
 

Esens Hati Mahaguru Padmasambhava 
 

 
 

Para sahabat yang berada di dekat maupun jauh, 

 

Seperti biasa, saya harap pesan ini menemukan Anda dalam keadaan yang baik, sehat, 

dan bahagia. Untuk hari Guru Rinpoche hari ini, saya ingin berbagi dengan Anda 

beberapa kata kunci dari nasihat Maha Guru Padmasambhava sendiri, dari Esens 

Kebijaksanaan Instruksi Lisan Jalur Bertahap (Zheldam Lamrim Yeshé Nyingpo), intisari 

dari semua Latihan Hatinya: 

 



Selain itu, tekankan devosi yang tak tertahankan, ༔ 

Bangkitkan welas asih yang tidak memihak dan bodhicitta, dan ༔ 

Carilah poin-poin kunci yang sebenarnya dengan pengetahuan yang mendalam. ༔ 

Melalui menyelesaikannya dengan pandangan dan membedakan dengan perilaku, ༔ 

Rintangan utama dari mengistimewakan salah satu dari dua kebenaran akan terbebas 

dengan sendirinya, ༔ 

Dan kualitas-kualitas jalur akan mewujud secara alami dan tanpa upaya. ༔ [1] 

 

[1] Padmasambhava, Lamrim Yeshe Nyingpo (Rangjung Yeshe Publications, 2016), p.42.  

 

Selain itu, tekankan devosi yang tak tertahankan: dasar dari semua praktik Dharma adalah 

kepercayaan. Pertama, kita perlu percaya pada sebab dan akibat karma, tahu bahwa kita 

akan harus mengalami akibat dari semua tindakan kita. Lalu, kita perlu memiliki 

keyakinan terhadap kekuatan pikiran, yang menciptakan semua pengalaman kita, 

apakah derita ataupun kebahagiaan. Dari sini, kita kemudian paham bahwa hakikat batin 

adalah keterjagaan dan sifatnya adalah kebijaksanaan primordial. Percaya akan hal ini, 

kita melihat bahwa semua fenomena pada dasarnya juga adalah kebijaksanaan 

primordial. Ini tentu saja termasuk guru yang darinya kita menerima instruksi, 

pemberdayaan, dan transmisi, yang kita yakini merupakan buddha dalam wujud manusia 

karena hakikat beliau, seperti semua hal lainnya, merupakan kekosongan atau 

kebijaksanaan primordial. Dengan demikian, devosi berarti percaya pada hakikat Cerah 

mendasar semua fenomena, yang mensyaratkan bahwa hakikat batin dan hakikat guru 

merupakan satu kesatuan sebagai kebijaksanaan primordial. 

 

Bangkitkan welas asih yang tidak memihak dan bodhicitta: Belas kasih dimulai dengan 

perasaan cinta kasih dan empati terhadap yang lain dan berkembang menjadi keinginan 

tulus agar semua makhluk terbebas dari penderitaan dan sebab penderitaan. 

Berdasarkan ini, kita kemudian membangkitkan motivasi yang mendalam untuk 

mencurahkan seluruh tubuh, ucapan, dan batin kita untuk mencapai pencerahan demi 

membebaskan semua makhluk dari penderitaan dan sebab penderitaan, agar mereka 

semua mencapai intisari realitas, tubuh kebijaksanaan primordial. Bodhicitta kemudian 

dikembangkan dengan ketidakberpihakan yang total sehubungan dengan semua 

fenomena. 

 

Carilah poin-poin kunci yang sebenarnya dengan pengetahuan yang mendalam: 

Pengetahuan mendalam pertama-tama muncul dari mempelajari Dharma otentik 

dengan guru otentik, dengan cara yang sebenarnya. Berdasarkan pengetahuan belajar 

yang benar, orang tersebut merenung agar dapat mengembangkan pengetahuan 



perenungan. Jika orang itu kemudian menerapkan pengetahuan ini dengan cara yang 

benar, mengembangkan pandangan yang tidak salah dan meditasi, ia akan memperoleh 

pengetahuan meditasi, kebijaksanaan yang mengetahui sifat sejati segala sesuatu 

sebagaimana adanya. 

 

Melalui menyelesaikannya dengan pandangan dan membedakan dengan perilaku: 

Mempertahankan praktik ini, kita kemudian perlu menuntaskan pandangan. Pandangan 

Buddhadharma pertama-tama terdiri dari ketiadaan diri, kemudian kekosongan, dan 

yang terakhir, kebijaksanaan primordial dari pencerahan asli. Pandangan ini perlu 

dipastikan secara tegas. Secara paralel, kita perlu membedakan perilaku kita dengan 

perhatian dan kewaspadaan, sehingga kita tidak melakukan salah satu dari sepuluh 

ketidakbajikan, melainkan mencurahkan diri kita untuk mengembangkan sepuluh 

kebajikan. Dalam hal Mantra Rahasia, ini juga berarti menjaga samaya kita dan 

mempertahankan persepsi murni. Begitulah cara seseorang membedakan perilakunya 

dengan benar. 

 

Rintangan utama dari mengistimewakan salah satu dari dua kebenaran akan terbebas 

dengan sendirinya: Karena perilaku benar kita membantu kita dalam memastikan 

pandangan, kita menghindari mengistimewakan perilaku ataupun pandangan. Artinya, 

kita tidak jatuh ke dalam ekstrim nihilisme, hanya berfokus pada realitas tertinggi dan 

mengabaikan yang lainnya, mengabaikan yang relatif sebagai hal yang tidak penting. Kita 

juga tidak jatuh ke dalam ekstrim esensialisme, melupakan yang tertinggi dan 

mencengkram yang relatif sebagai benar-benar ada. 

 

Dan kualitas-kualitas jalur akan mewujud secara alami dan tanpa upaya: Jika seseorang 

mempraktikkan jalur dengan cara ini, semua kualitas akan muncul dengan mudah. Jadi 

silakan berlatih dengan cara ini. 

 

Mengirimkan Anda semua kasih saya. 

 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 


