
 

 

Kualitas-kualitas Buddha 
 

 

Gambar ini adalah milik Rigpa 

 

Para sahabat yang berada di dekat maupun jauh, 

 

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

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

beberapa bagian dari salah satu sutra favorit saya, Sutra Samadhi Raja: Raja Meditasi. 



Bagian penting pertama yang ingin saya bagikan ada di bab 1, di mana Buddha memberi 

tahu Bulan Muda: 

Pemuda, mahasattva bodhisattva yang menguasai dharma yang satu ini akan 

memperoleh semua kualitas baik dan akan segera terjaga pada pencerahan yang 

komplit dan sempurna. Dharma yang mana itu? Pemuda, bodhisattva mahasattva 

yang memiliki pemikiran yang setara terhadap semua makhluk. Batin mereka 

tertuju pada memberi manfaat serta tiada kemarahan dan diskriminasi. 

Selain itu, pemuda, bodhisattva mahasattva yang memiliki pemikiran yang setara 

terhadap semua makhluk dan yang batinnya tertuju pada memberi manfaat serta 

tiada kemarahan dan diskriminasi, akan mencapai samadhi yang disebut 

“kesetaraan yang memancar dari hakikat semua fenomena. 

Mengenai bagian ini, saya ingin mengatakan bahwa kebanyakan meditator saat ini 

berpikir bahwa sudah cukup hanya duduk dan bermeditasi untuk mencapai pencerahan, 

atau mencapai samadhi. Namun, kita juga perlu menerapkan beberapa ajaran. 

Khususnya, kita perlu menjadi berpikiran setara terhadap semua. Sebagian besar dari 

kita tidak memiliki batin yang setara, sebaliknya, malah memiliki kecenderungan dan 

bias. Oleh karena itu, kita benar-benar perlu mengembangkan batin yang setara dan 

bebas dari kemarahan dan diskriminasi. Ini sebenarnya merupakan kualitas- kualitas yang 

tidak boleh tidak ada. Jika tidak, apa pun yang kita cerap atau amati benar-benar hanya 

akan menjadi proyeksi batin kita sendiri dan kita tidak akan mampu membedakannya. 

Bagian kedua yang ingin saya bagikan dengan Anda ada di bab 3 dan itu menyebutkan 

kualitas-kualitas Buddha: 

Bhagavān adalah: seorang tathāgata, seorang arhat, seorang buddha Cerah 

penuh, seorang dengan kebijaksanaan dan perilaku yang sempurna, seorang 

sugata, seorang yang mengetahui makhluk-makhluk dunia, seorang pembimbing 

yang tiada tara yang menjinakkan para makhluk, seorang guru para dewa dan 

manusia, seorang buddha, seorang bhagavan. 

Tathāgata adalah hasil alami jasa kebajikan. Beliau adalah hasil tak terelakkan dari 

akar jasa. Beliau dihiasi oleh kesabaran. Beliau adalah manifestasi dari harta jasa. 

Beliau diperindah oleh tanda-tanda utama makhluk agung yang sangat baik. 

Beliau memiliki bunga-bunga mekar tanda-tanda sekunder makhluk agung. Beliau 

adalah teladan dalam perilakunya. Penampakannya tidak pernah mengecewakan. 

Beliau membawa sukacita bagi mereka yang dimotivasi oleh keyakinan. Beliau tak 

terkalahkan dalam kebijaksanaannya. Beliau memiliki kekuatan-kekuatan yang 

membuatnya tiada tara. Beliau adalah guru dari semua makhluk. Beliau adalah 



ayah dari semua bodhisattva. Beliau adalah raja dari semua individu mulia. Beliau 

adalah pemimpin karavan bagi mereka yang memulai perjalanan mereka. Beliau 

tak terukur dalam kebijaksanaannya. Beliau tak terbayangkan dalam 

kefasihannya. Beliau murni dalam suaranya. Beliau menyenangkan dalam 

ceramahnya. Beliau sangat indah bentuk fisiknya. Beliau tiada tara secara tubuh. 

Beliau tidak ternoda oleh alam keinginan. Beliau tidak ternoda oleh alam bentuk. 

Beliau tidak tercemar oleh alam tanpa bentuk. Beliau bebas dari penderitaan. 

Beliau bebas dari kelompok-kelompok unsur kehidupan. Beliau terpisah dari 

unsur-unsur. Beliau telah menahan sumber-sumber indera. Beliau telah 

memotong simpul-simpul. Beliau bebas dari siksaan. Beliau bebas dari nafsu 

keinginan. Beliau telah menyeberangi sungai besar. Beliau lengkap dalam 

kebijaksanaannya. Beliau mapan dalam kebijaksanaan para buddha bhagawan 

masa lalu, masa depan, dan masa kini. Beliau tidak berdiam di nirwana. Beliau 

berada di puncak keberadaan. Beliau ada di tingkat melihat semua makhluk. 

Pemuda, itulah kualitas-kualitas buddha dari seorang tathāgata.* 

Silakan baca kualitas-kualitas ini setidaknya sekali. Penting bagi kita untuk 

mengetahuinya, karena kualitas-kualitas Buddha juga merupakan kualitas-kualitas dari 

hakikat kita. Jika kita tidak dapat memahami kualitas-kualitas Buddha, maka kita tidak 

dapat memahami kualitas-kualitas hakikat kita sendiri: Buddha identik dengan hakikat 

kita. Oleh karena itu, setiap kali Anda melafalkan kualitas-kualitas ini, Anda akan 

mengumpulkan jasa, ingatlah kualitas-kualitas Buddha, bangkitkan keyakinan pada 

Buddha, dan ketahuilah potensi Anda sendiri. 

 

Dengan seluruh kasih dan doa saya,  

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

*Translation based on the 84000 translation. 

https://read.84000.co/translation/toh127.html

