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Para sahabat yang berada di dekat maupun jauh, 

 

Selalu, saya harap pesan ini menemukan Anda dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia. Di 

Hari Guru Rinpoche ini, saya hendak berbagi dengan Anda beberapa patah nasihat tentang 

betapa pentingnya mengolah welas asih untuk semua makhluk. Yang berikut berasal dari tanya 

jawab oleh master Drukpa Kagyü Gyalwa Götsang Gönpo Dorjé: 

Zhang Rinpoche said:  

 

https://samyeinstitute.org/announcements/new-course-from-samye-institute-training-in-compassion-taught-by-dr-david-shlim/


Jika Anda bertanya pada saya mana yang saya pilih antara realisasi dan welas 

asih, saya akan memilih welas asih. Jika Anda bertanya pada saya apa alasannya, 

saya akan memberitahu Anda bahwa karena pengolahan welas asih mencakup 

keseluruhan enam pāramitā, kebijaksanaan timbul darinya juga. 

 

Setelah itu, beliau mengutip kutipan berikut: 

 

Sutra Banyak Sungai (Nānānadī Sūtra*) berbunyi: “Ketika para makhluk 

berbahagia, saya bahagia. Ketika para makhluk tidak bahagia, saya tidak bahagia. 

Mengasihi para makhluk adalah mengasihi saya. Baik kepada para makhluk 

adalah baik kepada saya.” Dengan demikian, mengolah cinta kasih dan welas 

asih untuk para makhluk merupakan pelayanan yang menyenangkan Buddha. 

 

Regarding this, I would like to say that we all know that compassion is important and brings great 

benefits. Yet, we still think that on top of that we need to make grand offerings to the Buddha. 

However, as it is said here, the best type of offering one can make to the Buddhas is actually to 

cultivate compassion for beings. 

 

Mengenai hal ini, saya ingin mengatakan bahwa kita semua tahu bahwa welas asih itu penting 

dan membawa manfaat besar. Namun, kita masih berpikir bahwa di atas itu kita perlu 

memberikan persembahan besar kepada Buddha. Namun, seperti yang dikatakan di sini, jenis 

persembahan terbaik yang dapat diberikan seseorang kepada para Buddha sebenarnya adalah 

mengolah welas asih kepada para makhluk. 

 

Selain itu, welas asih seharusnya tidak hanya ada di kepala Anda. Anda perlu mempraktikkannya. 

Di pagi hari ketika Anda bangun, mulailah dengan merenungkan empat pemikiran tanpa batas. 

Lalu, fokus lebih spesifik pada welas asih dan latihlah tonglen (ambil dan kasih), yang merupakan 

penerapan bodhicitta. Tonglen adalah latihan kunci bagi para bodhisattva, tapi jika Anda tidak 

tahu bagaimana melakukannya, Anda bisa memulai dengan mengembangkan welas asih. 

 

Inilah pesan saya pada Anda di Hari Guru Rinpoche ini: mengolah welas asih pada para makhluk 

merupakan inti latihan. 

 

Mengirimkan kasih sayang saya kepada Anda semua, 

Sarva Mangalam. 

 

 

Phakchok Rinpoche 
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