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Berbahagialah 
Cipt. Sherly Meiny 

……………………………………… 

 

Berbahagialah terlahir s’bagai manusia 

Berbahagia yang mengerti Hukum Kesunyataan 

Tiada lagi Roda Samsara 

 

Bagaikan perahu menyeberang Lautan Hidup Samsara 

Siapa yang mencapai pantainya 

Bahagialah dan sejahtera 



Mengapa berbahagia ? 

• Karena kita adalah Pemenang 

• Karena kita adalah manusia, yaitu 

mahluk yang memiliki pikiran yang luhur 

• Karena sangat sulit terlahir sebagai 

manusia 

• Karena sangat sulit untuk dapat 

mendengar Dhamma 

 



  

Kita adalah Pemenang 



Kita adalah Manusia 

• Manusia berasal dari kata Mano dan 

Ussa. 

• Mano artinya pikiran 

• Ussa artinya luhur 

• Jadi, manusia adalah mahluk yang 

memiliki pikiran yang luhur. Yang dapat 

membedakan mana yang baik dan buruk. 



Contoh : Membedakan Irama 

Paritta, Gatha, dll  
 

• Irama pembacaan ETTAVATA 

• Irama Magadha (lihat buku Paritta Suci) 

• Jadi, dapat membedakan mana yang 

sesuai dan yang tidak. 

















HIDUP BAHAGIA 

Bila saja hidup di dunia jauh dari sifat serakah 

Jauh dari sifat saling membenci  Pastilah kan hidup bahagia 

 

Namun bila hidup di dunia penuh dengan angkara murka 

Penuh dengan sifat kemunafikan Pastilah kan hidup 

sengsara 

 

Mengapa tidak kita mencoba merenungkan  

Ajaran Sang Guru Buddha 

Tentang kasih sesama kasih nan tulus setia 

Berbahagia alam semesta 

 



Sulit Terlahir sebagai Manusia  

dan  

Dapat Mendengar Dhamma 



Dalam Samyutta Nikaya V : 457 

Buddha Gotama bersabda kepada 

Bhikkhu Ananda Thera : 

“Bayangkan bila seluruh permukaan 

bumi ini tertutup oleh air, dan ada 

seseorang yang melemparkan sebuah 

gelang ke permukaan air.  



Oleh tiupan angin, gelang tersebut 

terombang-ambing ke utara, selatan, 

timur, dan barat. Sekarang anggaplah 

bahwa sekali dalam seratus tahun seekor 

kura-kura yang buta akan muncul ke 

permukaan air. Apakah yang anda pikir 

akan terjadi ? Akankah kura-kura itu 

memasukkan kepalanya ke dalam gelang 

ketika muncul dipermukaan air ?” 



“Tidak mungkin, Bhante.” 

 “Nah, keadaan tersebut sama tidak 

mungkinnya dengan suatu makhluk 

untuk dilahirkan sebagai manusia; sama 

tidak mungkinnya dengan seorang 

Tathagata, Buddha yang Mahamulia, 

Buddha yang telah mencapai 

Penerangan Sempurna, untuk muncul di 

dunia;  



dan sama tidak mungkinnya dengan 

Dhamma dan ajaran-ajaran Tathagata 

untuk dibabarkan. Namun, sekarang anda 

telah dilahirkan sebagai manusia, seorang 

Tathagata telah muncul dan Dhamma 

telah dibabarkan. Oleh karena itu, 

berusahalah sekuat tenaga untuk 

menyadari Empat Kebenaran Mulia.” 



3M + 1C = D4A 
MENGERTI 

MENERIMA 

MELAKSANAKAN 

 

 

CERITA 

 

 



Akhir kata, saya kutipkan sebuah syair 

dalam Buddhisme yang maknanya 

sebagai berikut: 

     Sulit terlahir sebagai manusia, tapi 

kini sudah terlahir; 

     Sulit untuk dapat mendengarkan 

Buddha Dharma, tapi kini sudah 

mendengar; 

     Bila tidak berusaha berlatih diri dalam 

kehidupan sekarang ini; 

     Kapan lagi baru berlatih diri mencapai 

Pantai Seberang? 



SESI BERIKUTNYA !! 

# Apakah manusia pertama adalah Adam dan Hawa ? 

# Bagaimana manusia lahir ? 

# Jenis-jenis manusia 

# Hidup ini sangat singkat 
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