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Mahaguru leluhur Tantra aliran putih, Gambopa bersabda: “Menguasai konsentrasi hati dan 

pikiran adalah jalan sama dimana dilalui oleh para Buddha Bodhisattva”. 

 

Aku menganggap bahwa kalimat tersebut adalah ‘hikmah esoterik Tantra terdalam’. Dan lebih 

dari itu, Aku juga sangat apresiasi pada enam ketidakan oleh Mahaguru Leluhur Tilopa: “Tak 

mengimajinasi tak merenungkan, tak menganalisa, tak berdhyana, tak mengenang: tak timbul 

pikiran”. 
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Dimana antaranya tak mengimajinasi itu, ialah seusai visualisasi, kemudian memasuki 

fenomena ketenangan batin yang tanpa memvisualisasikan. 

 

Dan mengenai tak berdhyana itu, dimaksudkan sang penekun yang sedang samadhi itu, 

hendaknya tidak mengingati dirinya itu sedang samadhi atau dengan lain kata, samadhi yang 

terlupakan dari samadhi. 

 

Konteks diatas itu semuanya mengandung makna esoterik yang sangat  mendalam. Jangan 

memikirkan masa lalu, jangan memikirkan masa kelak, jangan memikirkan masa kini yang 

sedang meditasi, dengan samadhi tidak melekat sedemikian itu, baru dapat memasuki 

dhyana. 

 

Tentang ‘menguasai konsentrasi hati dan pikiran’ yang pernah Ku pelajari di waktu dulu, 

terdapat beberapa metode sebagai berikut: 

1. Metode Putuskan Pikiran: Setiap munculnya pikiran yang melantur, segera sadari dan 

memutuskannya. 

2. Metode Ulurkan Pikiran: Membiarkan pikiran itu melantur, ibarat si bocah pengembala 

kambing yang acuh tak acuh melihat kambingnya itu, dalam hal ini pikiran, sehingga 

terhenti dengan sendirinya. 

3. Metode Lihat Gambar: Ibarat si bocah yang sedang melihat gambar, dalam hal ini 

pikiran dengan penuh konsentrasi namun hanya sekedar dan dilewatkan saja, tidak 

menaruh dalam hati. 

4. Metode Kebas Rasa: Ibarat badan gajah yang kebas rasa, karena kulit gajah yang 

sangat tebal itu, sekalipun tertusuk oleh duri, dalam hal ini pikiran, namun tidak 

digubrisnya, hatinya tak tergoyahkan. 

 

Keempat metode tersebut itu, merupakan persepsi tentang ‘menguasai konsentrasi hati dan 

pikiran’. 
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Namun, dalam praktek konkret latihan pennekunan atas ‘menguasai hati dan pikiran’ tersebut 

metode yang benar-benar digunakan oleh pribadiKu itu melainkan dengan ‘Metode Hitung 

Napas Vajra’, juga dinamakan ‘Pelafalan Vajra (membaca batin). 

 

Pola latihanKu itu maju secara berangsur sebagai berikut: 

1. Hitung Napas: Konsentrasi penuh menghitung napas diri sendiri, satu kali hirup dan 

satu kali hembus disebut 1 pernapasan. Semampunya menghitung sampai berapa 

saja, pokoknya pikiran terletak pada hitungan pernapasan, begitu terputus maka 

hitunglah mulai dari awal lagi. 

2. Susur Napas: Konsentrasi menyusuri visualisasi atas keluar dan masuknya 

pernapasan, panjangnya hembusan napas dan pangjangnya napas yang dihirup. 

3. Henti Napas: Konsentrasi mengikuti visualisasi dimana tujunya napas itu, setiap kali 

selalu berakhir pada posisi titik Tan Thien, kemudian mulai lagi mengedari seluruh 

badan, mengenali titik hentinya napas. 

4. Visualisasi Napas: Memvisualisasikan dengan penuh konsentrasi, hirup napas itu 

merupakan huruf ‘OM’ yang berwarna putih, setelah memasuki badan, menjadi huruf 

‘A’ yang berwarna merah dan hembusan napas itu menjadi huruf ‘HUM’ yang 

berwarna biru, memvisualisasikan ketiga huruf itu, berangsur memasuki nadi tengah. 

5. Sucikan Napas: Hirup serta hembuskan napas itu dari kasar berangsur menjadi halus 

dari halus, lamban, memanjang berangsur menuju pada tanpa napas dan terhenti 

sirna, pada saat inilah muncul fenomena ketenangan batin. Penjelasan pada 

umumnya takkala napas karma buruk sirna maka napas jnana Nampak, nadi tengah 

terbuka, kemudian nampaklah jatidiri hakiki yang suci. 

 

Bagi semua penekun ilmu Dhyana pada umumnya berkata bahwa segala ilmu berasal dari 

hati semata, diluar hati tiada ilmu. 

 

Berkata pula bahwa segala ilmu adalah dibuat oleh hati yang melantur semata-mata, maka 

dimana hati itu berubah-ubah tidak menentu. Segala ilmu pun demikian berubah-ubah tak 

menentu. 
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Dan ini juga yang dinamakan dengan ‘kemudahan’. Sang Buddha bersabda Dharma 

sepanjang kurun 49 tahun, namun juga dengan sebuah hikmah esoteric terdalam yang 

berkata bahwa tidak pernah bersabda satu kalimat pun. 

 

Sang Buddha juga bersabda, segala ilmu ibarat rakit, setelah mencapai ke tepi seberang, 

hendaklah ditinggalkan. Sementara itu terdapat pula sangat banyak penekun Buddhisme, 

dimana mereka mempelajari di luar aliran Tantra, bagi yang pengetahuannya baru setengah-

setengah itu, lalu menyerang Tantra, dimana penekun Eskalasi Kesempurnaan Tantra yang 

antara lain ‘hawa’ nadi, titik’ itu dianggapnya ajaran menyimpang.  Menggarisbawahi bahwa 

aliran yang benar adalah Agama Buddha yang ortodok, tidak boleh mengembangkan 

penekunan tentang ‘hawa,nadi.titik’ itu. 

 

Hari ini, Aku mau beritahukan kepada anda: seperti dikatakan didepan tadi, segala 

buddhadharma seluruhnya adalah ‘lantur’ juga seluruhnya adalah ‘semu’, buddhadharma 

boleh dibilang seluruhnya adalah ‘kemudahan’, segala dharma (hal-ihwal/ilmu) pun sama 

juga senantiasa berubah-ubah tak menentu (anica) segala dharma seluruhnya bagaikan 

‘bunga kunang-kunang kahyangan’ serta bayangan bulan dalam air’ semata. 

 

Segala ilmu hanya ditekuni menurut kondisi jalinan karma semata. Maka sang Buddha 

bersabda: segala dharma adalah rakit. Bilamana telah sampai  di seberang (menjadi Buddha) 

segala dharma boleh dibuangnya.dengan singkat kata: Buddha Dharma semata-mata sarana 

untuk menjadi Buddha belaka. 

 

Hwesio dari keresidenan Cao Bilang: Kalimat Buddha yang satu ini, aku tidak senang 

mendengarnya, bilamana si sangha tua aku ini memanjatkan nama Buddha sekejap saja, 

mesti berkumur 3 hari. 

Sang Guru leluhur  Ma berkata: bukan hati bukan Buddha, kalimat Buddha itu semestinya 

dibuang, apalagi itu dharma. 

(yang dititikberatkan kedua konteks diatas itu, Buddha adalah istilah kemudahan semata, 

dharma juga sarana kemudahan belaka). 
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Hukum kesunyataan dari kedua konteks itu: jatidiri hakiki tidak dapat diistilahkan, namun 

sekedar dengan istilah ‘Buddha’. 

 

Sekarang Ku mau beritahukan kepada anda hikmah esoterik Tantra terdalam yang otentik: 

Tantra itu dengan yang lantur menyingkirkan yang lantur, Tantra itu dengan semu mendobrak 

semu’ dari ilusi semu itu mencari sebuah hakikat kesunyataan, serta hakikat jatidiri. 

 

Aliran zen berkata ‘segala ilmu itu hati semata, diluar hati tiada ilmu’. Itu tidaklah salah. Tapi 

dimanakah hati itu? Bukankah pencarian hati itu tidak dapat ditemukan? Sedangkan ajaran 

Tantra adalah melalui metode penekunan ‘hawa, nadi, titik’. Untuk menemukan hakikat jatidiri. 

 

Misalnya, makna utama dari ‘Metode Hitung Napas Vajra’ adalah: ‘kesatuan hati dan hawa’ 

Justru kesatuan hati dan  hawa’ inilah merupakan hikmah esoterik Tantra terdalam. 

Demikian bunyinya dalam sutra dapat terobos: “Jatidiri hakiki pada hakikatnya suci bukan ada 

bukan kosong, sempurna dan bebas leluasa. Bagaimanakah untuk mengatasi pikiran 

melantur sehingga dapat Nampak jatidiri hakiki, dalam ilmu rahasia menunjukkan agar 

sipelaku menekuni latihan pernapasan, akan berangsur kendur dan melepas jeratan atas 

batin, mencapai kondisi alami dimana bebas leluasa menguasai batin diri, sehingga keempat 

unsur utama  tubuh berubah menjadi pencerahan yang maha gemilang, terakhir Nampak 

jatidiri menjadi Buddha”. 

 

Ajaran Tantra menganggap: 

Hawa bergerak maka hati pun bergerak. 

Hawa hening maka hati pun hening. 

Mengatur hawa ialah mengatur hati. 

Bilamana hawa henti dan sirna maka ilusi semu terhapuskan, menjadilah Maha Aku Alam 

semesta yang otentik. 

 

Fungsi mengatur hawa dari ajaran Tantra itu, untuk dapat memasuki meditasi (menetap 

kokoh dalam samadhi). Mahaguru Ji Tian （寂天大師）berkata: “Menetap kokoh dalam 

samadhi, tiba-tiba rasa pusing pada sekilas, bilamana ditelusuri dengan telaah secara tekun, 

  www.shenlun.org Hal 5 



Makna Esoterik Tantra Rumus Metode 

Hitung Napas Vajra Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya 
 
jatidiri hakiki pasti dapat memancarkan pencerahan. Sepanjang masa latihan penekunan 

Yoga bagi diriKu itu, Aku mencoba dengan berbagai metode untuk dapat memasuki samadhi, 

antara lain: 

1. Metode Dhyana Eka Grata: 

Konsentrasi pada titik  merah nyalaan api di ujung sebatang dupa, memusatkan garis 

penglihatan, sepenuh hati melihatnya, untuk mengatasi pikiran yang melantur. 

2. Metode  Dhyana Irama Khidmat: 

Konsentrasi mendengarkan irama khidmat, iringan musik, dhyana, atau irama panjatan 

nama keagungan sang Buddha atau irama kosmos, untuk mengatasi pikiran yang 

melantur. 

3. Metode Dhyana Visualisasi: 

Konsentrasi pada visualisasi cakra bulan, visualisasi huruf  “A”, visualisasi huruf benih, 

visualisasi titik pencerahan, visualisasi lima gejalah proses pembentukan tubuh, 

visualisasi memasuki diriku dan aku memasukinya. Visualisasi 32 ciri khas rupa 

Tathagata, visualisasi huruf “HUM” dan lain sebagainya untuk mengatasi pikiran yang 

melantur. 

4. Metode Dhyana 7 Faktor Tubuh: 

Menggunakan sikap duduk tubuh, mencapai pada kenyamanan badan, kenyamanan 

mulut, dan kenyamanan pikiran, untuk mengatasi timbulnya pikiran yang melantur. 

 

Metode-metode tersebut di atas itu semuanya bertujuan agar sipenekun tidak menimbulkan 

pikiran yang melantur tidak menimbulkan cinta dan benci tidak menganalisa, dan tidak 

termelekat. 

 

Terakhir, Aku secara blak-blakan beritahukan kepada anda yang otentik, metode yang 

digunakan diriKu pribadi adalah ‘Metode Hitung Napas Vajra’ (pelafalan Vajra/membaca 

batin), konsentrasi melalui metode ini, paling mudah mencapai maha ketenangan batin, 

memusatkan hati dan pikiran pada hawa pernapasan, menyingkirkan segala pikiran melantur 

yang tidak-tidak, paling mudah memasuki kondisi duduk terlupakan. 

 

  www.shenlun.org Hal 6 



Makna Esoterik Tantra Rumus Metode 

Hitung Napas Vajra Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya 
 
Hikmah esoterik Tantra terdalam dalam hal ini adalah: “Menguasai konsentrasi hati dan 

pikiran, dimana jalan yang harus dilewatkan oleh para buddha. Mengatur hawa berarti 

mengatur hati, hati dan hawa tidak mendua”. 

 

 

Sumber : 

Majalah Agama Buddha Tantrayana Buddhagama CFC Vidya Dharma 

Compiled by: VVBS Web Team 
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