenal dengan istilah tanha yang berarti

keinginan.152 Menurut Ajahn Brahm, nafsu berarti menginginkan sesuatu selain

dari apa yang anda sudah miliki. Nafsu dan niat buruk adalah apa yang membuat

seseorang bergerak, apa yang membuat anda lelah. Mereka menciptakan aktivitas

batin yang mengusik dan mengganggu manusia. Saat manusia melihat niat buruk

dan nafsu dan bagaimana mereka bekerja, manusia bisa mengatakan, “Tidak, saya

tak akan terlibat dengan itu lagi; apa yang saya punya sudah cukup baik.” 153

Menurut Sang Buddha, penyebab utama penderitaan adalah keinginan

(taṇhā), juga dikenal sebagai kegemaran dan nafsu (chandarāga).154 Dalam

Saratthappakasini155 Buddhaghosa telah menjelaskan bahwa nafsu (rāga),

kesenangan (nandi), dan keinginan(taṇhā) adalah sinonim bagi keserakahan

(lobhā).156 Para filosof Yunani termasuk juga Aristoteles memahami nafsu

sebagai sesuatu yang sulit digambarkan secara materi, sebagai sesuatu yang

memerlukan ruang dan tempat. Ia tidak punya ukuran sama sekali tetapi ia ada

151 Bahasa Pali adalah sebuah bahasa Indo-Arya dan merupakan sebuah bahasa prakerta
atau prakrit. Bahasa ini paling terkenal dipakai oleh kaum Theravada. diakses dari
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Pali , pada tanggal 20 Disember 2013.

152 Kingsley Heendeniya, Buddha Dan Ajarannya terj. The Sterling Book Of : Buddha
And His Teaching (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 141.

153 Ajahn Brahm, Bukan Siapa Siapa: Seni Memadamkan Keakuan, terj. The Art Of
Disappearing: The Buddha’s Path To Lasting Joy (Jakarta: Awareness Publication, 2013), hlm.
78-79.

154 Bhikkhu Bodhi, Khotbah-khotbah Berkelompok Sang Buddha, Terjemahan Baru
Samyutta Nikaya (Jakarta: Dhamma Citta Press, 2010), hlm. 845.

155 Buddhaghosa adalah penafsir definitif doktrin Theravada. Diakses dari
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhaghosa pada 14 April 2014.

156 Bhikkhu Bodhi, op. cit., hlm. 21.
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pada setiap makhluk yang punya roh, dan memiliki fungsi dalam gerak makhluk.

Sesuatu yang tidak memiliki fisik tapi punya fungsi.157

Walaupun ajaran dalam agama Buddha lebih identik dengan ajaran filsafat,

tapi pengertian nafsu dalam filsafat tampaknya sangat berbeda. Para filosof

Yunani termasuk juga Aristoteles memahami nafsu sebagai sesuatu yang sulit

digambarkan secara materi, sebagai sesuatu yang memerlukan ruang dan tempat.

Ia tidak punya ukuran sama sekali tetapi ia ada pada setiap makhluk yang punya

roh, dan memiliki fungsi dalam gerak makhluk. Sesuatu yang tidak memiliki fisik

tapi punya fungsi.158

Dalam filsafat nafsu dikenal dengan kata jiwa. Ia diklasifikasikan dengan

bermacam-macam teori antara lain:

1. Teori yang memandang bahwa nafsu itu merupakan substansi yang berjenis

khusus, yang dilawankan dengan substansi materi, sehingga manusia

dipandang memiliki jiwa dan raga.

2. Teori yang memandang jiwa itu merupakan suatu jenis kemampuan, yaitu

semacam perilaku atau pengaruh dalam kegiatan-kegiatan.

3. Teori memandang nafsu semata-mata sebagai sejenis proses yang tampak

pada organisme-organisme hidup.

4. Teori yang menyamakan pengertian nafsu dengan pengertian tingkahlaku.159

157 Dr. Bambang Irawan, op. cit., hlm. 10.
158 Ibid.
159 Ibid.
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B. Keberadaan Nafsu Dalam Kehidupan Umat Buddha

Ajaran Buddha didasarkan pada Empat Kebenaran Mulia. Menyadari

kebenaran ini adalah menyadari dan menembus ke dalam sifat sejati keberadaan,

termasuk pengetahuan penuh akan diri sendiri. Jika kita mengenali bahwa semua

fenomena itu bersifat fana, tidak memuaskan, dan tidak mengandung realitas inti

apa pun, kita akan yakin bahwa kebahagiaan sejati dan abadi tidak dapat

ditemukan dalam kepemilikan materi dan pencapaian duniawi, bahwa

kebahagiaan sejati harus dicari hanya melalui pemurnian batin dan pengembangan

kebijaksanaan.160

Empat Kebenaran Mulia merupakan aspek yang sangat penting dari ajaran

Buddha. Buddha telah berkata bahwa karena kita tidak memahami Empat

Kebenaran Mulia, maka kita terus-menerus mengitari siklus kelahiran dan

kematian. Khotbah pertama Buddha, yang ia sampaikan kepada lima petapa di

Taman Rusa di Sarnath(Benares) adalah mengenai  Empat Kebenaran Mulia dan

Jalan mulia Berfaktor Delapan.161

Khotbah itu berisikan uraian panjang lebar mengenai empat kebenaran

utama dan delapan jalan kebaktian itu, yang keseluruhan uraiannya itu

disimpulkan sebagai, (1) ada itu suatu derita (dukkha), (2) derita itu disebabkan

hasrat (tanha), (3) hasrat itu mesti ditiadakan (nirodha), (4) peniadaan itu dengan

delapan jalan (marga). 162

1. Hidup itu suatu penderitaan

160 Dr. Sri. Dhammananda, op. cit., hlm. 112.
161 Ibid., hlm. 112-113.
162 Joesoef Sou’yb, Agama-Agama Besar Di Dunia, (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1996),

hlm. 79.
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Di dalam Dhamma, ada berbagai definisi dukkha. Definisi yang paling

konversial dan mudah dipahami adalah bahwa dukkha adalah kesengsaraan,

kesedihan dan tidak memperoleh apa yang diinginkan.163 Menurut

penjelasan yang lebih rinci  dalam sutta lainnya, Kenyataan Ariya yang

pertama adalah mengenai dukkha yang berhubungan dengan hal-hal fisik

(misalnya sakit dan kematian) serta keadaan mental tidak menyenangkan

yang muncul karena tidak terpenuhinya keinginan dan harapan.164

Empat Kebenaran Mulia dimulai dengan pengenalan dukkha dan

kemudian dilanjutkan dengan menganalisis penyebabnya dan menemukan

pengobatannya.165 Penerjermahan fakta pertama, yaitu "kebenaran tentang

penderitaan" dapat menimbulkan kesalahpaharnan, karena kata

"penderitaan" mengandung arti rasa sakit yang besar. Akibatnya, ketika kita

mendengar Buddha berkata bahwa hidup adalah penderitaan, kita menjadi

heran akan perkataan tersebut karena sebagian besar kita tidak mengalami

penderitaan luar biasa dalarn kebanyakan waktu. Sesungguhnya, istilah

dukkha dalam bahasa Pali dan Sanskerta mengandung arti bahwa hal-hal

yang tidak sesungguhnya benar dalam kehidupan kita. Sesuatu tampak

keliru; ada kondisi yang tidak memuaskan dalarn kehidupan kita.166

Menurut Ajahn Chah dalam bukunya yang berjudul Inipun Akan
Berlalu,

“Dukkha menempel di kulit dan menembus hingga ke daging, ia masuk

163 Kingsley Heendeniya, op. cit., hlm. 34.
164 Bhikku Analayo, Satipatthana: Jalan Langsung Ke Tujuan, terj. Satipatthana: The

Direct Path To Realization (Jakarta: Karaniya, 2012), hlm. 353.
165 Dr. Sri. Dhammananda, op. cit., hlm. 114.
166 Thubten Chodron, Membuka Hati Menjernihkan Pikiran, terj. Open Heart Clear Mind

(Jakarta: Karaniya, 2011), hlm. 158-159.
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kedalam tulang. Dukkha seperti serangga di pohon yang memakan tembus
kulit pohon, hingga ke kayu, lalu intinya, hingga akhirnya pohon itu
mati.”167

Walaupun dukkha adalah Kebenaran Mulia, tidak berarti bahwa tidak

ada kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Hal ini

ada, dan Buddha mengajarkan berbagai metode agar kita dapat memperoleh

lebih banyak kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, dalam

analisis akhir, kenyataannya tetap bahwa kesenangan dan kebahagiaan yang

kita alami dalam hidup tidaklah abadi.168

Dukkha mengacu pada konflik yang timbul di dalam diri seseorang

sendiri dan dengan orang lain dari menuruti perasaan, persepsi, tujuan,

kesombongan, gagasan, pandangan dan pendapat tentang diri kita sendiri

dan tentang dunia di sekeliling kita.169

Kita mengalami situasi yang tidak memuaskan: kita tidak memiliki

apa yang kita inginkan, atau mendapatkan apa yang kita tidak inginkan. Saar

kita berusaha sangat keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, hal

lain yang tidak kita inginkan muncul tanpa diharapkan! Bahkan saat kita

mendapatkan hal yang kita inginkan, mereka tidak akan berlangsung

selamanya. Barang yang kita miliki akan rusak atau ketinggalan zarnan.

Kita tidak selamanya dapat bersama dengan orang yang kita cintai. Pada

akhirnya, hubungan yang kita hargai pun akan berakhir, melalui perpisahan

167 Ajahn Chah, Ini Pun Akan Berakhir, terj. Everything Arises, Everything Falls Away
(Jakarta: Ehipassiko, 2012), hlm. 96.

168 Dr. Sri. Dhammananda, loc. cit.
169 Kingsley Heendeniya, op. cit., hlm. 34-35.
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ataupun kematian.170

Selain masalah-masalah tersebut, ada situasi mendasar yaitu lahir, tua,

sakit, dan mati. Sifat alamiah tubuh kita yaitu menjadi sakit: siapa yang

tidak pernah rnengalami sakit? Kita pun bertumbuh menjadi tua, tanpa bisa

mernilih .Sejak kita lahir, kita bertambah tua. Tidak ada jalan untuk

rnenghentikan waktu, operasi wajah ataupun pembentukan tubuh tidak dapat

menghentikan proses penuaan. Satu-satunya hal yang pasti kita alami dalam

kehidupan adalah kematian, tidak ada seorang pun dapat menghindarinya.171

Tidak ada satu pun situasi tersebut yang tampaknya menarik bukan?

Kita mencoba membuat kehidupan kita fantastis dan menggairahkan dalam

tingkat permukaan: kita menciptakan pusat perbelanjaan, pesta perusahaan,

reuni keluarga, dan sebagainya. Walaupun demikian, jika kita jujur terhadap

diri sendiri, kita perlu mengakui bahwa situasi kita tidak seluruhnya baik.

Kita senantiasa merasa ada yang kurang, dan senantiasa mencari yang lebih

dan lebih baik.172

Buddha tidak menjelaskan berbagai masalah dan kesulitan ini untuk

membuat kita depresi. Mereka ada dan nyata, terlepas apakah kita

memikirkannya ataupun tidak. Namun, dengan mengenali sifat alami

pengalaman hidup yang tidak memuaskan, kita dapat bekerja untuk

mengubahnya. Buddha menceritakan penderitaan untuk memotivasi kita

170 Thubten Chodron, op. cit., hlm 159.
171 Ibid.
172 Ibid., hlm. 159-160.
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mengubah pengalaman yang tidak memuaskan. Buddha mengibaratkan

kondisi kita saat ini sebagai seseorang yang menderita penyakit berat.

Berpura-pura tidak berpenyakit tidak akan membuat penyakit itu hilang.

Orang tersebut harus terlebih dahulu mengakui bahwa dirinya sakit dan

meminta nasehat dokter. la kemudian dapat disembuhkan dengan meminum

obat. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan. Walaupun pada awalnya kita

tidak ingin berpikir tentang situasi yang tidak memuaskan, kita menjadi

terdorong untuk mencari solusinya. Kita pun merasa Iebih lega dengan

bersikap jujur pada diri sendiri. Menyadari bahwa kita dapat mengubahnya

menjadi lebih baik akan menguatkan dan menghidupkan kita kembali.173

2. Derita itu disebabkan hasrat

Sebagaimana disebut dalam kenyataan Ariya yang kedua, penderitaan

itu muncul karena adanya suatu bentuk keterikatan dan sifat pengalaman

yang tidak memuaskan itu akan membawa penderitaan bila ada dambaan

(tanha). Seperti diindikasikan dalam kenyataan Ariya yang ketiga, begitu

semua keterkaitan dan dambaan (tanha) telah hilang maka penderitaan pun

hilang.174

Samudaya (penyebab Dukkha), yaitu setiap penderitaan itu ada yang

menyebabkannya. Adanya keinginan untuk hidup, menyebabkan manusia

dilahirkan kembali ke dunia sesudah mati., disertai nafsu dan keinginan

173 Ibid., hlm. 160.
174 Bhikku Analayo, op. cit., hlm. 356.
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mencari kepuasan milik dan kekuasaan.175

Kita mungkin menikmati situasi yang bahagia, atau ditemani

seseorang yang kita cintai, atau kita menikmati masa muda dan kesehatan.

Cepat atau lambat, ketika keadaan ini berubah, kita mengalami penderitaan.

Karena itu, saat merasa gembira, ketika kita mengalami kebahagiaan, kita

sebaiknya tidak melekat pada keadaan bahagia ini, kalau tidak ingin

tergusur dan melalaikan upaya menuju keterbebasan sempurna.176

Jika kita berharap menyembuhkan diri kita dari penderitaan, pertama

kali kita harus mengidentifikasi penyebabnya. Menurut Buddha, nafsu atau

keinginan indrawi (tanha atau raga) merupakan penyebab duka. ini adalah

Kebenaran Mulia Kedua. Orang bernafsu akan pengalaman yang

menyenangkan, nafsu akan benda-benda material, nafsu akan hidup abadi,

dan jika kecewa, nafsu akan kematian abadi. Mereka bukan hanya melekat

pada kenikmatan indrawi, kekayaan, atau kekuasaan, tetapi juga pada

gagasan, pandangan, pendapat, konsep, dan kepercayaan. Nafsu

berhubungan dengan ketaktahuan, yaitu tidak melihat sesuatu sebagaimana

adanya atau tidak memahami kenyataan pengalaman dan kehidupan. Di

bawah khayalan tentang "diri" dan tidak menyadari anattã (tiada-diri), orang

melekat pada hal-hal Yang tidak abadi, dapat berubah, dapat binasa.

Kegagalan untuk memuaskan keinginan seseorang melalui hal-hal ini

menyebabkan kekecewaan dan penderitaan.177

175 Drs. Husainy Isma’il, Gejala- Gejala Agama (Aceh: Syiah Kuala University Press,
1995), hlm. 112.

176 Dr. Sri. Dhammananda, op. cit., hlm. 115.
177 Ibid.
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Penyebab utama penderitaan, menurut Sang Buddha, adalah keinginan

(taṇhā), juga dikenal sebagai kegemaran dan nafsu (chandarāga).178 Nafsu

adalah api yang berkobar dalam semua makhluk; setiap aktivitas didorong

oleh nafsu. Nafsu berkisar mulai dari nafsu fisik sederhana dari binatang

sampai keinginan majemuk—bahkan acapkali dirangsang secara buatan—

dari manusia beradab. Untuk memuaskan nafsu, binatang saling memangsa;

sedangkan manusia berkelahi, membunuh, menipu, berbohong, dan

melakukan berbagai bentuk kejahatan. Nafsu adalah hasrat mental yang kuat

yang ada dalam semua bentuk kehidupan dan merupakan penyebab utama

penyakit kehidupan. Nafsu inilah yang mengarah pada kelahiran berulang

dalam siklus kehidupan.179

3. Hasrat itu mesti ditiadakan

Begitu kita menyadari sebab duka, kita berada dalam posisi untuk

mengakhiri duka. Jadi, bagaimana kita mengakhiri duka? Lenyapkanlah ia

dari akarnya dengan menyingkirkan nafsu dalam batin. Ini adalah

Kebenaran Mulia Ketiga. Disebut juga nirodha, yaitu pemadaman yang

dapat dilakukan dengan penghapusan secara sempurna, segala keinginan,

pembuangan dan penyangkalannya.180 Keadaan di mana nafsu padam

dinamakan Nibbãna. Kata Nibbdna tersusun dan "ni" dan "bãna", yang

berarti "pergi dari atau berakhirnya nafsu". ini adalah keadaan terbebas dari

duka dan siklus kelahiran berulang. Ini adalah keadaan yang tidak terkena

hukum lahir, tua, dan mati. Keadaan ini sangat luhur sehingga tidak ada

178 Bhikkhu Bodhi, loc. cit.
179 Dr. Sri. Dhammananda, op. cit., hlm. 115-116.
180 Drs. Husainy Isma’il, op. cit., hlm. 113.
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bahasa manusia yang bisa mengekspresikannya. Nibbãna tidak terlahir,

tidak berasal, tidak tercipta, tidak terbentuk. Jika tidak ada hal yang tidak

terlahir, tidak berasal, tidak tercipta, tidak terbentuk, maka tidak mungkin

ada jalan keluar dari dunia yang terkondisi ini.181

Nibbãna berada di luar logika dan akal budi. Kita mungkin terlibat

dalam diskusi yang sangat spekulatif tentang Nibbãna atau realitas tertinggi,

tetapi ini bukanlah cara untuk benar-benar memahaminya. Untuk

memahami dan menyadari kebenaran Nibbãna, perlu bagi kita untuk

menjalani Jalan Mulia Berfaktor Delapan, serta melatih dan memurnikan

diri kita sendiri dengan tekun dan sabar. Melalui pengembangan dan

kematangan spiritual, kita akan mampu menyadari Kebenaran Mulia Ketiga,

tetapi pertama-tama kita harus mulai dengan saddhã atau keyakinan bahwa

Buddha benar-benar sanggup menunjukkan jalan.182

Kita perlu melenyapkan penyebab penderitaan untuk mengubah

situasi: yaitu kotoran batin seperti ketidaktahuan, kemarahan, dan

kemelekatan. Ketika kotoran batin tersebut muncul dalam batin, kita tidak

berbahagia, dan tindakan kita menyebabkan orang lain tidak berbahagia.

Perbuatan ini menciptakan penyebab bagi penderitaan kita saat ini dan di

masa depan.183

Akar kotoran batin dapat dilenyapkan karena mereka terletak pada

dasar ketidaktahuan. Jika kita menjalankan sila (etika), samadhi

(konsentrasi), dan prajnya (kebijaksanaan), maka kita dapat melenyapkan

181 Dr. Sri. Dhammananda, op. cit., hlm. 116.
182 Ibid.
183 Thubten Chodron, op. cit., hlm 160-161.



63

kotoran batin dan akibatnya untuk selamanya. Setelah berhasil

melenyapkannya, kita akan terbebaskan dan mencapai keadaan damai dan

bahagia. Jalan ini telah dibuktikan oleh para suci yang telah merealisasi

dalam aliran batin mereka dan telah mencapai pembebasan yang

membahagiakan.184

4. Peniadaan itu dengan delapan jalan (marga)

Jalan Mulia Berfaktor Delapan adalah Kebenaran Mulia Keempat

Yang menuju Nibbãna. Ini adalah cara hidup yang terdiri dari delapan

faktor. Dengan menjalani Jalan ini, kita akan merealisasi akhir duka. Karena

ajaran Buddha adalah ajaran yang logis dan konsisten yang mencakup setiap

aspek kehidupan, Jalan Mulia ini juga berlaku sebagai tata cara terbaik

menuju kehidupan Yang bahagia. Praktik dari Jalan ini membawa manfaat

bagi diri sendiri dan orang lain; dan ini bukan hanya untuk dipraktikkan

oleh mereka yang menyebut diri mereka umat Buddha, tetapi oleh setiap

dan semua orang yang memahaminya, tanpa memandang kepercayaan

agamanya.185

Kenyataan Ariya yang keempat menjelaskan tentang kondisi-kondisi

untuk mengatasi hal ini secara rinci dengan membabarkan cara (magga)

yang praktis untuk dijalankan. Delapan Jalan Ariya (Ariya Attangika

Magga) berisi berbagai aktivitas dan kualitas utama yang perlu

dikembangkan untuk menghasilkan transformasi dan makhluk biasa

(puthujjana) menjadi seorang Arahat. Karena dalam konteks ini samma sati

184 Ibid., hlm. 161.
185 Dr. Sri. Dhammananda, op. cit., hlm. 117.



64

ditempatkan secara berdampingan dengan jalan spiritual (magga) lainnya

seperti cara pandang, ucapan dan tindakan maka Delapan Jalan Ariya

memfasilitasi kerangka yang diperlukan untuk mengembangkan

satipatthana. Dengan kata lain, sattipatthana menjadi "samma sati" hanya

ketika clan jika satipatthana dijalankan berbarengan dengan tujuh magga

lainnya.186

C. Cara-Cara Mengendalikan Nafsu Dalam Buddha

Jalan menuju akhir segala derita dinamai Jalan Tengah atau Jalan Mulia

Berfaktor Delapan karena jalan ini menghindari dua ekstrem akan kesenangan

indrawi dan penyiksaan diri. Hanya ketika tubuh berada dalam kenyamanan yang

selayaknya, asal tidak kelewatan, batin memiliki kejernihan dan kekuatan untuk

bermeditasi secara mendalam dan menemukan jalan.187

Jalan Mulia Berfaktor Delapan adalah kebenaran terpenting yang diajarkan

oleh Buddha. Sebagai dokter spiritual yang andal, Buddha telah mengidentifikasi

suatu penyakit yang menimpa semua bentuk kehidupan, dan penyakit itu adalah

dukkha atau ketakpuasan. la kemudian mendiagnosis penyebab ketakpuasan yaitu

ketamakan dan nafsu. la menemukan bahwa ada suatu obat untuk penyakit itu,

Nibbãna, keadaan di mana semua ketakpuasan berakhir, dan resepnya adalah

Jalan Mulia Berfaktor Delapan. Ketika seorang dokter yang andal mengobati

seorang pasien yang menderita sakit parah, resepnya bukan hanya untuk

pengobatan fisik, tetapi juga psikologis. Jalan Mulia Berfaktor Delapan, yaitu

186 Bhikku Analayo, op. cit., hlm. 357.
187 Ajahn Brahm, Hidup Senang Mati Tenang (Jakarta: Ehipassiko Foundation, 2013),

hlm. 6.
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jalan akhir duka, merupakan terapi terpadu yang dirancang untuk menyembuhkan

penyakit samsãra melalui pengembangan perkataan dan perbuatan moral,

pengembangan batin, dan transformasi sempurna tataran pemahaman dan kualitas

batin kita. Hal ini menunjukkan jalan untuk meraih kematangan spiritual dan

terbebas sepenuhnya dan duka.188

Aspek yang menonjol dari ajaran Buddha adalah penyerapan Jalan Mulia

Berfaktor Delapan sebagai suatu cara hidup yang mulia. Nama lain untuk Jalan

Mulia Berfaktor Delapan adalah Jalan Madya. Buddha menasihati pengikut-Nya

untuk mengikuti jalan ini guna menghindari ekstrem kenikmatan indrawi maupun

penyiksaan diri. Jalan Madya adalah cara hidup yang benar yang tidak menganut

penenimaan titah yang diberikan oleh sosok di luar diri sendiri. Seseorang

memilih latihan disiplin diri ini untuk suatu tujuan akhir yang pasti, yaitu

pemurnian batin.189

Jalan Madya merupakan suatu jalan pelatihan diri sendiri yang terencana.

Seseorang dapat mencapai kemajuan sejati dalam kebajikan dan pandangan

dengan mengikuti jalan ini sekalipun tidak dengan ikut serta dalam pemujaan dan

doa-doa eksternal. Menurut Buddha, siapa pun yang hidup sesuai dengan

Dhamma akan dibimbing dan dilindungi oleh hukum universal itu sendiri. Jika

seseorang hidup sesuai dengan Dhamma, ia juga akan hidup selaras dengan

hukum universal.190

Setiap umat Buddha didorong untuk membentuk hidupnya sesuai dengan

188 Dr. Sri. Dhammananda, op. cit., hlm. 125.
189 Ibid., hlm 117.
190 Dr. Sri. Dhammananda, op. cit., hlm. 117-118.
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jalan Mulia Berfaktor Delapan seperti yang diajarkan oleh Buddha. la yang

menyesuaikan hidupnya selaras dengan cara hidup mulia ini, akan bebas dari

kesengsaraan dan bencana, baik dalam kehidupan sekarang maupun sesudahnya.

la juga akan dapat mengembangkan batinnya dengan mengekang kejahatan dan

menjalani kebaikan.191

Jalan Mulia Berfaktor Delapan dapat dibandingkan dengan peta jalan. Seperti
seorang pelancong memerlukan peta untuk membimbingnya menuju tujuan, kita
semua memerlukan Jalan Mulia Berfaktor Delapan yang menunjukkan kepada
kita bagaimana merealisasi Nibbãna, tujuan akhir hidup manusia. Untuk mencapai
tujuan akhir itu, ada tiga aspek Jalan Mulia Berfaktor Delapan yang harus
dikembangkan oleh pemeluknya. Ia harus mengembangkan Sila (Kesusilaan),
Samãdhi (Keheningan), dan Paññã (Kebijaksanaan). Ketiganya harus
dikembangkan secara simultan, namun intensitas di bagian mana seseorang harus
berlatih akan bervariasi sesuai dengan perkembangan spiritual masing-masing.
Seseorang mula-mula harus mengembangkan kesusilaan, yaitu tmndakannya
harus membawa kebaikan bagi makhluk lain. la melakukan hal ini dengan taat
pada prinsip untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menipu,
dan tidak mabuk. Saat ia mengembangkan moralitasnya, batinnya akan menjadi
lebih mudah dikendalikan, memungkinkannya untuk mengembangkan kekuatan
keheningan. Akhirnya, dengan pengembangan keheningan, kebijaksanaan akan
muncul.192

Dengan kebijaksanaan-Nya yang tak terbatas, Buddha mengetahui bahwa

tidak semua manusia memiliki kemampuan yang sama untuk seketika mencapai

kematangan spiritual. Jadi Ia menjelaskan secara rinci Jalan Mulia Berfaktor

Delapan untuk perkembangan bertahap cara hidup spiritual dalam cara yang

praktis. la tahu bahwa tidak semua orang dapat menjadi sempurna dalam satu

masa kehidupan. la berkata bahwa Sila, Samãdhi, dan Paññã harus dan dapat

dikembangkan dalam banyak masa kehidupan dengan usaha yang tekun. Jalan ini

akhirnya menuju pada pencapaian kedamaian tertinggi di mana tiada lagi duka.193

191 Ibid., hlm 118.
192 Dr. Sri. Dhammananda, ibid., 118-119.
193 Dr. Sri. Dhammananda, ibid., 119.



67

Seterusnya Sang Buddha menjelaskan sebagai berikut: “Adapun lapan

macam jalan yang mulia itu, ialah:194

1. Pandangan yang benar.

Pandangan Benar berarti bahwa seseorang memahami sifat karma

yang bermanfaat (baik) dan karma yang tidak bermanfaat (buruk), dan

bagaimana hal itu dapat dilakukan oleh pikiran, ucapan, dan tubuh. Dengan

memahami karma, seseorang akan belajar untuk memantang keburukan dan

melakukan kebaikan, demi menciptakan hasil yang diinginkan dalam hidup.

Jika seseorang memiliki Pandangan Benar, ia juga memahami Tiga Sifat

Keberadaan (bahwa segala hal yang terkondisi adalah tak tetap, tak

memuaskan, dan tiada-diri) dan memahami Musabab Yang Saling

Bergantung. Seseorang dengan Pandangan Benar yang sempurna adalah

orang yang bebas dari ketaktahuan, dan dengan sifat Pencerahan itu

menyingkirkan akar keburukan dan batinnya dan menjadi terbebas. Tujuan

mulia umat Buddha adalah mengembangkan batin untuk memperoleh

Pandangan Benar tentang diri sendiri, kehidupan, dan semua fenomena.195

2. Perniatan yang benar.

Jika seseorang memiliki Pandangan Benar, ia mengembangkan

Perniatan Benar juga. Faktor ini kadang-kadang disebut sebagai kehendak

benar, atau gagasan benar. Hal ini mengacu pada keadaan batin yang

melenyapkan ide atau gagasan yang salah dan meningkatkan faktor moral

194 Dr. H. O. K. Rahmat, Dari Adam Sampai Muhammad (Kelantan: Pustaka Aman Press,
1984), hlm. 236. (“Benar” dalam artian menunjang pada kebahgiaan dan pencerahan), lihat juga
Ajahn Brahm, Hidup Senang Mati Tenang, (Jakarta: Ehipassiko Foundation, 2013), hlm. 6.

195 Dr. Sri. Dhammananda, op. cit., hlm. 120.
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lainnya untuk diarahkan menuju Nibbãna. Faktor ini memberikan tujuan

ganda yaitu melenyapkan perniatan buruk dan mengembangkan perniatan

murni. Perniatan Benar penting karena niatlah yang memurnikan atau

mengotori seseorang. Ada tiga aspek Perniatan Benar. Pertama, seseorang

sebaiknya memelihara sikap ketaklekatan pada kesenangan duniawi alih-

alih melekat secara egois terhadapnya. la sebaiknya tidak mementingkan

diri sendiri dan memikirkan kesejahteraan pihak lain. Kedua, seseorang

sebaiknya memelihara cinta kasih, niat baik, dan kebajikan dalam batinnya,

yang merupakan lawan kebencian, niat buruk, dan kejahatan. Ketiga,

seseorang sebaiknya berniat untuk tidak menyakiti terhadap semua

makhluk, yang merupakan lawan dari kekejaman dan kurang tenggang rasa

terhadap pihak lain. Saat seseorang maju dalam jalan spiritual, batinnya

akan semakin jadi baik, tidak menyakiti, tidak mementingkan diri sendiri,

dan dipenuhi cinta dan kewelasan.196

3. Perkataan yang benar.

Pandangan Benar dan Perniatan Benar, yang merupakan faktor

kebijaksanaan, akan menuju sikap moral yang baik. Ada tiga faktor dalam

sikap moral: Perkataan Benar, Perbuatan Benar dan Penghidupan Benar.

Perkataan Benar meliputi hormat akan kebenaran dan hormat akan

kesejahteraan orang lain. Hal ini berarti menghindari berdusta, memfitnah,

berkata kasar, dan beromong kosong. Kita sering menganggap remeh

kekuatan ucapan dan cenderung kurang mengendalikan ucapan kita. Tetapi

196 Ibid., hlm. 120-121.
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kita semua pernah terluka oleh kata-kata seseorang pada suatu waktu dalam

hidup kita, dan juga pernah tersemangati oleh kata-kata orang lain. Kata-

kata kasar dapat melukai lebih dalam daripada senjata, sedangkan kata-kata

halus dapat mengubah hati dan pikiran penjahat yang paling keji.Jadi untuk

mengembangkan suatu masyarakat yang harmonis, kita harus

mengendalikan, membudayakan, dan menggunakan ucapan kita secara

positif. Kita mengucap kata-kata yang penuh kebenaran, membawa

harmoni, baik, dan penuh makna. Buddha pernah berkata, "Ucapan yang

menyenangkan itu manis bagai madu, ucapan yang penuh kebenaran itu

indah bagai bunga, dan ucapan yang salah itu tidak berguna seperti

sampah."197

4. Perbuatan yang benar.

Faktor berikutnya dalam sikap moral yang balk adalah Perbuatan

Benar. Perbuatan Benar melibatkan rasa hormat pada kehidupan, hormat

pada kepemilikan, dan hormat pada hubungan pribadi. Hal ini berkaitan

dengan tiga prinsip pertama dari Lima Sila yang harus dijalani oleh setiap

umat Buddha, yaitu pantang: membunuh, mencuri, dan berasusila. Hidup itu

bernilai bagi semua makhluk, semua gentar pada hukuman, semua takut

akan kematian dan menghargai kehidupan. Karena itu, kita sebaiknya

menjauhkan din dari mengambil kehidupan yang kita sendiri tidak dapat

berikan dan kita sebaiknya tidak menyakiti makhluk lainnya. Hormat pada

kepemilikan berarti bahwa kita sebaiknya tidak mengambil apa yang tidak

197 Ibid.
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diberikan dengan mencuri, menipu, atau memaksa. Hormat pada hubungan

pribadi berarti bahwa kita sebaiknya tidak melakukan perilaku seksual yang

menyimpang, yang mana hal ini penting untuk memelihara kehormatan dan

kepercayaan orang yang kita cintai serta membuat masyarakat yang lebih

baik untuk ditinggali.198

5. Penghidupan yang benar.

Penghidupan Benar adalah faktor dalam sikap moral mengenai

bagaimana kita mencari nafkah dalam masyarakat. Hal ini merupakan

sambungan dari kedua faktor Iainnya, Perkataan Benar dan Perbuatan

Benar. Penghidupan Benar berarti bahwa kita sebaiknya mencari nafkah

tanpa melanggar prinsip-prinsip sikap moral. Umat Buddha tidak dianjurkan

untuk tenlibat dalam lima jenis mata pencaharian ini: perdagangan makhluk,

perdagangan senjata, perdagangan daging yang menyebabkan pembinasaan

hewan, perdagangan minuman keras dan narkotika, serta perdagangan

racun. Sebagian orang mungkin berkata bahwa mereka harus melakukan

pekerjaan semacam itu untuk hidup mereka dan, karenanya, mereka tidak

bisa dipersalahkan. Tetapi argumen ini sama sekali tidak berdasar. Jika hal

ini sahih, maka pencuri, pembunuh, bandit, penjahat keji, penyelundup, dan

penipu juga bisa berkilah dengan mudah bahwa mereka juga melakukan

perbuatan keliru itu demi penghidupan mereka dan karenanya, tidak ada

yang salah dengan cara hidup mereka.199

Sebagian orang percaya bahwa memancing dan berburu binatang

198 Ibid., hlm. 122.
199 Ibid., hlm. 122-123.
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untuk kesenangan dan membantai binatang untuk makanan tidak melawan

prinsip-prinsip Buddhis. ini adalah kesalahpahaman lain yang muncul

karena kurangnya pengetahuan tentang Dhamma. Semua ini bukanlah

tindakan yang layak dan mendatangkan penderitaan bagi makhluk lain.

Tetapi dari semua perbuatan ini, orang yang paling jahat adalah orang yang

melakukan tindakan buruk demi kesenangan semata. Mempertahankan

kehidupan melalui jalan yang salah tidaklah sesual dengan ajaran Buddha.

Buddha pernah berkata, "Barangsiapa hidup seratus tahun kurang bermoral,

tidak kokoh, lebih baik hidup satu hari bermoralluhur, bermeditasi."

(Dhammapada 110). Lebih balk mati sebagai orang yang beradab dan

terhormat daripada hidup sebagai orang jahat.200

Tiga faktor lainnya dalam jalan Mulia Berfaktor Delapan adalah

faktor untuk pengembangan kebijaksanaan melalui pemurnian batin. Faktor

ini adalah Pengupayaan Benar, Penyadaran Benar, dan Pengheningan Benar.

Faktor-faktor ini, jika dilatih, memungkinkan seseorang untuk memperkuat

dan mengendalikan batin, dan karena itu memastikan tindakannya akan

terus baik dan batinnya dipersiapkan untuk menyadari kebenaran, yang akan

membuka pintu menuju keterbebasan, menuju Pencerahan.201

6. Pengupayaan yang benar.

Pengupayaan Benar berarti bahwa kita mengembangkan suatu niat

positif dan antusias dalam hal-hal yang kita lakukan, balk dalam karier,

studi, atau praktik Dhamma kita. Dengan semangat terus-menerus dan tekad

200 Ibid., hlm. 123.
201 Ibid.
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yang ceria semacam itu, kita akan sukses dalam hal-hal yang kita lakukan.

Ada empat aspek Pengupayaan Benar, dua aspek mengenai keburukan dan

dua lainnya mengenai kebaikan. Pertama, adalah upaya untuk menolak

keburukan yang telah muncul; kedua, upaya untuk mencegah munculnya

keburukan. Ketiga, upaya untuk mengembangkan kebaikan yang belum

muncul, dan keempat, upaya untuk memelihara kebaikan yang telah

muncul. Dengan menerapkan Pengupayaan Benar dalam hidup kita, kita

dapat mengurangi dan akhirnya menghapuskan keadaan batin yang buruk

serta meningkatkan dan memantapkan batin yang sehat sebagai hal yang

alamiah.202

7. Penyadaran yang benar.

Pengupayaan Benar berhubungan erat dengan Penyadaran Benar.

Praktik penyadaran adalah penting dalam ajaran Buddha. Buddha berkata

bahwa penyadaran penuh adalah jalan untuk merealisasi akhir duka. Pikiran

yang tidak punya struktur fisik yang terukur dan nyata ini sebenarnya

dipertimbangkan oleh spiritualitas.203 Penyadaran dapat dikembangkan

dengan selalu menyadari empat aspek khusus. Aspek itu adalah penerapan

penyadaran terhadap tubuh (postur tubuh, bernapas, dan sebagainya),

perasaan (menyenangkan, tak menyenangkan, atau netral), pikiran (tamak,

marah, buyar, terkelabui atau tidak), dan fenomena (rintangan batin, Empat

Kebenaran Mulia, Faktor Pencerahan, dan sebagainya). Penyadaran itu

penting bahkan dalam hidup kita sehari-hari, tatkala kita bertindak dengan

202 Ibid., hlm. 123-124.
203 Ajahn Brahm, Superpower Mindfulness terj. Mindfulness, Bliss, And Beyond (Jakarta:

Ehipassiko Foundation, 2011), hlm. 56.
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penuh penyadaran akan perbuatan, perasaan, pikiran, dan kesekitaran kita.

Batin sebaiknya senantiasa jernih dan penuh perhatian, alih-alih kabur dan

terpecah.204

8. Pengheningan yang benar.

Penyadaran Benar mengarahkan perhatian kita pada tubuh, perasaan,

pikiran, atau obyek mental kita, atau peka terhadap orang lain, dengan kata

lain, menaruh perhatian pada sesuatu yang kita pilih, Pengheningan Benar

adalah penerapan sinambung perhatian itu pada suatu obyek tanpa

terpecahnya pikiran. Pengheningan adalah praktik mengembangkan

pemusatan pikiran pada satu obyek tunggal, baik fisik maupun mental.

Pikiran terserap total pada obyek tanpa terpecah, goyang, cemas, atau

bingung. Melalui latihan di bawah bimbingan guru yang berpengalaman,

Pengheningan Benar membawa dua manfaat. Pertama, hal ini menuju pada

kesejahteraan mental dan fisik, kenyamanan, kegembiraan, ketenangan.

Kedua, hal ini mengubah batin menjadi mampu melihat sesuatu

sebagaimana adanya, dan menyiapkan batin untuk mencapai

kebijaksanaan.205

Dalam naskah-naskah asli Buddhis hanya ada satu kata untuk

meditasi, dan itu adalah jhana.206 Meditasi adalah salah satu langkah yang

menghantarkan Anda menuju kecerdasan spiritual, bahkan menuju

kecerdasan semesta. Di mana manusia dapat memaknai ayat suci ataupun

kejadian dalam hidup dengan sudut pandang yang lebih luas dan kaya.

204 Dr. Sri. Dhammananda, op. cit., hlm. 124.
205 Ibid., hlm. 124-125.
206 Ajahn Brahm, Superpower Mindfulness, op. cit., hlm. 183.
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Meditasi adalah salah satu cara atau sarana untuk mencapai keselarasan

antara roh semesta dan roh yang ada di dalam diri manusia.207

Keindahan meditasi terletak pada pada latihan yang membimbing

manusia melalui labirin. Meditasi terus menjaga manusia pada jalan yang

benar, walaupun melalui momen-momen yang paling buruk, menghadapi

pikiran diri sendiri dan keadaan luar yang paling mengerikan. Meditasi

adalah panduan untuk pengembangan diri manusia, peta untuk menuju

pengembangan kedewasaan seutuhnya. Bukan masa keemasan kanak-kanak

yang telah berlalu. 208

207 Diddi Agephe, The Power Of Sound (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),
hlm. 172.

208 John Kabat Zinn, Meditasi Perhatian Murni Dalam Keseharian, terj. Where You Go,
There You Are (Jakarta: Karaniya, 2013), hlm. 77-78.


