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Mengamati Pikiran Dengan Pikiran (Kesadaran) 
Latihan dalam agama Buddha adalah mengamati pikiran, mengamati pikiran sendiri. Banyak 

orang bertanya, “Dengan apa mengamati pikiran sendiri?” yaitu dengan pikiran (kesadaran). 

Mengamati pikiran sendiri dengan pikiran (kesadaran). Pengamatan ini halus sekali, teliti 

sekali. 

 

Menghancurkan Khayalan dengan Khayalan 
Lamunan dan khayalan manusia sangat banyak. Bagaimana melenyapkan lamunan dan 

khayalan demikian? Sama saja, melenyapkan lamunan dan khayalan. Metode dalam 

Tantrayana adalah menggunakan khayalan untuk melenyapkan khayalan. Khayalan 

sebelumnya campur aduk tidak murni, sebaliknya khayalan yang dilatih sekarang adalah 

murni dan jelas. Itulah perbedaannya. 

 

Keagungan altar (mandala), itulah khayalan yang dipakai untuk melenyapkan khayalan. 

Keagungan para Buddha dan Bodhisattva, itulah khayalan yang dipakai untuk melenyapkan 
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khayalan. Sebenarnya pratima Buddha khayalan belaka. Namun anda seyogyanya 

menggunakan keagungan pratima Buddha untuk menghancurkan khayalan yang ada pada 

diri anda, inilah yang disebut menghancurkan khayalan dengan khayalan. Orang awam tidak 

mengerti sehingga menyebutnya patung berhala. Sebenarnya patung berhala yakni khayalan 

yang terkonsentrasi dan murni, berguna untuk menghancurkan lamunan dan hamburan 

pikiran. Inilah yang disebut menghancurkan khayalan dengan khayalan. Inilah cara 

Tantrayana. 

 

Menyerang Racun Dengan Racun 
Dalam Dharma yang diajarkan Padmasambhava, bahkan ada yang disebut sebagai 

menyerang racun dengan racun. Ini terungkap dalam kalimat “mula-mula menggaet dulu 

dengan nafsu, setelah itu baru dialihkan ke dalam kebijaksanaan Buddha”. Dengan kata lain, 

nafsu anda dimanfaatkan untuk membuat anda memasuki Dharma yang benar. 

 

Cara ini tentu saja harus diterapkan dengan sangat hati-hati. Jika diterapkan dengan tepat, 

sungguh dapat menyerang racun dengan racun; tetapi bila penerapannya kurang baik akan 

berakibat mati diserang dua jenis racun. Sebenarnya obat yang diminum waktu orang sakit 

bukan obat jinak melainkan obat ganas. Dalam kenyataannya, setiap obat kimia adalah racun. 

Orang yang sangat memahami obat tidak berani meminum obat. Oleh karena itu, minum obat 

sama saja menyerang racun dengan racun, mengatasi racun dengan racun. Tetapi harus 

diatasi dengan tepat. Kalau tidak, efek kimianya bisa membuat mati. 

 

Dharma dalam agama Buddha mencakup mengamati pikiran dengan pikiran (kesadaran), 

menghancurkan khayalan dengan khayalan dan menyerang racun dengan racun. Dalam 

Tantrayana ada cara menyerang racun dengan racun. Sebenarnya kalau sudah tidak ada 

cara lain barulah menyerang racun dengan racun. Bila masih bisa, sebaiknya mengamati 

pikiran dengan pikiran dan menghancurkan khayalan dengan khayalan saja. 

 

Latihan visualisasi adalah menggunakan pikiran anda yang murni dan jelas untuk 

menghancurkan pikiran yang tidak murni dan bercabang-cabang. Inilah latihan dalam 

Tantrayana. 
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Mengamati pikiran dengan pikiran adalah menggunakan metode Madhyamika yang halus, 

menggunakan metode samatha vipasyana untuk menghentikan pikiran yang berhamburan. 

Ajaran Eksoterik (mahayana) menggunakan cara ini. Dalam Tantrayana menghancurkan 

khayalan dengan khayalan. Jika sudah tidak ada cara lain lagi, cara terakhir untuk 

menyelamatkan makhluk hidup adalah menyerang racun dengan racun. 

 

Om Mani Padme Hum! 

 

Sumber : Lembaran Renungan Dharmasangkha Vihara Vajra Bumi Nusantara, Karawaci. 
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