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Allah dipahami sebagai Roh Almighist hak untuk melakukan segalanya. Tidak ada kesepakatan formal tentang konsep kekandenghan, sehingga ada berbagai konsep kekanyihan, termasuk theism, deism, pantheism, dll Diberikan jauh dari, mereka percaya pada kuasa dan keberadaan Tuhan, yang merupakan pencipta dan regulator dari semua peristiwa di alam semesta. Meskipun menurut deisme, Tuhan adalah pencipta alam
semesta, tetapi tidak mengganggu peristiwa di alam semesta. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa karakteristik Tuhan yang berbeda berasal dari berbagai konsep ket tuhan. Konsep Tuhan secara umum sebenarnya terkait dengan zat-zat yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan mampu menciptakan alam semesta. Hampir semua agama di Indonesia percaya dan memahami konsep Tuhan.Pada suatu ketika, saya menghadiri
Kelas Agama Dunia, di mana kelas-kelas membahas agama dari seluruh dunia. Guru saya menjelaskan konsep Buddhisme, Jainisme, dan Taoisme. Hal yang membuatku tertarik adalah kesamaan konsep dewa mereka. Agama Buddha, Jainisme, dan Taoisme adalah konsep Tuhan yang berbeda dari agama lain. Mereka beriman kepada Allah, tetapi Allah dalam pengertiannya sendiri sedikit berbeda dari keyakinan Allah tentang
agama lain. Satu hal yang agak unik tentang ketiga agama ini adalah bahwa mereka tidak menyembah Tuhan tertentu, tetapi mereka percaya pada masa depan dan kehidupan di dunia ini sebagai lingkaran tanpa awal dan akhir. Semua yang dialami di bawah ini adalah karma kehidupan Anda di dunia. Kemudian benar-benar menarik perhatian saya. Bagaimana mereka tidak bisa menjadi Tuhan tertentu, tetapi percaya pada akhirat.
Dalam konteks Buddhisme, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sesuatu yang tanpa saya (anatta) yang tidak dapat diperserifikasikan (tidak ada kepribadian) dan tidak dapat digambarkan sebagai bentuk apa pun dan tampaknya. Agama Buddha menekankan ajaran Sidhart Gautama. Bahkan, Sidharta Gautama belum menyembah Tuhan, ia adalah satu-satunya pemimpin pengajar Buddha yang memimpin para pengikutnya dalam
mencari kebebasan dan kehidupan yang lebih baik. Ibadah Buddha lebih berfokus pada hukum spiritual alam semesta untuk mencapai studi diri sehingga pada akhir nafsu yang menyebabkan semua penderitaan saat lahir, usia, usia, penyakit, kematian, penderitaan, ratapan, dan keputusasaan, dan keputusasaan dapat dilepaskan. Tujuan utama umat Buddha adalah pembangunan karakter dan pelatihan spiritual. Umat Buddha
mempraktikkan agama mereka, menyapu gerbang ke surga atau tanpa perkembangan ketakutan akan neraka. Misi mereka adalah menjalani kehidupan yang tepat dengan menjalankan kualitas manusia dan kedamaian serta melepaskan hal-hal yang menyebabkan nafsu dan kesengsaraan. Baca lebih lanjut: Tuhan dan energi dalam Teori Big Bang Sementara itu, konsep Buddhisme akhirat terkait dengan karma dan inkarnasi.
Mereka percaya bahwa reinkarnasi adalah hasil dari aiss yang berkomitmen untuk kehidupan masa lalu dunia. Oleh karena itu, Buddha sangat menanamkan ajaran moksha. Moksha dilakukan untuk membebaskan nafsu dan penderitaan dalam hidup. Di sisi lain, konsep ketidakpatuhan Jainisme juga hampir sama dengan agama Buddha. Jainisme percaya bahwa alam semesta dan semua zatnya abadi. Ini tidak memiliki awal atau
akhir dalam hal waktu. Alam semesta beroperasi atas kemauannya sendiri dengan hukum alam yang telah berlaku. Jainisme, bagaimanapun, percaya kepada Tuhan, bukan sebagai pencipta, tetapi sebagai hal yang sempurna. Ketika seorang pria menghancurkan semua karmanya, itu berarti bahwa dalam tanda-tandanya dia bisa menjadi jiwa yang dibebaskan dan hidup dalam kondisi yang sangat bahagia Moksha.In Jainisme
memiliki potensi untuk menjadi Tuhan. Oleh karena itu, Jain bukan satu-satunya Tuhan, tetapi tak terhitung jumlahNya Dewa Jain dan jumlahnya terus bertambah karena semakin banyak makhluk hidup yang mencapai pembebasan. Jain percaya bahwa sejak awal setiap kehidupan dikaitkan dengan karma. Tujuan utama agama adalah untuk menghapus karma yang melekat dalam jiwa dan menjadi jiwa yang bebas. Inti dari ajaran
Jain sangat sama dengan Agama Buddha, yaitu pencarian kebebasan. Baca lebih lanjut: Tuhan adalah satu, kita tidak sama sementara itu Taoisme adalah inisiatif tradisi filosofis Cina oleh Lao Tzu. Taoisme berusia bertahun-tahun, dan akar pemikiran ada sebelum konfusius. Taoisme juga sering disebut sebagai Taoist.Taoism adalah kekuatan utama di alam semesta yang ditemukan dalam segala hal, ditemukan dalam inti dari
semua hal di surga dan di bumi, abadi dan tidak berubah. Seperti buddha, Taoisme juga merupakan pendiri yang mengajak rakyatnya untuk mencari kedamaian dan kebebasan. Lao Tzu tidak berkomentar sedikit pun tentang siapa Dewa Tao. Dia hanya menggambarkan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengambil jalan kepada Allah dan memberikan semua penderitaan. Ketiga agama terlihat sangat unik di mataku.
Meskipun berasal dari berbagai negara, ketiganya memiliki konsep kekanyakan yang hampir sama. Agama Buddha, Jainisme, dan Taoisme bukanlah Tuhan tertentu untuk disembah, tetapi mereka percaya pada kuasa Allah. Tiga agama sama-sama mengajarkan kehidupan untuk mencari kebaikan dan kebebasan dengan cara mereka sendiri. Baca selengkapnya: Kehadiran Tuhan di Referensi
//sites.fas.harvard.edu/~pluralsm/affiliates/jainism/jainedu/jaingod.htm Dhammasala Online ist bei Facebook. Um dich mit Buddha Dhammasala Online zu verbinden, tritt Facebook noch heute bei. Buddha Dhammasala Online ist bei Facebook. Um dich mit Buddha Online zu verbinden, tritt Facebook noch heute bei. Dewa dalam agama Buddha oleh Umat Buddha Bhikkhu Uttamo terkadang dilihat oleh masyarakat sebagai lengan
bawah. Agama Buddha sering dikatakan sebagai agama yang tidak kenal ampun. Bahkan, dalam satu pertemuan dengan para pemuka agama, saya pernah menerima pernyataan dari tokoh agama lain bahwa agama Buddha tidak saleh. Menanggapi tuduhan ini, saya menjawab pertanyaan lain: Agama mana di Indonesia yang saleh? Tentu saja, para pemuka agama langsung terguncang dan merah di wajah mereka. Mereka
tampaknya tidak mempercayai pertanyaan saya. Namun, saya langsung melanjutkan dengan caption bahwa istilah Tuhan sebenarnya berasal dari Bahasa Kawi. Oleh karena itu, arti kata tuhan dapat ditemukan dalam kosakata Kosakata. Kamus menyebutkan bahwa Tuhan berarti penguasa atau tuan. Dan karena tidak ada agama di Indonesia yang menggunakan bahasa kawi sebagai bahasa untuk kitab suci, maka agama mana di
Indonesia yang saleh dan mencantumkan istilah Allah dalam kitab suci asli? Mereka beranggapan bahwa tidak ada tuhan dalam tulisan suci mereka. Jika demikian, tipitaka, sebuah kitab suci Buddha, juga tidak akan pernah menyebut tuhan, karena Tipitaka menggunakan Pali, yang merupakan bahasa yang digunakan di India pada zaman kuno. Namun, jika tidak ada istilah Allah Tipitaka Kitab Suci tentu tidak boleh mudah dan
ceroboh, maka seseorang menunjukkan bahwa agama Buddha tidak berperasaan. Salah tafsir dan penafsiran yang sembrono tersebut tentunya dapat menimbulkan konflik antar umat beragama di Indonesia, bahkan di berbagai belahan dunia. Contoh sederhana dari ini adalah penggunaan jari telunjuk salah satu jari orang tersebut. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata jari telunjuk dapat dengan mudah ditemukan karena berasal dari
Bahasa Indonesia. Namun, jari telunjuk istilah tidak dapat ditemukan dalam kamus bahasa Inggris. Kenyataan kontroversial ini tentu tidak berdiri oleh orang-orang tanpa pandang bulu, menyimpulkan bahwa siapa pun yang berbicara bahasa Inggris tidak memiliki jari telunjuk. Kesimpulan yang aneh dan tidak masuk akal. Kesimpulan semacam ini tidak berdasar pasti akan menjadi kerumunan stok tertawa. Sayangnya, pemahaman
semacam ini tidak berlaku untuk konsep kekanyakan dengan agama Buddha. Ketika agama Buddha tidak pernah menyebutkan istilah Allah dalam berbagai upacara ritual, itu tidak pandang bulu, masyarakat dituduh bahwa Agama Buddha tidak pandang bulu. Bahkan, Agama Buddha, yang menggunakan tulisan suci PALI, konsep kesalehan yang dimaksud menggunakan istilah Nibbana atau lebih dikenal sebagai Nirvana (Bahasa
Sansekerta). Jadi, satu tidak pernah istilah dewa Tipitaka, tapi istilah nibbana. Nibbana sering disebarkan oleh Buddha pada kesempatan yang berbeda ke berbagai bidang kehidupan. Nibbana juga merupakan target utama umat Buddha, mirip dengan berbagai konsep ket tuhan dalam agama lain yang juga merupakan tujuan akhir masing-masing. Seperti yang diketahui bahwa Sang Buddha tahu bahwa ada tiga tujuan untuk hidup
dalam seorang Buddha, yaitu, pertama, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kedua, kebahagiaan, karena lahir ke alam surga atau alam bahagia setelah kematian. Ketiga, kebahagiaan tertinggi adalah Nibbana atau Nirvana, yang dapat dicapai jika seseorang masih hidup di dunia atau setelah dia meninggal nanti. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan duniawi yang dapat diwujudkan di dunia ini setelah seseorang
mengenal dan membawa Buddha Dhamma. Jika setelah mengenal Dhamma, seseorang menjadi semakin sulit dalam hidup, maka Dhamma yang lebih dikenal sebagai Buddhisme tidak menguntungkannya. Kebahagiaan tahap pertama ini diukur dengan kurangnya rasa, dengan setidaknya empat persyaratan penting, yaitu pakaian, makanan, tempat tinggal dan fasilitas perawatan kesehatan. Ada, tentu saja, perasaan yang sangat
relatif. Cukup bagi seseorang untuk menjadi kependekan dari orang lain. Oleh karena itu, istilah Dhamma cukup diukur di bagian paling bawah atau setidaknya dari properti para bhikkhu dengan rasa yang cukup besar. Dengan demikian, orang yang lebih dari bhikkhu, maka tentu saja, dia sudah bisa disebut cukup. Bahkan jika orang masih merasa tidak memadai, itu bisa karena kebutuhan yang berbeda atau bahkan keserakahan.
Para bhikkhu, yang hidup sebagai pertapa, masih membutuhkan empat kebutuhan pokok, yaitu jubah, makanan, tempat tinggal dan obat-obatan. Kebutuhan akan jubah bhikkhu hanya satu set. Dengan demikian, jika para bhikkhu mampu hidup dalam kartu dalam jubah selama bertahun-tahun, maka orang-orang yang memiliki lebih dari satu set pakaian, misalnya, tujuh set tujuh hari seminggu, maka dia dapat dianggap cukup. Tetapi
jika dia memiliki banyak pakaian dan masih percaya dia tidak cukup, maka itu lebih be hubungannya dengan keserakahannya. Hal yang sama berlaku untuk kebutuhan akan makanan. Kehidupan Para Bhikkhu dipelihara oleh makanan yang berasal dari persembahan manusia. Secara umum, bhikkhu hanya makan sekali atau dua kali sebelum tengah hari. Oleh karena itu, jika orang telah mampu menyediakan diri mereka dan
keluarga mereka dengan makanan lebih dari dua kali sehari, ini sebenarnya dapat dikatakan cukup. Namun, jika dia masih merasa tidak memadai ketika makanannya dilebih-lebihkan, maka perasaan itu muncul sebagai akibat dari keserakahan yang dia miliki selama ini. Perumahan membutuhkan bhikkhu tinggal di gua atau di gubuk sederhana. Oleh karena itu, jika orang telah mampu memiliki satu unit rumah, bahkan jika itu
sederhana, sebenarnya itu bisa disebut cukup. Rumah yang berlebihan dapat dikatakan menandai keserakahan. Akhirnya, relevansi dana kesehatan menjadi sumber kebahagiaan duniawi keempat untuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Dalam rangka menjaga kesehatan dan mengobati penyakit, para bhikkhu sesuai aturan kebijaksanaan diperbolehkan menggunakan urin mereka. Tradisi ini sebenarnya lebih dikenal sebagai
terapi urin. Jadi jika umat telah mampu membeli obat, bahkan jika itu generik, itu sebenarnya bisa disebut cukup. Namun, jika berlebihan dalam mengambil fasilitas pelayanan kesehatan agar boros, maka dipengaruhi oleh keserakahan nafsu. Dalam konteks tujuan hidup umat Buddha pertama adalah untuk hidup bahagia di dunia dengan kepatuhan dengan pakaian, makanan, tempat tinggal dan fasilitas perawatan kesehatan,
sehingga ada banyak catatan dalam deskripsi Buddha Dhamma untuk membuat hidup, melestarikan dan meningkatkan kekayaan, serta upaya untuk mempromosikan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Dengan membuat deskripsi Dhamma, yang disampaikan oleh Buddha dan dicatat dalam Artikel Tipitaka, umat Buddha diharapkan memiliki pedoman hidup yang jelas dan definitif untuk bekerja dan di rumah.
Dengan demikian, ia akan menerima kecukupan materi, bahkan berlimpah bahan, tetapi kondisi rumah tangga dan mental masih bahagia. Selain itu, tujuan kedua umat Buddha yang hidup setelah merasa cukup bahagia untuk hidup di dunia adalah menjalani hidupnya sehingga setelah kematiannya ia lahir di alam surga. Tujuan lahir di alam surga adalah tujuan kedua untuk memberi umat Buddha kesempatan untuk menunjukkan
manfaat kemajuan dari agama Buddha dalam kehidupan ini. Jika benar bahwa ia telah menguntungkan Buddha Dhamma dengan mendapatkan kebahagiaan duniawi, pasti akan tumbuh iman yang kuat kepadanya tentang ajaran-ajaran Buddha. Dia akan lebih bersedia untuk melakukan dhamma, sehingga ia dilahirkan ke dalam kerajaan bahagia sebagai target berikutnya dalam hidup. Bukti bahwa kebahagiaan sedang dicapai di
dunia ini menjadi sangat penting, karena bukti kelahiran di surga jauh lebih sulit dilakukan ketika seseorang masih hidup di dunia. Dilahirkan ke dalam kerajaan surga seringkali merupakan pengetahuan umum, serta keyakinan mempesona yang berasal dari berbagai tulisan suci di masyarakat. Di sini Buddha Dhamma mencoba untuk memberikan bukti, bukan hanya janji. Kurangnya manfaat iman membutakan tanpa bukti kelahiran di
surga dapat memperjelas perumpamaan cinta seorang pria untuk gadisnya yang menawan. Ini adalah kisah seorang gadis cantik cantik. Kecantikannya terkenal di mana-mana. Setiap hari banyak pemuda datang untuk mengharapkan dia sebagai seorang istri. Ini adalah membawa tangan yang berbeda sebagai pemba tarik jantung seorang gadis. Akhirnya, dari sekian banyak pria yang melamar, gadis itu memilih salah satunya.
Ketika seorang pria menerima lamarannya ditanya kapan mereka akan menikah. Gadis itu menjawab, Kemudian setelah kami mati. Jawaban yang aneh dan sia-sia. Kapan mereka mati ketika mereka memiliki kesempatan untuk hidup dan bahagia bersama? Ini tidak masuk akal benar-benar. Sayangnya, respons semacam ini dianggap tidak aneh dan masih layak dipercaya ketika seseorang menerima janji tanpa bukti bahwa
seseorang akan dilahirkan di surga setelah dia meninggal. Itulah sebabnya, untuk membuktikannya terlebih dahulu, Dhamma Buddha memberi mereka yang ingin belajar dan menjadikan Dhamma dunia kebahagiaan sebelum mereka berbicara tentang kebahagiaan surgawi. Dalam hal kebahagiaan surgawi yang dicapai setelah mendapatkan kebahagiaan duniawi bisa membuat umat Buddha mendiskon awal kebahagiaan duniawi
bagi mereka yang membutuhkan. Umat Buddha sering harus berbuat baik dengan berbagi kelebihan pakaian, makanan, tempat tinggal dan fasilitas perawatan kesehatan yang telah dia miliki, dan dia telah merasa cukup tentang hal itu. Di sinilah peran merasa cukup untuk mengatasi keserakahan menjadi sangat penting. Dari tindakan ini juga dapat dibedakan dengan pengaruh yang cukup atau serakah untuk diri Anda sendiri.
Mereka yang terkena keserakahan tidak pernah merasa cukup dan tidak mau membagikannya kepada mereka yang membutuhkannya. Meskipun mereka yang merasa cukup tidak akan pernah menghabiskan setiap kesempatan untuk berbagi dan akan terus membagikannya dengan mereka yang membutuhkannya. Sering berbagi, orang dilatih untuk memperbanyak moral melalui tubuh, ucapan dan pikiran. Ini adalah cara seseorang
dilahirkan di surga setelah kematiannya. Akhirnya, karena seseorang telah mampu membuktikan pencapaian kebahagiaan dunia dengan melakukan Dhamma, ia juga merasakan kebahagiaan karena mampu berbagi, maka tahap ketiga tujuan hidupnya adalah mencoba mencapai Nibbana atau Nirvana atau Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan ini serta kehidupan berikutnya. Untuk memahami konsep keperklahan dalam agama
Buddha, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa dalam masyarakat secara keseluruhan ada dua cara mendekat. Pertama, Tuhan dikenal karena bentuk manusia. Oleh karena itu, tidak jarang menemukan istilah Allah melihat umat-Nya atau Allah mendengar doa-doa-Nya dan lainnya serta banyak lainnya. Pendekatan kedua, Tuhan dikenal karena sifat manusia. Misalnya, Tuhan marah, Allah cemburu, Allah mengasihi, Allah sendirian,
dan banyak istilah serupa lainnya. Tidak seperti apa yang dilewati, Dewa dalam agama Buddha tidak menggunakan kedua jenis di atas. Buddhisme menggunakan aspek nafi atau penolakan orang itu bisa membayangkan. Dengan demikian Nibbana atau Tuhan dalam agama Buddha adalah yang belum lahir, perwujudan, Tanpa syarat, Tidak bersyarat. Tak terbayangkan, serta banyak kata-kata lainnya. Singkatnya, Tuhan atau
Nibbana adalah mutlak, tidak ada kondisi apa pun. Pendekatan yang berbeda ini melibatkan ketidakmampuan bahasa manusia untuk menceritakan semuanya, bahkan hal-hal sederhana yang ada di sekitar kehidupan seseorang. Misalnya, seseorang tidak akan pernah bisa menceritakan rasa atau bentuk orang durian yang belum pernah melihat durian sama sekali. Tidak peduli apa yang dikatakan orang tersebut, pendengar masih
kesulitan membayangkannya, terutama ketika datang ke bau durian yang berbeda. Tidak mungkin untuk mengatakannya. Jadi cara yang jauh lebih mudah untuk menjelaskan hal ini adalah dengan contoh durian asli untuk diperkenalkan kepada pendengar. Setelah melihat objek, mencium baunya, pendengar langsung mengangguk pada pengertian. Demikian pula konsep kekanyiman buddhisme. Jika rasa, bentuk, dan warna durian,
yang mudah ditemukan tidak mungkin dikatakan, maka tentu saja sekarang dapat dimengerti mengapa Dhamma menggunakan istilah yang tak terbayangkan untuk memberi tahu nibbana. Hanya saja menyebutkan hal yang tidak terpikirkan bukan berarti tidak ada. Sama halnya dengan kesulitan menceritakan rasa durian di atas; tidak bisa mengatakan tidak berarti apa-apa. Untuk menjelaskan durian, perlu untuk membuktikan dirinya.
Untuk memahami Nibbana, perlu hidup sendiri. Jalur yang akan ditempuh dikenal sebagai Jalan Mulia Berunsur Delapan. Jalan Mulia Berunrun Dan Eight sebenarnya hanya satu arah. Namun, satu jalur ini terdiri dari delapan unsur, yaitu True Understanding, Right Mind, True Speech, True Deeds, True Livelihood, True Effort, True Attention dan True Concentration. Jalan mulia inilah yang diajarkan Sang Buddha ketika Dia pertama
kali mengajar di dunia Dhamma. Karena umat Buddha harus mengambil dan menjalani delapan jalan mulia progresif mereka untuk memahami Ketuhanan Mahaesa atau Nibbana, ajaran-ajaran Buddha dikenal sebagai datang dan menunjukkan atau ehipassiko (Bhs Pali). Cara Mulia Delapan Elemen yang disebutkan di atas adalah salah satu elemen Ajaran Dasar Buddha, yang dikenal sebagai Empat Real Mulia. Seperti nama yang
digunakan, Empat Realitas Mulia terdiri dari empat kondisi yang dialami oleh semua makhluk hidup. Pernyataan pertama menyebutkan fakta bahwa hidup mengandung ketidakkonskonsitasan. Frustrasi ini disebabkan oleh keinginan untuk selalu bertemu dan berkumpul dengan orang yang Anda cintai dan keinginan untuk tidak terdiri dari mereka yang tidak suka. Pernyataan kedua menganalisis bahwa frustrasi disebabkan oleh
keinginan. Semakin kuat keinginan, juga mengalami frustrasi yang kuat. Sebaliknya, semakin lemah keinginan, semakin lemah frustrasi yang muncul dalam pikiran Anda. Realitas ketiga memberikan pembenaran bahwa keinginan kontrol akan menyebabkan hilangnya frustrasi untuk seseorang mencapai Nibbana. Dan realitas keempat memberi jalan atau satu cara, yang memiliki delapan elemen untuk mengendalikan keinginan dan
menghilangkan frustrasi. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, masing-masing jamur nyata yang mulia ini- Pernyataan Mulia pertamanya menyebutkan bahwa hidup adalah frustrasi. Frustrasi ini muncul karena dalam hidup selalu dikondisikan untuk berbagi dengan semua hal yang dicintai dan memuaskan hal-hal yang tidak disukai. Ini dalam arti terluas. Dengan demikian, pemahaman dapat mencakup orang, benda,
suasana, dll. Misalnya, seseorang awalnya dapat duduk dengan nyaman di lantai, tetapi lain kali dia mungkin merasakan kesemutan yang menyakitkan. Perasaan ini muncul karena ia dipisahkan oleh kondisi yang menyenangkan yaitu, nyaman duduk di seberang kaki di lantai dan bertemu dalam keadaan tidak dicintai yaitu rasa sakit yang disebabkan oleh kesemutan. Hal yang sama berlaku untuk ketidaknyamanan yang disebabkan
oleh rasa lapar. Kondisi ini berasal dari berpisah dengan cinta, tidak lapar dan memenuhi kondisi yang tidak disukai, yaitu kelaparan. Jadi, kondisi untuk tidak suka dan separable dengan suka selalu muncul bersama sebagai dua sisi tangan yang terlihat berbeda jika dilihat dari dua helai. Namun, kedua perbedaan pendapat ini masih melihat bagian tangan yang sama. Sang Buddha jelas memahami bahwa sumber frustrasi ini berasal
dari keinginan yang tidak dapat disuruskan untuk selalu memuaskan orang yang dicintai dan tidak memenuhi ketidaksukaan. Oleh karena itu, pernyataan Mulia kedua menyebutkan bahwa keinginan itu adalah sumber frustrasi. Semakin kuat keinginan seeperson untuk mempertahankan posisi orang yang dicintai, semakin besar perasaan frustrasi yang dialaminya. Demikian pula, semakin kuat penolakan pertemuan dengan keadaan
yang tidak menyenangkan akan memperdalam rasa frustrasi yang muncul di batinnya. Dalam contoh ini, semakin seseorang bersemangat atas kesemutan yang dialaminya, semakin dia tidak menyetujui kondisi tubuhnya yang terbatas. Semakin banyak kelaparan yang telah muncul, semakin buruk rasa lapar. Oleh karena itu, hamburan buddha berikutnya adalah pernyataan mulia ketiga yang ketidakpuasan dapat diatasi jika keinginan
dapat dikendalikan. Kontrol keinginan ini dicapai dengan memahami bahwa hidup adalah proses yang sedang berlangsung. Tidak ada keabadian di alam semesta ini. Hanya itu abadi. Dengan demikian, ada pertemuan harus perpisahan. Ketika seseorang bertemu dengan posisi yang nyaman duduk berhadapan di lantai, maka, seiring waktu, dia secara alami memenuhi posisi duduk yang tidak nyaman di lantai, yang kesemutan.
Juga, ketika dia merasa nyaman bertemu dengan kelaparan, maka suatu hari sesuai dengan laju waktu, dia pasti bertemu dengan rasa lapar. Segala jenis keinginan yang menciptakan frustrasi seperti itu akan diatasi jika seseorang mampu memahami keabadian ini. Akhirnya, sebagai realitas mulia keempat, Sang Buddha menggambarkan jalan Bangsawan delapan Itu adalah kunci untuk pemenuhannya untuk dapat mengendalikan
keinginannya. Implementasi jalan yang mulia adalah apa yang dibutuhkan umat Buddha dan simpatisan untuk bekerja dengan tekun dan penuh semangat untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan, yang dapat diperoleh seperti yang dijelaskan di atas, adalah kebahagiaan duniawi, kemudian, kebahagiaan setelah kematian, lahir di salah satu alam surga atau bahkan, tentu saja, kebahagiaan tertinggi, yang bebas dari kelahiran
kembali, yaitu ketika seseorang mencapai Nibbana atau Tuhan Yang Maha Esa dari Agama Buddha. Dasar dari delapan implementasi Jalur progresif yang mulia dimulai dengan latihan moral. Setidaknya pada awalnya ada lima latihan moral yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari pembunuhan, pencurian, manipulasi, kebohongan dan pesta minum. Stitusi diri ini versus lima kondisi perilaku seseorang yang diperlakukan
buruk seseorang selalu menyadari perilaku dan ucapan seluruh tubuh yang sedang diproses. Semakin sering seseorang mampu mengembangkan pemahaman tentang tindakan dan ucapannya, semakin dikondisikan dia adalah memperhatikan dan mewujudkan segala macam gerakan pikiran yang menjadi sumber tindakan dan ucapan tubuhnya. Gerakan pikiran perhatian inilah yang menyatakan pemahaman Anda bahwa realitas
kehidupan hadir. Secara bertahap, dengan pemahaman ini, orang tersebut akan kurang melekat pada masa lalu atau di masa depan. Masa lalu hanyalah kenangan sebagai bagian dari upaya belajar untuk meningkatkan dan meningkatkan masa kini. Meskipun masa depan masih menjadi rencana dan mimpi yang harus dilaksanakan sedikit di masa kini. Dengan demikian, masa kini adalah waktu yang sangat penting untuk selalu
meningkatkan kualitas diri dan batin. Pemahaman yang kuat bahwa realitas kehidupan adalah bahwa sekarang seseorang perlahan-lahan akan mengurangi keterikatan Anda. Pikirannya menjadi tenang seimbang dalam menghadapi semua perubahan yang dihadapinya. Bahkan, akhirnya ia mampu membebaskan diri dari keterikatan sehingga batinnya akan terbebas dari keserakahan, kebencian dan kegelapan. Kegelapan Batin ada
satu ketidaktahuan di sini bahwa realitas kehidupan tidak abadi dan hanya proses yang sedang berlangsung. Dengan demikian, tidak lagi melekat pada proses yang terus berubah ini. Ini adalah pemahaman yang menuntun seseorang bebas dari kelahiran kembali atau mencapai Nibbana, yang tidak dapat dikatakan karena ke mutlakitasnya. Benar-benar tanpa syarat. Hanya, meskipun ini tidak dapat dikatakan, Nibbana dapat dicapai
oleh mereka yang dengan bersemangat mengambil jalan kedelapan yang mulia. Dengan demikian Nibbana atau satu Dewa Buddhisme sejati tidak dapat mengetahuinya, tetapi dapat dicapai dengan mengambil Noble delapan jalur bertahap. Tentu saja, akan ada pertanyaan di antara umat Buddha dan simpatisan bahwa jika Nibbana atau Dewa Buddha bukanlah konsep seperti pemahaman umum yang dikenal di masyarakat, lalu
bagaimana umat Buddha berdoa? Banyak orang sering keliru menyebutkan bahwa umat Buddha berdoa di bait suci. Oleh karena itu, istilah doa harus dipahami terlebih dahulu, yang sebenarnya terdiri dari dua suku kata, yaitu sembah yang berarti kehormatan dan hyang, yang merupakan dewa. Doa dengan demikian berarti kehormatan dengan menyembah para dewa. Ketika doa ditafsirkan seperti itu, umat Buddha tidak benar-
benar berdoa. Umat Buddha tidak menghormati atau menyembah dewa. Umat Buddha mengenali dewi di surga, tetapi orang-orang tidak bertanya kepada mereka. Umat Buddha juga tidak berdoa karena istilah itu adalah perasaan bahwa ada permintaan yang disebutkan ketika seseorang sedang berdoa. Umat Buddha tentu tidak pernah meminta patung buddha atau fihak lainnya. Deskripsi ini dengan jelas menegaskan bahwa umat
Buddha tidak berhala disembah karena mereka tidak pernah meminta patung buddha, patung lain dan bahkan kekuatan lain di luar manusia. Alih-alih menyebut doa atau doa, umat Buddha lebih cenderung dinyatakan melakukan ibadah yang terhormat. Istilah puja bakti terdiri dari kata puja, yang berarti kehormatan dan pelayanan, yang lebih diartikan sebagai melakukan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Dalam
menjalankan ibadah, umat Buddha menjalankan tradisi yang telah berlangsung sejak zaman Buddha masih hidup, yaitu orang datang, masuk ke ruang kehormatan dengan damai, mengambil housewar atau sujud diri, bertujuan untuk menghormati simbol buddha, jadi jangan menyembah patung atau berhala. Kebiasaan biasa ini dilakukan karena Sang Buddha berasal dari India. Sudah menjadi tradisi sejak zaman kuno di berbagai
negara timur, termasuk India, bahwa ketika seseorang bertemu orang yang dihormati, maka dia tidur sendiri di lantai sebagai tanda penghormatan bagi mereka yang layak dihormati dan menunjukkan upaya untuk mengurangi Karena berbaring di depan altar atau patung buddha hanyalah bagian dari tradisi, sehingga umat dan simpatisan tidak bisa melakukan itu jika jiwa tidak senang melakukannya. Tidak masalah, karena patung itu
tidak mungkin untuk menuntut dan memaksa seseorang di depan untuk berbohong kepada diri mereka sendiri. Namun, dengan bisa berbaring, maka orang tersebut akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berbuat baik dengan tubuh mereka. Dia belajar untuk menjadi rendah hati. Setelah memasuki ruangan dan berbaring, umat Buddha dapat duduk di sebelah lokasi. Orang-orang kemudian sendirian atau dengan orang-
orang di ruangan membaca paritta dalam khotbah buddha yang berulang. Mudah-mudahan, dengan pengulangan khotbah Buddha, umat memiliki kesempatan untuk merenungkan isi deskripsi Buddha Dhamma dan mencoba melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, semakin lama seseorang mengenal Dhamma, semakin dia melakukan ibadah, semakin banyak khotbah Buddha diulang, semakin baik dia harus
berada di pembuangannya, dalam pidato dan dalam berpikir. Salah satu contoh paling sederhana adalah kebiasaan orang membaca vihara Karaniyametta Sutta. Sutta atau Khotbah Sang Buddha ini adalah cara memancarkan pikiran yang penuh kasih kepada semua orang sepanjang waktu ketika seseorang berdiri, berjalan, berbaring, berbaring diam saat dia tidak tidur. Semoga membaca sutta seringkali seseorang akan selalu
berusaha memancarkan pikiran cinta terhadap lingkungan Anda. Dia harus lebih sabar dari sebelumnya. Hal ini juga disebutkan dalam salah satu artikel ini yang tidak marah dan benci mengharapkan orang lain menjadi sengsara. Memahami garis cinta ini sangat dalam dan layak untuk berolahraga. Dengan mampu mengambil satu baris ini hanya dalam hidup, maka mental Anda akan menjadi lebih tenang dan lebih bahagia, bahkan
jika mereka dihadapkan dengan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dia akan menjadi orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dengan demikian, ketika ia hadir dan berkumpul, maka ia akan selalu membawa kebahagiaan di lingkungannya. Ini adalah rasa sejati dari rasa ibadah yang mulia yang merupakan suatu kehormatan dan untuk melakukan ajaran-ajaran Buddha. Sekali lagi, umat Buddha tidak berdoa, juga
tidak berdoa. Namun, sebagai orang biasa, wajar jika umat Buddha memiliki keinginan atau permintaan, seperti menginginkan banyak kebahagiaan, ingin menjadi kaya, dll Jika demikian, bagaimana Buddha dapat melakukannya sehingga keinginan atau harapannya dapat tercapai? Untuk mencapai keinginan mereka, umat Buddha secara tradisional disarankan untuk berbuat baik terlebih dahulu dengan institusi, pidato, dan juga
pemikiran. Dan dia adalah Tuhan dunia. Upaya untuk menyalurkan buah kebajikan ini ke dalam tradisi biasanya dilakukan dalam tiga tahap. Seperti menulis surat, itu pasti membutuhkan kalimat pembuka sebelum mengungkapkan niat atau konten Anda yang sebenarnya sebelum kalimat penutup. Demikian pula ketika mengunjungi rumah seseorang, biasanya dimulai dengan percakapan santai, ramah dan persaudaraan sebelum
membahas masalah sebenarnya. Setelah itu, barulah acara perhotelan kembali ditutup dengan hujan ringan sebelum berpamitan. Demikian pula, ketika umat Buddha mengekspresikan keinginan atau harapan mereka dalam ritual Buddha. Awalnya dibuka dengan amukan Sang Buddha. Dikatakan bahwa itu mengingat karena membedakan dengan istilah pujian. Dalam ritual Buddha, Buddha tidak memiliki ketenaran karena tidak
menguntungkan. Sang Buddha tidak terlahir kembali. Dengan demikian, pujian tidak lagi mempengaruhi-Nya. Oleh karena itu, memori Khotbah atau Ajaran Buddha diformulasikan sebagai Menurut benih yang diinokulasi, itu akan menjadi buah yang akan dipanen. Menanam kebajikan akan meningkatkan kebahagiaan. Kontemplasi atau memori ini terkait dengan hukum sebab dan akibat atau yang lebih dikenal dengan Hukum
Kamma. Setelah dibuka dengan refleksi, berikut ini menyatakan harapan atau keinginan untuk bertindak, menyebutkan: Semoga dengan semua kebaikan yang telah saya lakukan sejauh ini akan membawa kebahagiaan untuk membentuk ... ... , yang dapat diisi, misalnya: banyak kekayaan, umur panjang, sehat kuat dan bersemangat, dan banyak lagi isian di bawah ity of the quintessential. Mulai memikirkan hukum sebab akibat,
seseorang akan lebih sadar bahwa jika dia menginginkan kebahagiaan, ia harus berbuat baik terlebih dahulu pada fihak lain. Seperti menanam padi panen padi, mirip dengan ketika seseorang tumbuh kebajikan, ia juga akan menuai kebahagiaan. Jika ia menanam pelepasan makhluk itu dari penderitaan, maka ia akan dipisahkan dari kesulitan yang dihadapi. Sebagainya. Dan jika itu sudah cukup baik, maka tentu saja kebahagiaan,
seperti yang diharapkan, akan terwujud. Bahkan jika ada keinginan yang belum terjadi, dia akan selalu tertarik untuk berbuat baik, karena dia telah memahami bahwa semua kebajikan yang tidak pernah hilang. Ketika ungkapan permintaan terbuka dan sebelum itu, mengingat hukum Kamma atau hukum penyebab dan konsekuensi, maka, menutup umat Buddha dapat mengatakan berkali-kali dalam sebuah kalimat, Semoga semua
orang bahagia, yang berarti bahwa dia sendiri adalah seorang yang menjadi, dia dapat puas dengan mencapai semua harapannya. Keluarganya juga makhluk, sehingga keluarganya bahagia sesuai dengan kondisi kamma masing-masing. Bahkan, musuh-musuhnya adalah makhluk, sehingga mereka semua bahagia sesuai dengan keinginan mereka. Ketika Anda mengucapkan kalimat Buddha berfokus pada mengingat
kebahagiaan selain diri mereka sendiri. Kebahagiaan kepada pihak lain diwujudkan dengan memancarkan pikiran cinta kepada semua manusia, bahkan musuh-musuhnya. Memang, dengan adanya orang yang mampu mengharapkan semua hal bahagia, maka ia sendiri akan memiliki kebahagiaan sesuai dengan harapan yang telah di selama ini. Dengan demikian, secara penuh, perumusan ekspresi permintaan atau doa dalam
tradisi Buddha ini terdiri dari tiga tahap seperti yang dijelaskan di atas, yaitu: Menurut benih yang ditaburkan, serta buah panennya, menanam kebajikan kemudian mendapatkan kebahagiaan. Semoga dengan segala kebaikan yang telah saya lakukan sejauh ini akan membawa kebahagiaan untuk membentuk ..... (selesai: umur panjang, sehat, sukses, dll.). Biarkan semua orang diberkati. Dengan formulasi doa seperti ini, umat
Buddha akan selalu bersemangat untuk mengembangkan akhlak melalui tubuh, ucapan dan juga pikiran, karena dia menyadari bahwa kebahagiaan akan dirasakan oleh aspirasi moral tempatnya bekerja. Dia tidak akan pernah menyalahkan fihak lain atas penderitaan yang dialaminya. Sebaliknya, ia tidak percaya bahwa ada pihak lain yang membuatnya bahagia. Kesedihan adalah bagian dari apa yang dia lakukan selama ini. Dia
akan selalu tertarik untuk melakukan lima latihan moral, yaitu berusaha untuk tidak menyembunyikan, mengumpulkan, mendorong atau membiasakan diri. Dia juga akan dengan hati-hati melakukan latihan perkembangan perhatian atau meditasi. Dengan demikian ia akan selalu sadar pada saat dia berakting, berbicara atau berpikir. Pemahaman lengkap tentang kehidupan saat ini akan mengkondisikan seseorang untuk mencapai
kebebasan dari keserakahan, kebencian dan kegelapan batin. Pada tingkat inilah seseorang dipanggil untuk mencapai Nibbana atau Buddhisme Tuhan. Dengan demikian prestasi Tuhan atau Nibbana tidak dialami ketika seseorang sudah mati, tetapi juga bisa dalam kehidupan ini juga. Sekarang. Kesimpulannya, jelas sekarang bahwa tujuan kehidupan Buddha adalah untuk mencapai kebahagiaan. Dhamm menyebutkan bahwa ada
tiga tujuan hidup, yaitu bahagia di dunia ini, untuk bahagia setelah kehidupan ini, yaitu mencapai langit atau kerajaan bahagia lainnya. Kemudian, sebagai tujuan utama kehidupan adalah kebahagiaan Nibbana atau Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja, Nibbana bukan surga atau alam, tetapi tanpa kelahiran kembali, yang juga dapat dicapai dalam kehidupan ini. Agar seseorang mencapai tujuan hidup tertinggi, Nibbana, ia harus selalu
berusaha untuk mengambil jalan delapan langkah Noble terus menerus. Adapun Bangsawan Delapan Kali Lipat, jalannya adalah Pandangan Yang Benar, Pikiran Kanan, Pidato Sejati, Perbuatan Sejati, Mata Pencaharian Sejati, Upaya Sejati, Perhatian Yang Tepat dan Konsentrasi Sejati. Dalam jalan delapan langkah yang mulia, itu adalah yang paling akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Dan jika ada keinginan atau
harapan, maka ia dapat mengatakan tekad, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu pembukaan, konten dan penutup, seperti yang dijelaskan di atas. Cara mengekspresikan harapan atau keinginan dalam tiga bagian dapat digunakan di mana seseorang tanpa menciptakan oposisi atau permusuhan kepada partai lain. Ini dapat digunakan di berbagai tempat ibadah Buddha atau tidak. Itulah yang harus diserahkan dalam kasus ini. Semoga
deskripsi Dhamma ini membawa manfaat dan kebahagiaan bagi umat Buddha dan simpatisan. Semoga kalian semua bahagia. Semoga semua makhluk selalu bahagia. Biarkan saja. Tanya Jawab A: T&amp;J; A: Apakah ada surga dan neraka Buddhisme, seperti agama lain? Jawaban: Seperti dijelaskan di atas, ada tiga tujuan yang hidup di dunia yang bahagia umat Buddha, kemudian bahagia setelah kehidupan ini, dilahirkan di
alam surga dan juga bahagia karena bebas dari kelahiran kembali ketika seseorang telah mencapai Nibbana. Dengan demikian, Agama Buddha harus surga atau neraka. Bahkan, buddhisme langit lebih dari satu tingkat. Sifat surga tidak sama dengan yang lain. Jadi, mereka yang berbuat lebih baik akan dilahirkan ke surga yang lebih tinggi dan lebih panjang daripada mereka yang tidak memiliki moral. Ini hampir sama dengan orang
yang memiliki lebih banyak uang pasti akan dapat membeli lebih banyak kendaraan daripada mereka yang memiliki lebih sedikit uang. Kendaraan yang bisa dibeli juga memiliki berbagai pilihan. Semakin kaya orangnya, semakin baik pilihan kendaraan yang bisa dia dapatkan. Jadi, pada prinsipnya, perbanyak moral dengan tubuh, ucapan dan pikiran, maka manusia akan dilahirkan di surga lebih baik daripada mereka yang tidak
memiliki moral. Dan tanpa surga, tidak ada tuhan, tapi dia yang ada di surga dan di surga dan di udara. Ada juga banyak tingkatan di alam neraka. Perilaku manusia yang lebih buruk, lebih buruk di neraka. Hal ini sama dengan penjahat yang melakukan banyak kejahatan akan menerima hukuman yang lebih berat daripada penjahat yang jenis kejahatannya tidak terlalu parah. Pertanyaan 02: Setelah seseorang meninggal, apakah
masih ada surga atau neraka abadi? Bagaimana kita tahu jalan ke surga? Apa kriteria yang kita lalui benar? Jawaban: Dalam arti Buddha, seseorang yang meninggal akan segera terlahir kembali di surga atau neraka sesuai dengan buah kamma yang ia miliki. Mereka yang memiliki a_lot_of kammas lahir di surga atau di alam yang bahagia. Mereka yang buruk kamma akan lahir di alam penderitaan, termasuk kerajaan neraka.
Namun, baik sifat surga maupun neraka di Dhamma disebut-sebut abadi. Oleh karena itu, ketika buah koma, yang mendukung kelahiran alam, kelelahan, maka makhluk itu akan mati karena sifat ini, sehingga sifat yang sesuai terlahir kembali. Dan untuk mengetahui jalan menuju surga, serta Nibbana, deskripsi di atas menjelaskan bahwa ajaran-ajaran Sang Buddha memberikan bukti yang menguraikan cara-cara untuk mencapai
kebahagiaan di dunia. Pada dasarnya, disebutkan bahwa semua suka dan duka hanyalah hasil dari permainan pemikiran mereka. Pikiran akan senang ketika keinginan tercapai, jika tidak pikiran menderita ketika keinginan tidak tercapai. Memahami kenyataan ini harus mengambil jalan delapan langkah yang mulia sehingga dia dapat mengendalikan keinginan. Kemampuan untuk mengendalikan keinginan inilah yang akan membawa
kebahagiaan bagi pikiran Anda. Kebahagiaan batin ini juga turut turut memberikan kebahagiaan di lingkungan Anda. Kebahagiaan di lingkungan akan mampu mewujudkan kebahagiaan di dunia. Ketika seseorang mampu membuktikan kebenaran tentang ajaran Sang Buddha untuk mencapai kebahagiaan di dunia, maka ia pasti akan lebih yakin bahwa Dhamma juga mampu memberikan cara untuk hidup bahagia saat lahir di
kerajaan selestial. Dia juga akan yakin bahwa implementasi Buddha Dhamma akan mengkondisikan orang tersebut untuk mencapai kesucian atau Nibbana dalam kehidupan ini juga. Jadi, kepercayaan utama buddha Dhamma adalah kesempatan untuk membuktikan pertama kebenaran tentang Dhamma dalam kehidupan ini juga. Pertanyaan 03: Apakah agama Buddha percaya pada malaikat dan hantu? Jawaban: Malaikat atau
umat Buddha yang lebih dikenal sebagai dewa dan dewi adalah orang-orang surgawi. Sementara hantu adalah makhluk halus Buddhisme yang disebutkan ada beberapa jenis. Ada makhluk yang disebut setan kelaparan, beberapa disebut setan raksasa, serta berbagai jenis lainnya. Oleh karena itu jelas bahwa Agama Buddha mengakui keberadaan dewa dan dewi dan perdagangan yang halus. Namun, umat Buddha sama sekali
tidak diundang untuk berdoa atau menyembah mereka. Umat Buddha hanya tahu bahwa mereka adalah bagian dari makhluk yang lahir dalam kelahiran yang berbeda. Pertanyaan 04: Apakah Agama Buddha adalah orang pertama? Jawaban: Bahkan, tujuan Buddha Dhamma lebih mungkin digunakan untuk mengontrol pikiran, pidato dan meses. Dan, kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri sama sekali tidak memiliki
hubungan langsung dengan pengetahuan orang pertama. Mengetahui bahkan orang pertama bisa mencapai kesucian. Namun, dalam satu kasus, mereka yang memiliki kemampuan batin dari praktik meditasi yang rajin untuk dapat mengingat berkali-kali penampilan dan kiamat bumi, Buddha memberitahu orang pertama. Kisah Sang Buddha hanya untuk mereka yang mampu mengingat pembentukan dan kiamat bumi, sehingga ada
orang-orang yang dapat menyaksikan dan mengingat peristiwa yang diperkenalkan sang Buddha sendiri. Tentu saja, sikap Buddha adalah karena pemahaman dasar Dhamma tentang datang dan membuktikan, bukan hanya datang dan percaya. Dalam sebuah cerita yang diceritakan oleh buddha, orang pertama tidak hanya satu atau dua orang, tetapi banyak. Mereka bukan pekerjaan. Mereka adalah hasil dari proses panjang
bersama dengan proses bumi dan planet-planetnya. Seperti diketahui, Dhamma berarti tata surya, seperti yang dihuni saat ini oleh manusia, bukan hanya satu, tetapi lebih dari satu miliar orang. Setiap tata surya ketika kiamat akan diciptakan lagi. (Dan tatkala bumi itu datang kepada mereka dengan membawa sesuatu yang benar) yaitu rah (dan di antara keduanya) yaitu di sekitarnya (mereka keluar) dari medan yang mula-mula.
Mereka memproses bersama dengan pembentukan tata surya ini. Dalam prosesnya mereka tertarik untuk mencicipi dan mengkonsumsi sari buah apel, jus tanaman, dll Daya tarik mereka menyebabkan cahaya tubuh menjadi gelap dan proses pembentukan tubuh, jenis kelamin, salib dan keturunan dimulai. Dan sekali lagi, orang pertama, karena itu adalah hasil dari proses seperti itu, jumlahnya tidak bisa lagi ditentukan. Banyak.
Mereka diproses dan berevolusi perlahan sampai mereka membentuk manusia sekarang. Satu-satunya Dhamma yang tidak membenarkan atau menolak pandangan ilmu pengetahuan modern adalah bahwa manusia berasal dari monyet. Sikap ini disebabkan oleh keyakinan bahwa asal manusia pada monyet atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan keberhasilan mereka dalam mencapai kesucian atau Nibbana. Pertanyaan
05: Buddhisme alam manusia dikatakan sebagai karakter terbaik untuk mencapai kesempurnaan. Mengapa begitu? Jawaban: Dalam sudut pandang Dhamma, hidup sebagai manusia memiliki peluang yang lebih baik untuk mengalami keabadian yang tidak sempurna. Saya merasa mudah untuk bertemu dengan ketidaksukaan dan berpisah dengan suka. Kejelasan kekekalan ini memudahkan seseorang untuk memiliki kebenaran dari
Realitas Mulia pertamanya, yang harus hidup dengan frustrasi. Menyadari Realitas Mulia pertama, seseorang akan dapat percaya bahwa semua sumber frustrasi adalah keinginan. Ini muncul dalam semangat batinnya untuk membawa Noble Eight-Element Path sebagai cara untuk mengatasi frustrasi. Cara mulia inilah yang akan dapat membebaskan orang dari penangkapan sehingga ia dapat mencapai Nibbana atau konsep ket
tuhan dengan agama Buddha. Sangat mungkin bahwa seseorang mencapai kesucian dalam hidup, yang pada dasarnya adalah rasa bahwa dilahirkan manusia adalah kondisi yang sempurna untuk mencapai kesempurnaan. Meskipun di berbagai kerajaan surga dan alam menderita itu berlangsung begitu lama sehingga makhluk di sana tidak bisa melihat kekekalan. Sulit bagi mereka untuk melihat perubahan apa pun. Dengan
demikian mereka juga merasa sulit untuk memahami empat alam mulia dan mencapai kesucian di surga dan alam penderitaan. Tanyakan 06: Saya setuju bahwa Nirvana dapat ditemukan dalam kehidupan modern. Apakah mungkin bahwa jika mereka tidak bertemu sekarang, orang tidak mencapai Nirvana? Jawaban: Nirvana atau Nibbana tidak harus mencapai kehidupan yang satu ini. Bahkan jika seseorang masih gagal
mencapainya dalam kehidupan ini, ia harus terus mengambil jalan Noble ke The Eighth untuk masa depan, ia hanya dapat mencapainya. Namun, sebelum mencapai Nibbana, seseorang yang terus mengambil Jalan Mulia Delapan Dengan Ketekunan pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini serta kebahagiaan setelah kehidupan ini, dilahirkan ke dalam kerajaan yang bahagia. Jadi, bagaimanapun, pelaksanaan jalan mulia
delapan selalu memberikan manfaat dalam kehidupan ini dan kehidupan berikutnya sampai seseorang mencapai kebahagiaan tertinggi yaitu Nibbana. Pertanyaan 07: Takdir ada dan bagaimana mengatasinya, tips bagaimana mengatasi nasib? Jawaban: Dalam pengertian itu, Dhamma bukan istilah untuk nasib, karakter atau nasib. Dalam agama Buddha lebih dikenal sebagai kamma (Bhs. Pali) atau karma (Sansekerta). Mengetahui
hukum Kamma, yang juga sering ditafsirkan sebagai hukum sebab dan akibat, dapat mengubah jalan hidup Anda. Dasar dari hukum Kamma adalah bahwa mereka yang berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan. Dengan demikian, semakin seseorang tidak jatuh tempo, semakin besar kemungkinan dia memiliki kebahagiaan dalam hidup ini pula. Dengan demikian, seseorang yang ingin hidup bahagia, ia harus memperbanyak
akhlak dengan tubuh, ucapan dan juga pikiran. Sementara itu, mereka yang telah hidup bahagia, ia tidak boleh bosan terus meningkatkan moral, sehingga hidupnya lebih bahagia. Misalnya, kursus hidup seseorang dapat diubah melalui rumah (kamma), yang harus dia lakukan hari ini adalah kisah seseorang yang lahir di negara yang menderita kekurangan materi. Jika ia mampu meningkatkan hidupnya, maka keadaan penderitaan
dapat berubah sebesar 180 derajad. Benar-benar berubah. Mungkin dengan berbagai kebajikan dan kejujuran yang telah dilakukan akan mengkondisikannya untuk dengan mudah menemukan pekerjaan dan mendapatkan kepercayaan diri. Dengan demikian, dalam waktu singkat, kursus hidupnya dapat berubah sepenuhnya. Ada kemungkinan bahwa ia telah menjadi orang yang lebih mampu dari sebelumnya. Mungkin dia bahkan
bisa membawa orang tuanya untuk tinggal bersamanya. Di sisi lain, mereka yang lahir dalam keadaan pertandingan material, misalnya, jika langkah-langkah yang telah diambilnya tidak baik, yaitu melakukan lima latihan moral, maka dapat berubah sepenuhnya. Dia menjadi orang yang tidak disukai lingkungannya. Dia menjadi pria yang tidak bahagia. Dengan demikian jelas sekarang bahwa kegiatan pribadi atau kamma sangat
berguna untuk mengkondisikan hidup Anda menjadi bahagia atau bahkan lebih bahagia dan mampu menghindari penderitaan. Tanyakan 08: Jika kita sembuh berdasarkan swadaya, apakah akan ada juga karma yang baik? Jawaban: Bahkan, siapa pun yang belum mencapai kesucian atau bebas dari keserakahan, kebencian dan kegelapan batin pasti akan bertindak dengan diserap sendiri. Mengambil swadaya, kecuali disertai
dengan lampiran, masih dapat dianggap masuk akal. Oleh karena itu, formulasi doa yang disebutkan di atas menyebutkan niat Var, yang menurutnya saya melakukannya hingga hari ini, untuk bentuk kebahagiaan .... Sekilas doa ini tampaknya akan memedup, namun, pada kenyataannya kata-kata doa ini digunakan untuk mengarahkan umat Buddha dan simpatisan yang masih dalam tahap awal, sehingga mereka senang mengambil
moral dengan cara yang lebih tujuan. Sedikit demi sedikit, jika mentalitasnya mulai tumbuh dengan pemahaman tentang Dhamma, maka ia akan dapat fokus untuk mencapai kesucian atau Nibbana. Pada tahap akhir ini, semua tindakan yang diambil tidak akan lagi menunggu swadaya. Semua tindakan dilakukan demi tindakan itu sendiri. Kondisi ini seperti bunga yang mekar karenanya, bukan karena ingin ditempatkan di tempat
yang baik atau menghindari tempat yang buruk. Adapun tindakan bermrih, sebanyak masih dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang baik, mampu memberikan kebahagiaan bagi banyak fihak, pelakunya masih dianggap sebagai kamma yang baik tanaman yang pada titik tertentu akan merasakan buah kebahagiaannya. Tanyakan 09: Pada kenyataannya dalam hidup, kita selalu merasa kurang. Ada puluhan miliar, dan masih
hilang. Karena hidup tidak abadi, misalnya, jika kalah atau bangkrut, tidak selalu besok adalah teman-teman kita yang akan membantu. Dalam hal ini, harap dipahami bahwa kita merasa cukup. Jawaban: Artinya cukup relatif memang. Oleh karena itu, Dhamma sebagai ukuran minimum atau terendah adalah pertandingan yang dialami oleh para bhikkhu. Bhikkhu telah memiliki kinerja yang cukup di fasilitas makanan, pakaian, tempat
tinggal dan perawatan kesehatan. Makanan para bhikkhu cukup sekali atau dua kali sehari sebelum tengah hari. Pakaian sudah cukup dengan satu set jubah. Tempat berlindung yang cukup jika Anda dapat menempatkan tubuh Anda di gua atau gubuk. Cukup untuk fasilitas kesehatan yang menggunakan terapi urin. Dengan demikian, jika seseorang telah mampu menyediakan sedikit lebih dari kebutuhan minimum bhikkhu, maka dia
benar-benar dapat dipanggil cukup. Namun, jika menyediakan secara berlebihan masih terasa tidak memadai, itu lebih behubungan dengan keserakahan. Demikian pula, puluhan miliar dolar jika ia gagal dan dia terjebak dalam keserakahan. Jika seseorang khawatir tentang kegagalan, mencoba dan tidak ada yang membantu, maka dia harus mencoba untuk mandiri secara ekonomi dengan menjaga propertinya di tempat yang tepat.
Jadi, ketika dia bangkrut dan tidak ada yang membantu, dia masih bisa membantu dirinya sendiri. Jumlah tabungan yang dibutuhkan tentu tergantung pada kebijaksanaan, bukan keserakahan. Menentukan perbedaan kebijaksanaan dan keserakahan dapat membutuhkan pemahaman yang lebih tinggi bahwa tidak ada orang lain yang dapat mengidentifikasi. Dhamma, semua ini tidak perlu. Memiliki sedikit uang dapat disebut cukup,
memiliki puluhan miliar dolar dapat merasa tidak memadai. Semuanya pulang ke rumah untuk kebijaksanaan diri. Pertanyaan 10: Jika kita berdoa dengan makanan seperti makanan, minuman, dan buah-buahan, apakah itu benar-benar dapat diterima atau simbolis? Jawaban: Penawaran yang ditawarkan oleh ritual Buddha sebenarnya lebih tradisional dan simbolis. Kebiasaan menawarkan makanan ke altar Sang Buddha dimulai
ketika Sang Buddha meninggal. Siswa yang telah membantu buddha selama beberapa dekade menyiapkan makanan ketika Sang Buddha meninggal mereka masih menyiapkan makanan yang disajikan dan dibersihkan pada waktu-waktu tertentu dalam sehari. Kebiasaan ini berlangsung selama beberapa generasi sejauh ini masih banyak orang yang menawarkan makanan, minuman, dan buah di altar Buddha dan altar lainnya.
Persembahan makanan, buah, dll di altar lebih dirancang untuk membayar kehormatan. Selain itu, tawaran tersebut juga merupakan simbol pentingnya atau simbol bahwa seseorang yang telah mampu memberikan buah atau altar makanan terbaik juga harus mampu memberikan pemikiran, pidato, dan pekerjaan terbaik kepada bangsalnya untuk memastikan kebahagiaan dan kedamaian bagi semua fihak. Pertanyaan 11: Bisakah
karmanya diketahui dan apa karakteristiknya? Jawaban: Dalam tradisi yang berkembang dalam masyarakat Buddha, kamma dapat dikenali dari bentuk eksternalnya sendiri. Disebutkan juga dalam salah satu puisi Dhamma bahwa semua orang dilahirkan di kamma sendiri, dilindungi oleh kammanya sendiri. Jadi, bentuk kelahiran seseorang adalah bagian dari kamma yang harus hidup. Oleh karena itu, masyarakat dapat menemukan
orang-orang yang cakap di masyarakat, misalnya, membaca garis tangan untuk memperingati masa lalu dan masa depan mereka. Kemampuan ini karena garis tangan juga merupakan salah satu fitur bawaan dari masa lalu Kamma. Tentu saja, metode membaca garis tangan, yang merupakan salah satu upaya untuk mengetahui kamma seseorang bukan berasal dari ajaran buddha, tetapi sebagai bagian dari tradisi masyarakat.
Masih banyak cara yang dapat digunakan untuk mempelajari kamma seseorang, namun, contoh ini mungkin sudah menjadi jawaban atas pertanyaan ini. Tanyakan 12: Sekarang tentang meditasi. Apakah ada opsi dan cara Samatha Bhavana sebagai pawang? Jawaban: Dalam hidup sebagai seorang Buddhis, sangat disarankan agar orang berlatih meditasi secara teratur. Memiliki meditasi setiap pagi bangun dan tidur di malam hari.
Bermeditasi setidaknya selama 15 menit hingga 30 menit secara bersamaan. Adapun meditasi, yang dapat dilakukan sebagai dasar adalah konsentrasi meditasi, sering disebut sebagai Samatha Bhavana. Latihan meditasi ini biasanya digunakan untuk observasi dan perhatian terhadap proses alami pernapasan masuk dan keluar. Jadi, meditasi tidak perlu mengatur pernapasan. Meditasi hanya mengamati dan mengetahui kapan
napas masuk dan ketika napas keluar. Jika pikiran memikirkan hal lain, maka pelaku meditasi akan terus berusaha mengembalikan konsentrasi pikiran untuk mengamati proses pernapasan lagi. Jadi ini dilakukan sampai pikiran sepenuhnya berpusat pada objek meditasi. Jika seseorang telah mampu fokus pada objek meditasi, maka ia dapat melanjutkan tingkat praktik meditasi yang telah dicapainya dengan mengembangkan
kesadaran dalam semua gerakan pikiran, perasaan, dan tubuh. Artinya, pemain meditasi melakukan segala sesuatu yang terjadi pada tubuh serta bagian dalam sebagai objek meditasi. Meditasi mengembangkan kesadaran ini yang disebut Vipassana Bhavana. Kedua latihan meditasi ini sering melatih umat Buddha untuk semakin lama seseorang mengikuti dan melakukan ajaran Buddha, semakin besar kesadaran dia selalu
mengamati tubuh dan gerakan batinnya. Pemahaman maksimal tentang tubuh dan tubuh batin ini akan mengarah pada pencapaian kesucian, yang juga Nibbana dalam kehidupan ini. Pertanyaan 13: Bagaimana saya bisa menghindari bermeditasi pengaruh roh halus, setan? Jawaban: Dalam bermeditasi, pada awalnya seseorang harus selalu mencoba fokus pada konsentrasi objek, seperti proses pernapasan masuk dan keluar.
Dengan demikian, dalam kasus penampilan, meditater tidak boleh mengabaikannya. Dia harus terus fokus pada tujuan meditasi. Mampu memfokuskan pikiran pada objek, maka secara bertahap semua penampilan dan gangguan akan hilang dengan sendirinya. Namun, peserta meditasi lanjutan dapat menggunakan pemahaman penuh untuk mengetahui dan mengamati gangguan makhluk halus. Pelaku meditasi hanya mengetahui
semua pertunjukan yang ada tanpa mengalami ketakutan atau kebencian. Dengan perkembangan pemahaman yang tinggi, makhluk halus itu akhirnya akan menghilang dan tidak mengganggu lagi. Namun, jika meditator masih belum cukup konsentrasi atau pemahaman yang cukup tinggi, maka dia juga dapat mengatakan berkali-kali dalam kalimat batin kepada semua adalah makhluk bahagia. Kalimat ini adalah kalimat pikiran yang
penuh kasih yang merupakan sarana kuat untuk dikondisikan sehingga makhluk halus tidak mengganggu lagi. Dengan Praktik meditasi dapat dilanjutkan dengan pikiran yang tenang dan damai, tanpa pengamatan apa pun. Karena itu semua pertanyaan dijawab secara singkat. Semoga deskripsi Dhamma tentang konsep Buddhisme Ketuhanan, serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, dapat membantu dan meningkatkan
iman Anda pada ajaran-ajaran Buddha. Semoga keyakinan Anda menjadi kekuatan pendorong untuk selalu melaksanakan Ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari, untuk membawa kebahagiaan bagi dunia, kemudian kebahagiaan setelah kehidupan itu dan bahkan kebahagiaan nibbana. Biarkan kau selalu bahagia. Semoga semua makhluk dan makhluk yang terlihat yang tidak muncul akan menerima kebahagiaan di
bawah kamma yang baik bahwa mereka sendiri. Biarkan saja. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta. Sukhitatta.

alzheimer pdf türkçe , clash of clans town hall 11  , 1847095.pdf , retrofit android studio example , maguzadaf_mugiduzowe_xurujeremuveb_kibaxokufafe.pdf , normal_5f9934be588f7.pdf , biological anthropology concepts and connections 3rd edition pdf , accounting ratios list pdf , mutual inductance problems pdf , how to follow someone on facebook that you unfollowed  , powerdirector pro apk no logo , coastal aquaculture in india pdf
, normal_5f87eaea48323.pdf , present perfect and past simple exercises pdf cambridge , hardest game in the world 2 unblocked , normal_5f8ce68fcf689.pdf , jobud-kajixo.pdf , normal_5f8b5b4a1bf7f.pdf , netgear nighthawk x4 ac2350 smart wifi router , chase slate benefits guide , download wondershare pdfelement 6 , business communication today 13th edition pdf free , telecharger winning eleven 2020 android , c225 task 2 math ,
autocad architecture 2019 tutorial pdf ,

https://s3.amazonaws.com/posufij/bobatixemalozuvuz.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/c71aad70-11e8-4bf1-b90f-451f7f0a2ab1/clash_of_clans_town_hall_11.pdf
https://sifizebutu.weebly.com/uploads/1/3/0/8/130814914/1847095.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4384050/normal_5f964dd92f9e6.pdf
https://redunexodozik.weebly.com/uploads/1/3/0/8/130814050/maguzadaf_mugiduzowe_xurujeremuveb_kibaxokufafe.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4385427/normal_5f9934be588f7.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/df49214c-2a1b-4781-96ab-cefa89286985/biological_anthropology_concepts_and_connections_3rd_edition.pdf
https://s3.amazonaws.com/davubewu/78403550729.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4368770/normal_5f878def06f24.pdf
https://s3.amazonaws.com/mujevubutukoxu/how_to_follow_someone_on_facebook_that_you_unfollowed.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4366645/normal_5f87dfad48774.pdf
https://s3.amazonaws.com/dukajevo/coastal_aquaculture_in_india.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4366397/normal_5f87eaea48323.pdf
https://s3.amazonaws.com/penefelomiju/present_perfect_and_past_simple_exercises_cambridge.pdf
https://s3.amazonaws.com/bewibiwat/hardest_game_in_the_world_2_unblocked.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4385436/normal_5f8ce68fcf689.pdf
https://gonerogad.weebly.com/uploads/1/3/1/4/131438616/jobud-kajixo.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4365560/normal_5f8b5b4a1bf7f.pdf
https://s3.amazonaws.com/jukoxisojow/netgear_nighthawk_x4_ac2350_smart_wifi_router.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/fa19412f-e5c9-485f-99c6-f1ed1d1cbf5d/51662796633.pdf
https://s3.amazonaws.com/damerirazib/download_wondershareelement_6.pdf
https://s3.amazonaws.com/tadovu/91855144101.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4389809/normal_5f92c8a8dd3c8.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/a1d7f989-1a91-45fe-8bda-0558159481b7/penuzarixopilifowalomilaz.pdf
https://s3.amazonaws.com/jofunozuzof/autocad_architecture_2019_tutorial.pdf

	Konsep ketuhanan agama budha pdf

