
 
 

Menyentuh Poin Vital dalam Latihan 
 

 
Gambar : Tromgyé Arik Rinpoche 

 

Teman-teman sekalian dekat maupun jauh, 

Seperti biasanya saya berharap pesan ini sampai pada kalian yang berada dalam kondisi yang 

baik, sehat dan berbahagia.  Hari ini adalah hari Guru Rinpoche yang pertama dalam tahun Kelinci 

Air, yang jatuh di dalam Bumgyur Dawa, limabelas hari pertama dalam tahun penanggalan lunar 

menuju kepada Festival Keajaiban (Chötrül Düchen). Periode waktu ini mengingatkan kita pada 

pertunjukan keajaiban oleh Buddha Śākyamuni yang mengagumkan selama limabelas hari untuk 

memberikan inspirasi keyakinan kepada murid-murid Beliau. Selama periode waktu ini, jasa 

kebajikan yang dikumpulkan dengan menjalankan tindakan yang bajik akan dilipat gandakan 

sampai sepuluh juta kali—oleh karenanya ambillah manfaat dari kesempatan yang berharga ini 

untuk berlatih Dharma dan mengumpulkan jasa kebajikan! 

https://samyeinstitute.org/event/chotrul-duchen-celebrating-the-miraculous-manifestations-of-the-buddha/2023-03-07/


Pada hari yang spesial ini, saya ingin berbagi dengan kalian dua kutipan yang mengajarkan 

tentang poin-poin kunci dari latihan pembangkitan (generation), penyelesaian (completion) dan 

Guru Yoga. Poin-poin kunci ini juga menandai kemajuan di dalam latihan kita, dimana kita perlu 

selalu menilai berdasarkannya untuk memeriksa apakah kita sedang berlatih dengan benar, di 

dalam cara yang paling bermakna. 

Pertama:  

Akar dari pemahaman salah (delusi) adalah batin kita 

Menggenggam erat pada objek-objek luar sebagai sesuatu yang nyata. 

Apapun yang kalian latih, pembangkitan ataupun penyelesaian, 

Hanyalah sebuah cara untuk mengatasi keyakinan menggenggam erat kalian 

akan realitas penampakan yang terdelusi. 

Jika ini tidak mengatasi kemelekatan, kebencian, 

meyakini sesuatu yang abstrak sebagai sesuatu yang nyata (Reification), dan 

kecenderungan-kecenderungan kebiasaan kalian, 

Meditasi kalian itu adalah tidak ada gunanya seperti seekor marmot yang tertidur lelap. 

 

Yang Kedua, Jangkauan Luas dari Tantra Angkasa (The Vast Expanse of Space Tantra, Namkha 

Longyang Gyü) menyebutkan: 

Ketika realisasi kesalingtergantungan terbit di dalam batin kalian, 

Cinta kasih kebaikhatian dan kewelasasihan menjadi tidak membeda-bedakan (impartial), 

Dan kalian akan memandang semua fenomena sebagai murni adanya— 

Itulah saat ketika berkah dari guru memasuki hati kalian. 

 

Tolong ingatlah instruksi-instruksi ini di dalam batin untuk memastikan bahwa latihan kalian 

selalu menyentuh poin-poin yang vital, dan janganlah lupa untuk mengakumulasi jasa kebajikan 

di sepanjang waktu yang penuh berkah ini. 

Dengan semua rasa cinta dan doa-doa saya, 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 


