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Namo Sanghyang Adi Buddhaya
Namo Buddhaya
Pembaca yang berbahagia,

Marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Triratna se-
hingga Dhammasena Trisakti dapat kembali menghadirkan Majalah Swara Dhammasena 
untuk menemai pembaca-pembaca sekalian.

Setelah sekian lama vacuum, Kami menyadari bahwa Majalah ini adalah sarana untuk 
memberitakan informasi atau kegiatan yang sangat baik seputar Buddha Dhamma, tidak 
hanya bagi umat Buddha, namun juga masyarakat umum, karena kami yakin, bahwa ke-
baikan adalah universal.

Majalah ini akan hadir dengan wajah yang baru. Wajah baru majalah akan mengisi dan 
mewarnai wawasan para Pembaca dengan hal-hal yang bermutu dan tidak menjemukan, 
yang diramu kedalam beberapa rubrik yang beragam. Dengan hadirnya kembali majalah 
ini ditengah para pembaca sekalian, kami berharap majalah ini dapat memberikan man-
faat bagi kehidupan jasmani dan rohani, Anda dan orang-orang disekitar.

Dalam kesempatan penerbitan kembali majalah ini, tidak lupa Dhammasena TRISAKTI 
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Trisakti, Pihak Sponsor, 
Lembaga Pers Mahasiswa Kampus Jaket Biru (LPM KJB), Alumni-alumni yang tergabung 
dalam Ikatan Alumni Dhammasena, dan tentunya Tim Redaksi Majalah Swara Dhamma-
sena, serta pihak-pihak lain yang turut mendukung hingga terbitnya majalah ini.

Kami berharap, Majalah ini akan terus menemani Anda dan terus menyajikan hal-hal 
yang bermanfaat untuk kedepannya. Oleh karena itu, kami harapkan dukungan, kritik, 
serta saran yang membangun dari semua pihak, agar keinginan tersebut tidak hanya 
menjadi keinginan kami semata, namun menjadi keinginan kita bersama. Terima Kasih.
 
Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta
Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia
Sadhu... Sadhu... Sadhu...
 
Namo Buddhaya
Mettacitena
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammàsambuddhassa
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammàsambuddhassa
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammàsambuddhassa,

Sungguh berbahagia dapat menyapa saudara-saudari se-Dharma di dalam majalah Su-
ara Dhammasena ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini bhante akan memberikan 
sepenggal kata untuk disimak kita bersama. Pada jaman sekarang ini dikenal dengan ja-
man teknologi dan informasi, jaman dimana teknologi selalu berpacu dengan inovasi 
demi inovasi baru; dan juga jaman dimana segala jenis berita dan informasi bergerak ce-
pat di berbagai media, mulai dari surat kabar, radio, televisi, hingga jejaring sosial. Boleh 
dikatakan di jaman sekarang ini kita dituntut untuk selalu ‘up to date’ baik terhadap 
teknologi maupun informasi yang beredar di dunia ini.
 
Namun demikian, walaupun kita dituntut untuk selalu ‘up to date’, bukan berarti kita 
harus terbelenggu oleh kemelekatan terhadap teknologi dan informasi baru itu. Harus 
kita sadari bahwa teknologi dan informasi itu sendiri memiliki sisi positif dan sisi negatif 
bagaikan sekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. 
Apa sisi positif dari teknologi dan informasi itu? Sisi positif dari teknologi dan informasi 
adalah dengan kemajuan teknologi yang luar biasa pesat ini dapat membantu memudah-
kan berbagai jenis pekerjaan yang kita lakukan juga termasuk proses pembelajaran, dan 
dengan informasi yang tepat dapat membantu kita dalam menganalisa permasalahan 
atau pekerjaan yang sedang kita hadapi, juga menjadi sumber inspirasi untuk inovasi-
inovasi baru yang berguna bagi masyarakat.

Lalu apakah sisi negatif dari teknologi dan informasi itu? Sisi negatif dari teknologi adalah 
dengan teknologi yang baru terkadang membuat kita begitu terikat dan melekat dengan 
teknologi yang kita miliki. Misalnya saja alat komunikasi yang kita miliki sekarang ini, 
pernahkah kita sadari bahwa jaman sekarang ini kita lebih merasa dukkha ketika ber-
pisah dengan alat komunikasi kita daripada ketika kita berpisah jauh dengan keluarga 
kita? Apakah kita sadari bahwa kita lebih sering up date status di jejaring sosial daripada 
menanyakan kabar ayah dan bunda kita yang mungkin tinggal jauh dari kita? Apakah kita 
sadari bahwa jejaring sosial di dunia maya terkadang justru mengurangi intensitas inter-
aksi sosial kita di kehidupan nyata ini?



Sebagai mahasiswa, mungkin sebagian besar dari anda semua berasal dari daerah yang 
jauh, apakah dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, atau bah-
kan Irian. Teknologi baru seyogyanya dapat membantu kita mempererat komunikasi 
diantara kita, bukan menambah jauh jarak separasi diantara kita. Terkadang walaupun 
kita lama tidak berkumpul dengan keluarga, dan ketika ada kesempatan berkumpul, kita 
mungkin masih sibuk dengan alat komunikasi kita. Terkadang kita perlu untuk disconnect 
dengan gadget kita terlebih dahulu untuk dapat connect dengan orang-orang yang ada 
di lingkungan sekitar kita.

Begitu pula mengenai informasi yang beredar luar biasa cepat dan luas dewasa ini juga 
memiliki sisi negatif tersendiri. Sisi negatifnya adalah terkadang tidak semua informasi 
yang kita terima memiliki nilai kebenaran yang sebagaimana kita percayai, banyak in-
foramsi-informasi seperti ini (yang biasa disebut dengan istilah hoax) justru menyesatkan 
kita yang kurang jeli dan kurang teliti. Selain itu juga informasi-informasi yang berbau 
penipuan (scam) juga akan merugikan kita yang tergiur dengan segala iming-iming yang 
belum tentu kebenarannya. Belum lagi dengan begitu mudahnya kita mengakses segala 
jenis informasi di dunia maya, terkadang kita justru terlena dengan segala informasi yang 
tidak bermutu dan kurang bermanfaat bagi pendidikan kita, moral kita, bahkan mem-
bawa kemunduran bagi batin kita.

Dengan menyadari sisi positif dan sisi negatif teknologi dan informasi ini kiranya kita 
dapat memetik manfaat dengan menggunakan teknologi dan informasi secara baik dan 
benar sebagaimana peruntukannya untuk kemajuan bagi kita dan masyarakat. Di sisi lain 
kita juga harus menghindari bahaya ketergantungan terhadap teknologi dan juga meng-
hindari segala jenis informasi yang memang tidak membawa manfaat bagi kita. Seperti 
kiranya majalah Suara Dhammasena ini dapat menjadi salah satu sumber informasi yang 
berguna bagi kita semua, baik dari segi pembelajaran dan pendidikan, moral, juga men-
unjang kemajuan batin bagi para pembaca. Dan juga menjadi sebuah media yang dapat 
menyampaikan Dhamma, ajaran mulia dari Guru Agung kita, Sang Buddha yang berisi 
tentang kebenaran dan kemanfaatan dari segala hal yang terbaik diantara yang terbaik.

Sebagai mahasiswa yang terpelajar dan intelektual, kita seharusnya dapat memilih dan 
memilah mana yang bermanfaat bagi kita dan mana yang kurang atau tidak bermanfaat 
bagi kita. Demikian pula terhadap penggunaan dari Teknologi dan Informasi, hendaknya 
kita dapat memilih dan memilah mana yang baik untuk kita gunakan mana yang tidak.
Akhir kata, semoga penerbitan majalah Dhammasena ini dapat memberikan ajaran dan 
manfaat yang baik kepada banyak orang serta membawa kebahagiaan juga kedamaian 
bagi semua makhluk.

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitattà, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Mettacitena,
Phrakhruprakaddhamnited (Phra Wongsin Labhiko Mahathera)
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Apabila anda ingat bagaimana anda 
ketika bayi,belajar berjalan untuk 
pertama kalinya. Dimulai dari satu 

langkah, dua langkah dan kemudian ter-
jatuh di langkah ketiga yang goyah dan 
hal yang sama berlangsung selama be-

berapa hari lamanya?
 
Kemudian ingat-ingatlah ketika anda be-
lajar berjalan sambil berpegangan pada 
sesuatu agar tidak terjatuh, atau bela-
jar berjalan sambil dipegangi orangtua 
anda yang setia menuntun anda di tiap 
langkah hingga langkah-langkah yang 
awalnya masih goyah menjadi langkah-
langkah stabil yang hingga saat ini telah 
membawa anda menempuh jarak yang 
entah seberapa jauhnya selama berta-

hun-tahun.

Bayangkan jika anda tidak pernah punya 
interestuntuk berdiri dari posisi berbar-
ing, duduk dan merangkak yang nyaman 
untuk belajar menggunakan kaki anda, 
mungkin hingga saat ini anda masih saja 
berbaring, duduk manis, berpindah tem-
pat dengan cara merangkak, tidak dapat 
bertemu dengan banyak orang, tidak da-
pat melihat banyak tempat. Sungguh ber-
beda dengan kondisi anda saat ini bukan?

Dalam kasus ini dapat kita pahami beta-
pa pentingnya langkah-langkah pertama 
yang anda ambil, yang akhirnya mem-
bawa anda ke sebuah perjalanan yang 
telah banyak merubah dan mengem-

bangkan anda.

Apapun yang anda lakukan, First Step 
anda menentukan bagaimana perjalanan 
dan cerita akhir anda. Seperti yang dika-

takan Lao Tzu :

Sudah terlalu banyak orang yang suka ber-
mimpi terlampau tinggi akan memiliki ce-
rita kehidupan yang penuh petualangan, 
penuh kemenangan, jauh dari pender-
itaan dan kesedihan. Banyak orang ge-
mar berangan akan menjadi bos, menjadi 
penguasa, menjadi orang hebat, hidup 
tanpa kurang suatu apapun. Namun tidak 
banyak yang berusaha memulai sesuatu 
untuk mewujudkan apa yang mereka im-
pikan dan cita-citakan. Kebanyakan orang 
terlena dalam zona nyaman mereka dan 
takut mengambil langkah pertama untuk 
berubah menjadi seseorang yang lebih 

baik dan menggapai lebih.

Berhenti bermimpi dan mulai berpikir 
apa yang sebenarnya anda kehendaki 

adalah langkah pertama yang baik,

“A journey of a thousand 
miles begins with a single 

step”
-Lao Tzu-
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memikirkan bagaimana outcome dari 
sesuatu yang anda hendak lakukan kare-
na anda tidak akan pernah benar-benar 
melakukan sesuatu apabila anda tidak 
pernah mengambil langkah awal. Mu-
lailah mengambil first step anda saat ini 
juga, jangan pernah takut untuk melang-
kah ke depan apabila anda yakin dengan 
keinginan anda. Jangan sampai quote 
dari Karen Lamb berikut ini menghantui 

anda.

Untuk anda yang masih galau memikir-
kan apakah first step yang telah anda 
ambil dapat membawa anda ke tujuan 
yang anda mau, yakinlah bahwa dengan 
memulai anda dapat lebih dekat ke tu-
juan anda dibandingkan hanya diam dan 

berpikir.

walaupun berpikir dan mengenali ke-
hendak anda adalah sebuah langkah awal 
yang baik walaupun tampaknya remeh. 
hei! ingatkah Neil Armstrong yang mel-
akukan hal yang sangat remeh yakni me-
napakkan kaki di bulan? yang membuat 
manusia bisa menjelajah luar angkasa 
yang luar biasa luas dan gelapnya hingga 
saat ini? tahukah apa yang dikatakannya 
saat menapakkan langkah pertamanya? 
“That’s one small step for a man, a giant 
leap for mankind”. Ya! walaupun berpikir 
dan mengenali diri anda terdengar mu-
dah, namun pikiran anda yang nantinya 
akan menjadi bahan bakar perjalanan 

evolusi anda.

Patut diperhatikan bahwa ketika anda 
memulai, anda harus lebih dahulu me-
mikirkan ke arah mana anda harus ber-
jalan, apakah arahnya sudah tepat sesuai 
yang anda mau? dan juga konsekuensi 
yang diberikan oleh sesuatu yang akan 
anda mulai terhadap diri anda sendiri 

dan juga orang lain.

Sungguh tidak akan ada sebuah perjala-
nan tanpa langkah awal anda yang men-
untun kepada langkah kedua, ketiga dan 
seterusnya. Apabila hendak melakukan 

sesuatu hendaknya anda tidak melulu 

“A year from now you will 
wish you had 

started today”

“No one saves us but 
ourselves. No one can and 
no one may. We ourselves 

must walk the path.” 
 -Gautama Buddha-

“The first step is the 
most important. It is the 

most crucial and the most 
effective as it will initiate 
the direction you have 

chosen”
-Steve Backley-
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1. Apa arti kesuksesan dalam
     kehidupan yang sesungguhnya?

Kesuksesan adalah keberhasilan dalam 
mencapai tujuan. Karena tujuan masing-
masing manusia berbeda, maka parameter 
kesuksesan masing-masing manusia ada-
lah berbeda. Karena tujuan duniawi selalu 
relatif, maka kesuksesan duniawi yang di-
capai juga dapat disebut kesuksesan relatif.

Sebagai umat Buddha, kita disarankan un-
tuk menetapkan Kebahagiaan Tertinggi  
Nirvana, keterbebasan dari semua pender-
itaan, baik penderitaan fisik maupun pen-
deritaan batin; penderitaan jangka pen-
dek maupun penderitaan jangka panjang; 
penderitaan yang tersadari  maupun yang 
belum tersadari) sebagai tujuan hidup kita. 
Karenanya, keberhasilan kita mencapai ke-
bahagiaan Mutlak tersebut, disebut seba-
gai Kesuksesan Mutlak.

2. Bagaimana seharusnya seorang   
   Buddhis menanggapi kesuksesan     
   itu?
Dalam menanggapi kesuksesan maupun 
kegagalan, seorang Upasaka / Upasika (seb-
utan bagi umat Buddha) perlu mengem-
bangkan hati yang tenang seimbang (Up-
eksha), dengan menyadari bahwa segala 
fenomena adalah tidak kekal (Anitya/Anic-
ca), sehingga sebagaimana kegagalan tidak 
akan bertahan selamanya, demikian pula 
kesuksesan.

Karenanya, ketika gagal jangan terlalu ber-
larut dalam kesedihan melainkan memper-
cepat perubahan ke arah yang positif, dan 
ketika sukses, jangan terlalu berlarut dalam 
kesenangan melainkan tetap rendah hati 
dan sadar bahwa untuk mempertahankan 
kesuksesan perlu terus berjuang.
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3. Bagaimana cara untuk 
     mencapai kesuksesan yang baik?

Cara untuk mencapai kesuksesan yang baik 
adalah dengan cara yang tidak merugikan 
orang lain, tidak merugikan diri sendiri. 
Menguntungkan orang lain dan mengun-
tungkan diri sendiri.
berupaya dengan logis menghindar dari 
upaya-upaya instan dan apalagi mistis. Me-
mahami bahwa semua perlu proses. men-
yadari bahwa kesuksesan lebih ditentukan 
oleh proses daripada hasil. Sehingga lebih 
menjunjung proses yang sesuai dengan 
etika moral dan susila tanpa mengabaikan 
upaya penuh penuh semangat yang bijak.

4. Bagaimana kita mengawali 
    segala sesuatu untuk mencapai  
    kesuksesan itu?

Seorang Upasaka/Upasika disarankan un-
tuk, mendasarkan perjalanan kesuksesan-
nya pada enam langkah penyempurnaan 
ini:

a. 
Dana (semangat memberi yang tulus ikh-
las): Dana artinya, kesediaan untuk mem-
beri, kesediaan untuk tulus, kesediaan 
memberi yang indah walau dibalas dengan 
buruk. Berdanalah tanpa henti dengan me-
lupakan bahwa kita telah pernah berdana.

b. 
Sila (komitmen pada etika dan moral): Sila 
artinya, kita menempatkan etika, moral, 
susila di atas kepala kita, bahkan di atas 
kepentingan kita untuk mencapai kesuk-
sesan. Artinya, bila suatu hari nanti kita 
dihadapkan pada pilihan akan kegagalan 
atau pelanggaran etika moral, kita akan 
tetap memilih menjaga etika dan moral.

Sekilas, ini terlihat menghambat kesuk-
sesan bukan? 

namun sebenarnya, dari sinilah kesuksesan 
yang akan kita capai, diuji kesejatiannya.

Kesuksesan yang dicapai melalui cara yang 
tidak sesuai dengan hati nurani, tidak 
akan benar-benar menjadi cerita yang 
menggembirakan bagi keturunan kita 
kelak.

Misalnya saja, Jenderal Polisi Pak Hoe 
Geng, yang kelihatan tidak kaya, namun, 
namanya harum hingga kini, tetap mem-
bawakan kebahagiaan dan kebanggaan 
gemilang bagi keturunannya.

sedangkan kekayaan yang diperoleh den-
gan tidak benar, semua pasti menyisa-
kan jurang penyesalan, rasa malu, penc-
emoohan yang jauh lebih pahit, bahkan 
mampu memahitkan kemanisan semu har-
ta-tahta yang tak lagi berarti.

Karenanya, Sila adalah pondasi sekaligus 
pagar pengaman kesuksesan dari kejatu-
han yang mendalam.

c. 
Ksanti (Konsistensi, kesetiaan, kesabaran): 
Ksanti berarti kita belajar meyakini bahwa, 
tidak ada tanaman yang berbuah keesokan 
hari setelah ditanam. belajar menerima 
kenyataan bhwa upaya pencapai kesuk-
sesan pasti perlu proses dan waktu, yang 
penting kita harus tetap menjaga konsist-
ensi dan kesetiaan pada cara mencapai 
kesuksesan tanpa mengharap jalan pintas 
yang tdk sehat.

d. 
Virya (kestabilan semangat)
virya adalah semangat yang stabil dan 
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terpelihara dengan baik. bila terlalu 
menggebu di awal, biasa akan cepat ke-
hilangan semangat ketika fajar kesuksesan 
tak kunjung menyingsing. Kesabaran men-
jadi tempat berakarnya semangat yang sta-
bil.

e. 
Dhyana (konsentrasi yang fleksibel)
dhyana adalah konsentrasi yang fleksibel, 
bukan konsentrasi yang kaku. dengan me-
miliki konsentrasi yang fleksibel, kita akan 
mampu berpikir pararel sehingga, ketika 
berupaya dan berjuang keras untk pen-
capaian kesuksesan, kita tidak akan sam-
pai mengorbankan sendi kehidupan lain-
nya, misalnya walaupun sibuk besbisnis 
tetap tdk timpang membagi waktu untuk 
mengembangkan spiriualitas dan waktu 
bersama keluarga.

f. 
Prajna (kebijaksanaan)
prajna adalah kebijaksanaan nyata, yang 
tidak teoritis dan dapat langsung memec-
ahkan masalah di lapangan secara (Prajna 
is the ultimate art of win win solution prob-
lem solving). Mereka yang telah mengem-
bangkan Prajna, dipastikan akan mampu 
menapak kesuksesan yang gemilang ka-
rena kebijaksanaan ini bukanlah hanya 
kepintaran intelegensi semata, melainkan 
pada kemampuan penyeimbangan dan pe-
nyelarasan aksi fisik dengan kematangan 
mental. Prajna paramita yang luarbiasa ini, 
merupakan hasil otomatis ketika seseorang 
telah menerapkan kelima paramita sebel-
umnya

5. Apakah bagi seorang yang 
    terlahir cacat, maka kesuksesan    
    sudah tidak berpihak padanya?

kesuksesan adalah lebih kepada kondisi 

batin yang menang, menang atas segala 
hambatan. karenanya, dengan mengem-
bangkan keenam paramita (kesempurnaan 
mental) tersebut, tidak ada kemungkinan 
yang tertutup baginya untuk sukses.

jangankan kesuksesan relatif, kesuksesan 
mutlak Spiritual pun mungkin ia capai.

sebab, dalam ajaran Buddha, makhluk dari 
4 alam menderita di bawah manusia saja 
masih dipastikan mampu mencapai kes-
uksesan sempurna, KeBuddhaan, apalagi 
yang telah mampu terlahir sebagai manu-
sia, asal ada kemauan, pasti ada jalan.

karenanya, Buddha Dharma disebut juga 
sebagai Ajaran Pembebas. Pembebas dari 
apa? pembebas dari pembelenggu terkuat, 
belenggu mental (mental block)

6. Mengapa di dunia ini 
    kesenjangan sosial begitu tinggi 
   (terdapat orang yang sangat 
    miskin dan sangat kaya) dan  
   bagaimana cara kita memperbai
   ki itu semua?

karena, hukum alam bekerja sesuai kecend-
erungan. mereka yang punya tumpukan 
banyak karma baik pada kelahiran lampau, 
cenderung mmengembangkan akan kuali-
tas positif dirinya hingga menjadi bahagia, 
dan cenderung terus mengembangkan 
kebahagiaannya. demikian pula, mereka 
yang punya tumpukan banyak karma buruk 
akan cenderung mengikuti arus batin yang 
cenderung negatif sehingga mengarahkan 
dirinya pada kondsi yang semakin buruk, 
kecuali benar-benar mau banting setir dan 
berubah.

langkah utama cara memperbaiki adalah 
dgn menyadari, tidak ada yang bisa diubah 



selain diri kita, sumber semua masalah dan 
solusi ada pada diri sendiri. sehingga kita 
tdk perlu menghabiskan waktu untk men-
yalahkan kondisi, ketidak adilan negara, 
dan sebagainya.

Sadari hukum alam bahwa,  tanam benih 
semak duri akan menuai duri, tanam benih 
buah akan menuai buah. Segera hentikan 
menanam benih penderitaan, tanam benih 
kebahagiaan tanpa menunggu lagi.

7. Apakah kesuksesan 
    sepenuhnya merupakan buah 
    dari karma masa lampau kita?

karma bukan takdir, karma bukan nasib. 
nasib dan takdir yang tak terubahkan ada-
lah kesalahpahaman atas konsep hukum 
karma.

karma adalah hukum timbal balik, seperti 
gema yang terpantul sesuai suara yang 
diserukan, seperti buah dari benih yang di-
tanam.

karenanya karma selalu dapat diubah. kes-
uksesan tidaklah sepenuhnya tergantung 
pada karma lampau. Karena karma selalu 
berubah tiap detik, setiap yang kita laku-
kan di saat ini, bahkan yang kita pikirkan di 
saat ini akan memengaruhi  tabungan kar-
ma lampau.  Jadi, mari terus berupaya tan-
pa henti dan tanpa lelah, karena kita yakin 
bahwa tidak ada takdir dan nasib yang tak 
terubahkan, hanya perlu proses dan waktu 
saja.

8. Jika seseorang telah sukses, 
     bagaimana seharusnya orang 
     tersebut menjalani kehidupan
     nya?

Setelah mencapai tujuannya, pertama-

tama, ia perlu segera merenungkan dan 
membalas budi semua pihak yang telah 
membantunya memperoleh kesuksesan, 
termasuk pada para lawan dan pengham-
bat selama ini. 

Mengapa? karena, tanpa tekanan dari 
lawan2 dan pesaing2 selama ini, ia be-
lum tentu akan sedemikian bersemangat 
dalam menggapai kesuksesan. Jadi, pesa-
ing sebenarnya merupakan sahabat yang 
mendukung kita dengan cara yang seolah 
menjatuhkan.

Kemudian, haruslah menjaga dan menin-
gkatkan kinerja selama ini, jangan terbuai 
dan lengah sehingga melemahkan kontrol 
atas efisiensi kerja. Dan tak lupa, ia perlu  
melakukan re-investasi sebagian kesuk-
sesan demi kebahagiaan sesama, agar, 
karma baik dari memberi manfaat kepa-
da sesama, dapat turut menjadi penjaga 
terkuat, penjamin teraman bagi langgengn-
ya kesuksesan hidup.

Hingga akhirnya, ia perlu mengarahkan tu-
juan berikutnya pada pencapaian Kesuk-
sesan Mutlak, Pencapaian KeBuddhaan.

9. Kesuksesan tertinggi apakah 
yang seharusnya kita capai?

Kesuksesan tertinggi adalah pencapaian 
KeBuddhaan. Karena bila anda berhasil 
mencapai KeBuddhaan, berarti anda telah 
sukses di semua bidang kehidupan. Mem-
pelajari Jataka, kisah-kisah ketika Buddha 
Sakyamuni masih sebagai Bodhisattva yang 
menyempurnakan ParamitaNya, Ia sudah 
berkali-kali sukses secara harta dan kekua-
saan yang digunakan sepenuhnya untuk 
memberi manfaat pada semua makhluk. 
karenanya, mari kita meneladaniNya agar 
dapat terbebas dari semua penderitaan,



dan membebaskan semua makhluk dari penderitaan, mengecap kebahagiaan tertinggi 
nan abadi. Nirvana.

Secara sederhana, selama anda berjuang bagi pencapaian kesuksesan duniawi, iringi-
lah dengan Buddhasmrti (melafalkan nama Buddha) dalam hati: Namo Amitabha, agar 
setelah kelahiran ini Anda dapat melanjutkan pencapaian kesuksesan Tertinggi dengan 

kondisi yang lebih kondusif, di Tanah Murni Sukhavati.

Semoga para pembaca dapat 

menerapkan Buddha Dharma 

dalam keseharian kehidupan 

dengan cara menyeimbang-

kan waktu antara perjuangan 

duniawi dan pengembangan 

spiritual , sehingga dapat 

segera mencapai kesuksesan 

duniawi dan Kesuksesan 

Tertinggi , KeBuddhaan .

Svaha.

Nasihat suhu untuk sem
ua umat buddhist 

yang membaca majalah ini
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Suatu 
ketika seorang 
professor diundang 
untuk berbicara di sebuah 
basis militer. Di sana, ia berjumpa 
dengan seorang prajurit yang tak 
mungkin dilupakannya, Ralph, 
penjemputnya di bandara. Setelah saling 
memperkenalkan diri, mereka menuju tempat 
pengambilan bagasi.

Ketika berjalan keluar, Ralph sering menghilang. Banyak hal 
dilakukannya. Ia membantu seorang wanita tua yang kopornya jatuh dan terbuka, kemu-
dian mengangkat dua anak kecil agar mereka dapat melihat sinterklas.

Ia juga menolong orang yang tersesat dengan menunjukkan arah yang benar. Namun 
kemudian ia selalu kembali ke sisi sang professor dengan senyum lebar menghiasi wa-
jahnya.

“Dari mana Anda belajar melakukan semua hal itu?” tanya sang professor.
“Melakukan apa?” tanya Ralph.
“Dari mana Anda belajar untuk hidup seperti itu?” desak sang professor.
“Oh”, kata Ralph, “Selama perang... Saya kira, perang telah mengajari saya banyak hal.”

Lalu ia menuturkan kisah perjalanan tugasnya di Vietnam. Juga tentang tugasnya saat 
membersihkan ladang ranjau dan bagaimana ia harus menyaksikan satu per satu teman-
nya tewas terkena ledakan ranjau di depan matanya.

“Saya belajar untuk hidup di antara pijakan setiap langkah,” katanya. “Saya tidak 
pernah tahu, apakah langkah berikutnya adalah pijakan terakhir, sehingga saya belajar 
untuk melakukan segala sesuatu yang sanggup saya lakukan tatkala mengangkat dan 

memijakkan kaki serta mensyukuri langkah sebelumnya.”

“Setiap langkah yang saya ayunkan merupakan sebuah dunia baru, dan saya kira sejak 
saat itulah saya menjalani kehidupan seperti ini. Kelimpahan hidup tidak ditentukan oleh 
berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang bermakna 

bagi orang lain.”
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Welcome Party adalah acara 
yang rutin diadakan setiap ta-
hunnya oleh Unit Kegiatan 

Mahasiswa Kerohanian Buddha Dham-
masena Trisakti sebagai momen peny-
ambutan calon-calon prajurit Dham-
ma dan sebagai momen pengakraban 
antara anggota keluarga Dhammasena.

Tahun ini, acara dilaksanakan pada tang-
gal 27 sampai dengan 29 Oktober 2013 
dan bertempat di Villa Pondok Kaluska 
Bogor. Acara ini diikuti oleh 49 peserta 
yang berasal dari Dhammasena Uni-
versitas Trisakti, Dhammasena Trisakti 
School of Management dan Dhamma-
sena Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.

Tepat pukul 5 sore, 2 bus biru Universitas 
Trisakti keluar dari kawasan kampus dan 
tampak mencolok di tengah padatnya 
kendaraan yang menuju arah kota Bo-
gor. Sepanjang perjalanan peserta masih 
tampak malu-malu untuk berkomuni-
kasi satu sama lain dan kondisi bus masih 
terasa sepi. Sesampainya di tujuan, pe-
serta dibagi ke dalam beberapa kelompok 
sesuai dengan kamar yang akan ditem-
pati kemudian acara kebaktian dimulai.
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Di hari kedua, peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan disuguhi permainan-
permainan dan kegiatan-kegiatan yang sukses menghangatkan suasana serta memban-
gun rasa kekeluargaan dan kekompakan di antara peserta. Beragam kreatifitas ditunjuk-

kan peserta melalui pertunjukkan Talent Show dan Yel-yel.
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Sesi sharing, kesan pesan, penandatanganan 
spanduk serta foto bersama dilakukan di hari 
ketiga. Selanjutnya peserta meninggalkan 
lokasi acara hingga akhirnya sampai kembali 
di kampus A Universitas Trisakti sekitar pukul 
3 sore. Semoga dengan suksesnya kegiatan 
ini menjadi cikal bakal keluarga besar Dham-
masena yang lebih serasi, harmonis dan lebih 

kuat.

Sampai bertemu di Welcome Party tahun 
depan!

25



26



27





29



(Jurudapana - Jataka #256)

Pada masa permerintahan Raja Brahmadatta di Benares, Bodhisatta terlahir di keluarga 
saudagar. Beliau tumbuh menjadi saudagar yang sukses.

Pada suatu hari Bodhisatta pergi dengan kereta besar untuk berdagang. Perjalanan itu 
sungguh sulit. Suatu ketika Bodhisatta dan para saudagar lainnya mulai kehabisan perse-
diaan air dan kehausan. Mereka tiba di sumur tua di dalam hutan. Mereka segera brge-
gas mengambil air untuk diminum.

Sayangnya sumur tua itu telah kering. Namun para saudagar tetap berusaha mencari air 
dari sumber tersebut. Mereka mulai menggali dan menggali sumur lebih dalam untuk 
mencari air. Ketika menggali lebih dalam, mereka menemukan barang berharga, seperti 
emas, perak, permata, mutiara, dan lain2.

Setelah mengumpulkan cukup banyak harta, Boddhisatta berkata kepada para saudagar 
lainya : “Kita telah memperoeh cukup harta untuk hidup dalam keadaan kaya raya. Bersy-
ukurlah! Jangan serakah! karena keserakahan dapat menghancurkan diri kalian.”

Para saudagar lainnya mengabaikan saran Bodhisatta. Mereka masih terus menggali leb-
ih dalam. Mereka tidak mengetahui bahwa sumur itu dihuni okeh para naga. Ketika para 
saudagar telah menggali terlalu dalam, bongkahan tanah jatuh mengenai kepala para 
naga sehingga para naga menjadi sangat marah. Raja naga memerintahkan para naga 
untuk membunuh para saudagar kecuali Bodhisatta dengan api yang dihembuskan dari 
lubang hidung mereka.

Kemudian raja naga muncul dan menghadiahkan seluruh harta karun kepada Bodhisatta. 
Harta itu digunakan Bodhisatta untuk menolong orang-orang yang miskin dan membu-
tuhkan. Perbuatan baik Bodhisatta tersebar ke seluruh India. Setelah meninggal dunia, 
Bodhisatta terlahir di alam surga.

Janganlah menjadi tamak, ketamakan membawa kesengsaraan.
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Suatu ketika, Bodhisatta terlahir sebagai roh pohon yang tinggal di po-
hon apel. Pada suatu hari seekor burung gagak hinggap di pohon apel 
itu dan mulai memakan apel yang telah matang. Kemudian seekor seri-

gala yang licik mendatangi pohon apel yang sama, ia juga ingin memakan apel.

Serigala mulai memuji burung gagak, “Siapakah yang menyanyi di atas pohon apel dengan 
suara yang merdu? Siapakah yang hinggap dengan elok seperti burung merak?” Ketika 
burung gagak mendengar pujian tersebut, ia mengepakkan sayapnya. Kemudian ia mem-
balas, “Hanya yang terlahir di lingkungan elit yang mengetahui bagaimana cara memuji.”  
Dengan pujian tersebut, burung gagak memberikan apel kepada serigala untuk dimakan.

Roh pohon mendengar burung gagak dan serigala saling memuji hanya untuk tujuan 
memakan buah apel. Kemudian roh pohon mengucapkan kata-kata bijaksana, “Hanya 
pembohong seperti burung gagak yang memakan bangkai dan serigala kekanak-kanakan 
yang suka berbohong dapat berkumpul bersama untuk saling memuji tanpa arti.” 

Akhirnya, Bodhisatta mengubah drinya menjadi makhluk mengerikan 
untuk menakuti burung gagak dan serigala agar segera pergi 
dari pohon apel.

Janganlah berpura-pura memuji 
orang lain karena menginginkan 

sesuatu. ”

“
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Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan Unit Kegiatan Kerohanian 
Buddha Dhammasena Trisakti School of Management setiap tahunnya.Kegiatan 
ini berorientasi sebagai wadah untuk meningkatkan rasa kekeluargaan, keakraban 

dan persaudaraan antar peserta. Kegiatan ini juga di desain untuk mengembangkan kei-
manan Buddhis setiap peserta.

Pada hari pertama, rombongan menuju Pantai Parangtritis, disini diadakan games yang 
bertujuan untuk menambah keakraban peserta tour. Pada malam harinya, rombongan 
diajak berbelanja dan berjalan-jalan di sekitar daerah Malioboro. 

Sesampainya di Semarang rombongan singgah ke Vihara Buddhagaya (Watugong) untuk 
berdoa dan foto bersama. Setelah itu, rombongan pergi berjalan kaki ke Pasar Malam Se-
mawis untuk melakukan wisata kuliner berbagai macam makanan khas Semarang yang 
jarang ditemui di daerah lainnya. 

Di pasar dengan suasana china town tempoe doeloe tersebut juga terdapat barang-ba-
rang yang unik. Setelah puas mengitari pasar Semawis, rombongan kembali ke Vihara Tay 
Kak Sie melakukan acara perkenalan serta games pada malam harinya.

Di hari kedua, rombongan diajak ke 
suatu tempat yang pernah menja-
di salah satu dari 7 keajaiban dunia 
yaitu Candi Borobudur. Disana rom-
bongan melakukan pradaksina dan 
juga foto-foto bersama untuk meng-
abadikan momen-momen kebersa-
maan antara panitia dan peserta, ser-
ta membeli cenderamata. Kemudian 
perjalanan dilanjutkan ke Semarang.
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Pada hari ketiga, sebelum melaku-
kan perjalanan pulang rombongan 
berdoa bersama dan melakukan 
Fang Shen( pelepasan hewan ). 
Sekitar pukul 9 pagi, perjalanan pu-
lang ke Jakarta dimulai menanda-

kan selesai pula acara tour.

Kebayang serunya acara ini? sampai jumpa di UKKB Tour tahun depan!
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Kenapa ada darah mengalir di dalam tubuh manusia?

Darah memiliki fungsi yaitu sebagai alat transportasi air, oksigen, 

dan sari makanan; sebagai alat pengangkut hasil oksidasi untuk-

dibuang; mencegah infeksi dengan sel darah putih, antibodi dan sel 

darah beku; serta mengatur keseimbangan asam basa tubuh.

Fungsi tersebut sangat esensial, sehingga ketika tubuh kehilangan-

banyak darah, komponen tubuh yang lain akan mengalami ganggu-

an fungsi. Bahkan jika dibiarkan saja tanpa dilakukan pertolongan, 

memungkinkan terjadinya kematian. Oleh karena itu, saat tubuh 

kehilangan terlalu banyak darah, perlu dilakukan transfer darah.

Apakah itu transfer darah?

Proses pentrasferan darah atau transfusi darah merupakanjalan 
keluar terakhir bagi pasien, jika pertolongan melalui obat-obatan 
tidak bisa dilakukan lagi. Transfusi darah merupakan bagian 
dari  suatu kegiatan sosial yang kita kenal sebagai donor darah. 
Menurut Wikipedia, donor darah adalah suatu kegiatan pem-
berian atau sumbangan darah yang dilakukan oleh seseorang 
secara sengaja dan sukarela kepadasiapasaja yang membutuh-
kantransfusidarah, misalnya orang yang terkena kecelakaan dan 
kehilangan banyak darah. 
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Sebenarnya tidaklah merugi orang – 

orang yang berdonor darah. 

Disamping mereka mendapatkan 

manfaat bagi kesehatan mereka, 

mereka juga akan mendapatkan karma baik 

dari menolong sesamanya. Donor darah 

merupakan suatu bentuk dari Abhaya 

Dana (dana yang dapat membebaskan 

orang dari rasa khawatir, sakit, cemas). 

Mari donorkan darah anda sekarang!

Kenapa melakukan transfusi darah?

Berkaitan dengan donor darah, banyak orang yang 
bertanya-tanya; apa sebenarnya keuntungan dari 
donor darah? Beberapa manfaat donor darah bagi 
kesehatan pendonor antara lain:

1) Mengurangi risiko penyakit jantung.

Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar 

zat besi di dalam tubuh, semakin tinggi pula risiko 

timbulnya penyakit jantung. Melakukan donor darah 

akan mengurangi akumulasi zat besi dalam tubuh. Jika 

donor darah rutin dilakukan, risisko penyakit jantung 

dapat diminimalisasi hingga 30%.

2) Meningkatkan produksi sel darah merah.

Ketika melakukan donor darah, sel darah merah di tu-

buh pendonor akan dikeluarkan. Untuk mengganti sel 

darah merah yang hilang, tubuh akan memproduksi 

kembali sel darah merah. Sehingga produksi sel darah-

merah di dalam tubuh meningkat dan membuatdarah 

di dalam tubuh pendonor lebih segar.

3) Membakar kalori dalam tubuh.Donor darah bisa dijadikan sebagai sarana menu-
runkan berat badan. Penelitian telah membuktikan-

bahwa dengan mendonorkan darah 450 ml, koles-
terol tubuh akan berkurang sebanyak 650 kkal.
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Sebelum 
memulai tesnya :)

Situasi: 
Anda sedang

 berada di dalam 
hutan

       1. dengan siapakah anda berjalan ?
     Kemudian sewaktu anda sedang berjalan,     

     anda menjumpai seekor hewan
2. hewan apakah itu ?
3. apa yang anda lakukan terhadap 

hewan tersebut ? 
(melihat hewan tersebut dan membiarkannya pergi / lari mening-

galkan binatang tersebut / menangkap hewan tersebut)

Sebaiknya disediakan kertas untuk 
menulis jawabannya, hal ini bertujuan 

agar kita mengingat apa yang telah kita pikirkan 
sebelumnya….

Jawab dengan spontan, dan analisa 
pembahasan yang ada setelah itu…

dan di atas meja 
ada cangkir…

8. seberapa banyak 
air yang ada dalam cangkir tersebut ? 

(penuh | setengah | kosong)
          9. dari bahan apa cangkir tersebut dibuat ?

               [(Kaca | keramik | tanah liat ) (logam | plastik | kayu)]
          Anda meneruskan perjalanan ke belakang 

                 rumah dan melihat sebuah taman, dan di dalam taman tersebut terdapat 
      sebuah kotak

     10. seberapa besar kotak tersebut ? ( kecil | sedang | besar )
            11. kotak itu terbuat dari bahan apa ? (cupboard | kertas | kayu | logam)

          tidak jauh dari taman tersebut anda melihat sebuah jembatan
               12. apa bahan dasar material jembatan tersebut ? ( beton | kayu | rotan )
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anda  melanjutkan
 perjalanan…
dan tiba - tiba 

menemukan seikat kunci
4. Nyatakan jumlah kunci tersebut ! 

(dari 1 - 10 anak kunci)
      anda melanjutkan perjalanan dan tiba- tiba 

        anda melihat sebuah rumah di tengah hutan. 
       di dalam pikiran anda :

5. apakah rumah tersebut mempunyai pagar ?
6. apakah pintu rumah tersebut terbuka atau tertutup ?

anda masuk ke dalam rumah itu anda pergi ke ruang tamu dan melihat meja
7. berbentuk apakah meja itu ? (Bulat/ Oval / Segiempat / Segitiga)

dan di atas meja 
ada cangkir…

8. seberapa banyak 
air yang ada dalam cangkir tersebut ? 

(penuh | setengah | kosong)
          9. dari bahan apa cangkir tersebut dibuat ?

               [(Kaca | keramik | tanah liat ) (logam | plastik | kayu)]
          Anda meneruskan perjalanan ke belakang 

                 rumah dan melihat sebuah taman, dan di dalam taman tersebut terdapat 
      sebuah kotak

     10. seberapa besar kotak tersebut ? ( kecil | sedang | besar )
            11. kotak itu terbuat dari bahan apa ? (cupboard | kertas | kayu | logam)

          tidak jauh dari taman tersebut anda melihat sebuah jembatan
               12. apa bahan dasar material jembatan tersebut ? ( beton | kayu | rotan )
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di seberang 
jembatan, ada seekor 

kuda.…

13. apakah warna kuda itu? 
(putih | kelabu | coklat | hitam)

        14. apa yang dilakukan kuda tersebut?
           (diam dan tenang | memakan rumput | berlari)

         15. TIBA-TIBA…tanpa disangka ada angin kencang yang berhembus 
tidak jauh dari kuda tersebut berada. Anda hanya mempunyai 3 pilihan :

(i) lari dan bersembunyi di dalam kotak ?
(ii) lari dan bersembunyi di bawah jembatan ?

(iii) lari ke kuda, naik dan terus pergi ?

Berikut ini adalah analisanya :
1.  dengan siapa anda berjalan merupakan orang yang paling dekat di hati anda.
2.  binatang yang anda jumpa simbolik kepada masalah yg anda hadapi. Ukuran      
     binatang yang besar menunjukkan anda menganggap sesuatu masalah itu besar.
3.  tindakan anda kepada binatang tersebut merupakan tindakan anda kepada    
     masalah yang anda hadapi. Jika anda lari dari binatang tersebut artinya anda    
     memang suka lari dari masalah.
4. kunci:
    1 : anda punya satu teman baik dalam hidup anda
    2-5 : anda mempunyai beberapa teman baik dalam hidup anda
    6-10 : anda mempunyaibanyak teman baik
5. rumah
    berpagar : close-minded
    tidak berpagar : open minded
6. pintu
     terbuka : senang berbagi dan menceritakan cerita masalah kepada orang lain
     tertutup : suka memendam suatu masalah sendiri
7. meja
    Bulat / oval : teman yang datang, anda akan menerima dan mempercayai mereka 
                        sepenuhnya
    Persegi : anda lebih percaya dan cenderung lebih dekat hanya teman 
                   sekelompok saja
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     Segitiga : anda seorang yang suka pilih-pilih teman sehingga anda tidak 
                      mempunyai terlalu banyak teman.
8.   cangkir
      Kosong : cita-cita dan keinginan hidup anda tidak terpenuhi
      Setengah penuh : apa yang anda inginkan dalam hidup anda setengah telah 
                                    tercapai
      Penuh : keinginan dalam hidup anda benar-benar terpenuh
9.   bahan
      kaca | tanah liat | keramik : anda lemah dalam hidup anda dan cenderung 
                                                   menjadi rapuh
      logam | plastik | kayu : and kuat dalam hidup anda
10. ukuran kotak:
      kecil : ego rendah
      menengah : ego sederhana
      besar : ego tinggi
11. material kotak :
      cupboard | kertas | kayu (tidak-bersinar) : rendah hati
      logam : lebih suka membanggakan diri
12. material jembatan:
      beton : punya ikatan yang sangat kuat dengan teman-teman anda
      kayu : hubungan sederhana dengan teman-teman anda
      rotan : anda tidak berada dalam hubungan baik dengan teman-teman anda
13. warna kuda:
      putih : pasangan anda adalah baik dalam hati anda.
      kelabu / coklat : pasangan anda sederhana di hati.
      hitam : pasangan anda sepertinya tidak begitu baik di hati dan tampaknya men
      jadi pertanda buruk.
14. tindakan kuda:
      diam dan tenang / memakan rumput : pasanganmu anda sangat sederhana dan 
            rendah hati.
      berlari-lari : pasangan anda sedikit lebih liar
15. Ini yang terakhir tapi paling penting bagian dari tes ini. angin yang kencang 
      hal-hal yang terdapat pada soal ini menandai hal-hal ini:
	 •	Angin	yang	sangat	kencang	:	masalah	dalam	hidup	anda
	 •	kotak	:	anda
	 •	Jembatan	:	teman	-	taman	anda
	 •	Kuda	:	pasangan
     (i) jika anda memilih kotak, anda bergantung kepada diri sendiri setiap kali anda 
           menghadapi masalah.
     (ii) atau jika anda memilih jembatan, anda akan pergi ke teman- teman anda     
           setiap kali anda menghadapi masalah.
     (iii) atau yang terakhir jika anda memilih kuda, anda mencari pasangan anda 
           setiap kali anda menghadapi masalah.
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Ia adalah seorang penyanyi yang sangat sukses, baik di sisi timur maupun barat bola du-
nia. Terkenal di seluruh dunia sebagai “Anggun”, penyanyi berusia 26 tahun ini terlahir 
dengan nama Anggun Cipta Sasmi yang berarti “Anugerah yang muncul di dalam mimpi”. 
Anggun mengeluarkan album pertamanya di usia 9 tahun. Ketika ditanya bagaimana per-
asaannya menjadi seorang penyanyi di usianya yang begitu belia, Anggun mengatakan 
bahwa saat ia berusia 9 tahun, ia ingin menjadi cepat dewasa agar orang-orang dapat 
menganggapnya serius bahwa ia ingin menjadi seorang penyanyi dan ia ingin berada 
dalam industri musik, bukan di lain tempat. Saat usianya 17 tahun, Anggun telah memi-
liki 3 album rekaman dan memenangkan penghargaan “Indonesian Most Popular Artist 

Award”.

Anggun adalah seorang yang sangat open-minded, walaupun terlahir di keluarga muslim 
namun ayahnya menyekolahkannya di sekolah katolik agar ia mempunyai dua pandan-
gan dan kelak dapat memilih agamanya sendiri. ”Ketika aku datang ke Eropa, aku mem-
pelajari Buddhisme karena aku juga ingin mengenalnya. Kini aku tidak tahu, aku berdoa 
kepada Tuhan, aku percaya terhadap Tuhan, aku tidak beribadah lima kali sehari atau 
sekali seminggu. Aku hanya berdoa ketika aku merasa perlu untuk berbicara dengan Tu-
han, untuk berterimakasih pada-Nya atau untuk meminta pertolongan.” Anggun merasa 
kebanyakan pembicaraan dengan Tuhan terjadi karena ia percaya Tuhan ada di dalam se-
tiap diri manusia, dan kemana pun kita pergi akan selalu pergi ke satu tujuan yang sama.

Ketika ditanya bagaimana pandangannya terhadap agama Buddha, Anggun menjawab  
”Sekarang aku senang dapat sungguh-sungguh mempelajari Agama Buddha. Aku telah 
bercakap-cakap dengan orang yang beragama Buddha dan engkau tahu, agama Buddha 
sebenarnya sangat sederhana, cintai dirimu sehingga engkau dapat mencintai orang 

lain, itulah intinya.”

Bagi Anggun agama Buddha telah secara nyata memberikannya pemahaman yang benar 
mengenai makna kehidupan. Ketika ditanya siapa tokoh dalam Buddhisme yang dipu-

janya, Anggun dengan tegas mengatakan orang itu adalah Pangeran Siddharta.
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