
 

 

Guru Yoga dan Tahapan Penciptaan  

 

 
 

Sahabat yang berada di dekat maupun jauh, 

 

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

dan bahagia. Di Hari Guru Rinpoche ini, saya hendak berbagi dengan Anda semua 

beberapa intruksi kunci Guru Rinpoche, dari bab empat Pengusir Segala Rintangan 

(Tukdrup Barché Künsel), “Intisari, Kebijaksanaan Yang Menyeluruh” (Yangtik Yeshé 

Zangtal). Ini utamanya adalah instruksi tentang Guru Yoga di antara empat fondasi, juga 

pengenalan terhadap tahapan penciptaan di antara tahapan penciptaan, tahapan 

perampungan dengan karakteristik, tahapan perampungan tanpa karakteristik, dan 

tahapan perampungan Kesempurnaan Agung (Dzokchen): 

 

Latih secara lahiriah dengan berdoa; 

Latih secara batiniah dengan perapalan; 



Di akhir, terima empat pemberdayaan 

Dan lebur Guru ke Anda. 

Di keadaan terang ketidakterpisahan  

Guru dan batin Anda, 

Meditasi secara terpusat pada Guru tertinggi, Guru rahasia. 

  

Semua fenomena kebenaran relatif dan kebenaran sejati 

Adalah dharmakaya agung ketidakterpisahan dua kebenaran. 

Melalui yoga ruang dasar tathata (hakikat kebenaran sejati), kekosongan agung, 

Keadaan sejati luminositas (terang) akan mewujud pada kematian. 

  

Para makhluk di seluruh bentangan langit belum menyadari ini— 

Melalui welas asih non konseptual ilusif untuk mereka, 

Olah samadhi yang menerangi segalanya. 

Melaluinya, bardo akan mewujud 

Dalam wujud para yidam jaring ilusi. 

  

Secara khusus, untuk memurnikan tahapan-tahapan kelahiran, 

Latih tahapan penciptaan, 

Yang menghentikan kemelekatan terhadap penampakan biasa. 

 

Pertama, perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa belakangan ini di dunia, banyak 

orang sudah tahu sedikit tentang Dharma atau ingin berlatih. Namun, karena latar 

belakang, pengalaman hidup, kebiasaan, dan karakter kita, kita sering tidak memahami 

poin-poin utama Dharma. Kita hanya memilih ajaran yang kita hendaki dalam latihan kita 

dan oleh karena itu, tidak mencapai hasil yang sebenarnya. Saya telah melihat ini 

berulang kali, jadi saya ingin berbagi dengan Anda beberapa nasihat penting 

berdasarkan pengalaman saya sendiri. 

 

Dari empat fondasi, Guru Yoga adalah yang paling penting. Guru Yoga terdiri dari melihat 

Guru sebagai buddha; melihat semua aktivitas Guru sebagai aktivitas Cerah; mengetahui 

Guru sebagai perwujudan dari semua buddha, yang kebaikannya bahkan melebihi 

Buddha; mengetahui hakikat mereka sebagai tiga tubuh, yang tak terpisahkan dari 

hakikat batin kita; dan melihat semua yang muncul dalam penampakan dan keberadaan 

sebagai Guru. Memiliki kepercayaan dan keyakinan penuh pada semua ini sangatlah sulit. 

Namun, jika Anda mampu mempraktikkan Guru Yoga dengan benar, itu sudah cukup 

untuk mencapai siddhi tertinggi dan menyadari hakikat batin. Ini telah diajarkan di semua 



silsilah Mahamudra dan Kesempurnaan Agung, silsilah para vidhyadhara dan siddha, dan 

silsilah berkah. 

 

Jadi bagaimana kita berlatih Guru Yoga? Pertama, secara lahiriah, kita berdoa kepada 

Guru Rinpoche; kemudian, secara batiniah, kita melakukan perapalan dan menerima 

empat pemberdayaan; yang terakhir, secara rahasia, kita membaurkan batin kita secara 

tak terpisahkan dengan Guru. 

 

Sebagian orang tidak paham tujuan dari Guru Yoga dan berpikir itu semua adalah cuci 

otak bagi guru untuk mengendalikan mereka. Ada kemungkinan itu, itulah sebabnya 

mengapa sangat penting untuk menjadi murid sejati yang mengikuti guru sejati dari 

silsilah sejati dengan instruksi sejati. Jangan langsung berlatih Guru Yoga dengan guru 

mana pun, murid mana pun, ajaran mana pun, atau silsilah mana pun... Semua ini harus 

asli atau sejati. Lalu apa itu guru sejati? Seseorang yang memiliki pengalaman sejati dan 

realisasi poin-poin kunci Dharma, sehingga pengalaman dan realisasi tersebut muncul 

tanpa terputus dalam arus batin mereka. Seorang guru sejati mengenali pandangan, 

berdiam dalam meditasi, dan bertindak sesuai dengan apa yang harus diikuti dan apa 

yang harus ditinggalkan. Dengan demikian, mereka otentik dalam Tubuh, Ucapan, dan 

Batin. 

 

Namun, sangat sulit bagi murid untuk menentukan apakah guru itu asli atau tidak. Itulah 

sebabnya mengapa pertama-tama kita perlu mempelajari Dharma, menerima ajaran, dan 

memahami poin-poin kuncinya. Lalu, kita perlu membuat aspirasi untuk mengumpulkan 

akumulasi dan memurnikan rintangan. Yang terakhir, kita perlu berdoa kepada Guru 

Rinpoche, para guru silsilah, para Buddha dan bodhisattva, serta Tiga Permata. 

 

Selanjutnya adalah tahapan penciptaan yang diabaikan oleh banyak murid masa kini, 

yang menganggapnya sebagai sekadar ritual dan visualisasi belaka, permainan imajinasi. 

Ini sepenuhnya salah. Para murid ingin berlatih ajaran bardo namun memandang rendah 

tahapan penciptaan, tidak paham bahwa tahapan penciptaan menyiapkan kita untuk 

bardo. Akan tetapi, para murid itu benar dalam menginginkan untuk menerima ajaran 

bardo: guru akar saya yang paling baik hati, Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche, juga 

mengatakan bahwa para murid Dharma harus berlatih untuk bardo, jaga-jaga mereka 

melewatkan kesempatan pembebasan. 

 

Sehubungan dengan bardo, Guru Rinpoche berkata bahwa yang relatif dan yang puncak 

adalah ketidakterpisahan dua kebenaran yang lebih unggul, yaitu dharmakaya agung. 

Kita menggunakan istilah “lebih unggul” karena ini merujuk pada mengenali bahwa 



semua penampakan relatif adalah hakikat murni yidam (makhluk Cerah), bukan delusi 

tidak murni, melainkan ketidakterpisahan dari lima tubuh dan lima kebijaksanaan. Esensi 

mereka adalah dharmakaya, kekosongan atau ruang dasar fenomena. Ini adalah 

pandangan Mahayoga tertinggi, melihat semua penampakan relatif sebagai wujud para 

yidam, yang esensinya adalah kekosongan, dharmakaya; dan itulah yang kita sebut 

ketidakterpisahan dua kebenaran yang lebih unggul. Lebih unggul karena dalam konteks 

Sutra, kemurnian dari semua penampakan relatif hanya tersirat, tidak diajarkan secara 

eksplisit. 

 

Dalam hal latihan, kita perlu melakukan tiga samadhi: samadhi tathata (hakikat 

kebenaran sejati yang demikian adanya), samadhi yang menerangi semua, dan samadhi 

sebab. Samadhi tathata adalah sifat dasar batin, kekosongan, mengenali rikpa dan 

berdiam dalam keadaan itu. Dari ketiga tubuh, ini adalah dharmakaya. Dengan latihan ini, 

di bardo saat kematian, kita dapat mengenali dharmakaya dan terbebas ke dalamnya. 

Oleh karena itu, samadhi tathata adalah metode untuk pembebasan dharmakaya. 

 

Samadhi yang menerangi semua adalah welas asih. Apa manfaat dari welas asih? Dari 

ketiga tubuh, ini adalah sambhogakaya. Dalam bardo dharmata, ini adalah metode untuk 

mengenali tampilan dinamis sebagai tuan dari lima keluarga buddha, dan oleh 

karenanya, menjadi terbebas ke dalam sambhogakaya. 

 

Samadhi sebab adalah ketidakterpisahan welas asih dan kekosongan yang muncul dalam 

wujud nirmanakaya sebagai aksara benih. Dengan demikian, di tahapan penciptaan, 

penopang pertama visualisasi kita adalah aksara. Ini adalah pintu pertama ke dalam 

tahapan penciptaan, karena tujuannya adalah memurnikan kemelekatan kita terhadap 

penampakan biasa yang tidak murni, delusi kita tentang diri dan orang lain. Dari ketiga 

tubuh, ini adalah nirmanakaya. Dari segi manfaatnya, samadhi sebab adalah metode dan 

koneksi yang baik dan bagus untuk menjadi terbebaskan di bardo menjadi dan terlahir 

kembali ke alam murni nirmanakaya. 

 

Dengan demikian, melalui kekuatan dan berkah dari masing-masing tubuh dari tiga 

tubuh, kita dapat terbebas ke dalam setiap jenis alam murni. Ini dicapai dengan 

memurnikan masing-masing bardo dari tiga bardo melalui tiga samadhi, yang 

membersihkan kecenderungan kebiasaan bardo-bardo tersebut. Samadhi tathata 

memurnikan bardo saat kematian dan menghantarkan ke alam murni dharmakaya. 

Samadhi yang menerangi semua memurnikan bardo dharmata dan menghantarkan ke 

alam murni sambhogakaya. Samadhi sebab memurnikan bardo menjadi dan 

menghantarkan ke alam murni nirmanakaya. 



Para murid modern yang mengabaikan tahapan penciptaan tidak menerima berkah dari 

guru dan tidak mencapai kepastian baik melalui keyakinan maupun melalui 

pengetahuan. Karena mereka tidak memperoleh keyakinan yang kokoh maupun 

kebijaksanaan, mereka tidak memiliki landasan praktik. Itulah sebabnya mengapa 

mereka tidak menerima berkah dan latihan mereka tidak memberikan hasil yang 

diinginkan. Kita perlu memeriksa diri kita dan pemahaman kita tentang tahapan 

penciptaan untuk menghindari jebakan ini. 

 

Sungguh tidak ada alasan bagi Anda untuk mengabaikan tahapan penciptaan mendalam 

Mantra Rahasia. Melakukan itu bagaikan mengabaikan welas asih dan bodhicitta relatif 

di jalur Sutrik. Dalam konteks Sutra, jika Anda mengabaikan cara welas asih atau 

akumulasi jasa, Anda tidak akan mengumpulkan akumulasi kebijaksanaan. Tanpa 

kesempurnaan kemurahan hati, disiplin, kesabaran, ketekunan, dan meditasi, tidak ada 

pencapaian kesempurnaan kebijaksanaan. Demikian juga, tanpa bergantung pada 

tahapan penciptaan, tidak ada cara untuk mempraktikkan tahapan perampuangan. 

 

Oleh karena itu, bagi siapa pun yang sedang berlatih sekarang, yang saat ini memiliki 

keinginan untuk berlatih atau bahkan mungkin ingin berlatih di kemudian hari, penting 

untuk memahami poin-poin utama Dharma dan berlatih sesuai dengannya. Jika Anda 

berlatih dengan asal-asalan, Anda akan mencapai hasil yang asal-asalan juga—hanya 

dengan mempraktikkan apa yang diajarkan, Anda akan dapat mencapai hasil yang telah 

diajarkan. 

 

Semoga berkah dari Mahaguru yang menubuhkan tiga akar meresapi tubuh, ucapan, dan 

batin Anda. 

 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

 


