LAMPIRAN SENI BACA DHAMMAPADA 2017
TINGKAT SD KATEGORI I (KELAS 1 S/D KELAS 3 )
Wajib: Dhammapada syair 05 dan 09
05.

Na hi verena veràni
Averena ca sammanti

Sammantãdha kudàcanaÿ
Esa dhammo sanantano.

Dalam dunia ini, kebencian tidak pernah dapat dilenyapkan dengan
kebencian, kebencian hanya dapat dilenyapkan dengan cinta kasih (Kasih
sayang) dan saling memaafkan. Ini adalah kebenaran abadi.
09.

Anikkasàvo kàsàvaÿ
Apeto damasaccena

Yo vatthaÿ paridahessati
Na so kàsàvamarahati.

Seseorang yang belum terbebas dari kekotoran batin, hidupnya tidak
terkendali dan tidak memahami Kebenaran, maka ia tidak pantas
mengenakan jubah bhikkhu.
Pilihan: Dhammapada syair 78 dan 79 atau syair 100 dan 104
78.

Na bhaje pàpake mitte
Bhajetha mitte kalyàõe

Na bhaje purisàdhame
Bhajetha purisuttame

Janganlah berteman dengan teman-teman yang jahat, janganlah bergaul
dengan orang-orang jahat, bertemanlah dengan teman –teman yang baik,
bergaullah dengan orang-orang baik.
79.

Dhammapãti sukhaÿ seti
Ariyappavedite dhamme

Vippasannena cetasà
Sadà ramati paõóito.

Ia yang mengerti Dhamma hidup berbahagia dengan pikiran yang jernih
dan tenang. Orang bijaksana selalu berbahagia dalam Dhamma yang telah
dibabarkan oleh para Ariya..
100.

Sahassamapi ce vàcà
Ekaÿ atthapadaÿ seyyo

Anatthapadasaÿhità
Yaÿ sutvà upasammati.

Daripada seribu kata yang tidak berarti, lebih baik sepatah kata yang
penuh arti, yang dapat membuat si pendengar menjadi penuh damai.
104.

Attà have jitaÿ seyyo
Attadantassa posassa

Yà cà’yaÿ itarà pajà
Niccaÿ sa¤¤atacàrino.

Lebih baik mengalahkan diri sendiri daripada menaklukkan orang lain,
karena siapapun yang dapat mengendalikan pikiran dengan baik akan
dapat mengendalikan perbuatannya dengan baik pula.

TINGKAT SD KATEGORI II (KELAS 4 S/D KELAS 6)
Wajib: Dhammapada syair 55 dan 57
55.

Candanaÿ tagaraÿ và’pi
Etesaÿ gandhajàtànaÿ

Uppalaÿ atha vassikã
Sãlagandho anuttaro.

Harumnya kebajikan dapat mengalahkan harumnya kayu cendana, bunga
tagara, bunga teratai atau bunga melati.
57.

Tesaÿ sampannasãlànaÿ
Sammada¤¤à vimuttànaÿ

Appamàdavihàrinaÿ
Màro maggaÿ na vindati.

Mereka yang sempurna tingkah lakunya, selalu sadar sepenuhnya,
terbebas dari noda, jejak para orang suci ini tidak dapat diikuti oleh Dewa
Kematian (Mara).
Pilihan: Dhammapada syair 27 dan 29 atau syair 60 dan 63
27.

Mà pamàdamanuyu¤jetha
Appamatto hi jhàyanto

Mà kàmaratisanthavaÿ
Pappoti vipulaÿ sukhaÿ

Jangan terhanyut dalam kelengahan, tidak melekat pada kenikmatan
indria; orang yang sadar dan selalu waspada, akan memperoleh
kebahagiaan yang tidak terbatas.
29.

Appamatto pamattesu
Abalassaÿ’va sãghasso

Suttesu bahujàgaro
Hitvà yàti sumedhaso.

Orang yang waspada di antara orang-orang yang lengah, orang yang
sadar di antara orang-orang yang tertidur nyenyak, orang yang bijaksana
akan maju terus, seperti seekor kuda yang berlari cepat meninggalkan
kuda-kuda yang lemah di belakangnya.
60

Dãghà jàgarato ratti
Dãgho bàlànaÿ saÿsàro

Dãghaÿ santassa yojanaÿ
Saddhammaÿ avijànataÿ,

Malam terasa panjang bagi orang yang tidak bisa tidur, satu mil terasa
jauh bagi orang yang kelelahan. Tumimbal lahir terasa lama sekali bagi
orang bodoh, yang tidak mengenal Ajaran Sejati (Dhamma)
63

Yo bàlo ma¤¤ati bàlyaÿ
Bàlo ca paõóitamànã

Paõóito vàpi tena so
Sa ve bàlo’ ti vuccati.

Orang bodoh yang menyadari kebodohannya sendiri sesungguhnya
adalah orang yang bijaksana; sedangkan orang bodoh yang sombong dan
menganggap dirinya bijaksana adalah orang yang sungguh-sungguh
bodoh.

TINGKAT SMP
Wajib: Dhammapada syair 7 dan 20
7.

Subhànupassiÿ viharantaÿ
Bhojanamhi amatta¤¤uÿ
Taÿ ve pasahati màro

Indriyesu asaÿvutaÿ
Kusãtaÿ hãnavãriyaÿ
Vàto rukkham’va dubbalaÿ.

Seseorang yang hidupnya ditujukan untuk menikmati hal-hal yang
menyenangkan, indrianya tidak terkendali, makan tidak terbatas, malas,
tidak bersemangat maka nafsu jahat akan menguasai dirinya seperti angin
menumbangkan pohon yang rapuh.
20.

Appaÿ pi ce sahitaÿ bhàsamàno
Ràga¤ ca dosa¤ ca pahàya mohaÿ
Anupàdiyàno idha và huraÿ và

Dhammassa hoti anudhammacàrã.
Sammappajàno suvimuttacitto
Sa bhàgavà sàma¤¤assa hoti.

Meskipun hanya membaca sedikit kitab suci, namun ia malaksanakan
Ajaran Dhamma dengan sungguh-sungguh, melenyapkan pandangan
keliru, nafsu raga dan kebencian, tidak melekat pada apapun dalam
kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang, maka ia akan
mendapat manfaat dari kehidupan dalam pasamuan para bhikkhu/pertapa.
Pilihan: Dhammapada 235, 236, dan 240 atau syair 360, 361, dan 362
235.

Paõóupalàso’va’dàni’si
Uyyogamukhe ca tiññhasi

Yamapurisà’pi ca taÿ upaññhità
Pàtheyyam’ pi ca te na vijjati.

Sekarang anda seperti daun kering yang kuning dan layu, angin yang
lembutpun dapat merobohkan anda, ajalmu sudah dekat, anda berada di
pintu kematian, tetapi anda tidak membawa bekal apapun.
236.

So karohi dãpam attano
Niddhantamalo anaïgaõo

Khippaÿ vàyama paõóito bhava
Dibbaÿ ariyabhåmiÿ ehisi.

Buatlah pulau pelindung bagi dirimu sendiri, bergegaslah dengan
sungguh-sungguh untuk menekuni Dhamma dan mencapai kebijaksanaan,
terbebas dari noda dan nafsu keinginan, mencapai tempat kediaman para
orang suci.
240.

Ayasà’va malaÿ samuññhitaÿ
Evaÿ atidhonacàrinaÿ

Taduññhàya tam’eva khàdati
Sakakammàni nayanti duggatiÿ.

Seperti karat yang timbul dari besi, kemudian akan menghancurkan besi
itu sendiri, demikian pula, perbuatan buruk dilakukan oleh para pelaku
kejahatan, yang kemudian akan menghancurkan dirinya sendiri.

360.

Cakkhunà saÿvaro sàdhu
Ghàõena saÿvaro sàdhu

Sàdhu sotena saÿvaro
Sàdhu jivhàya saÿvaro.

Adalah baik untuk mengendalikan mata; Adalah baik untuk
mengendalikan telinga; Adalah baik untuk mengendalikan hidung; Adalah
baik untuk mengendalikan lidah.
361.

Kàyena saÿvaro sàdhu
Manasà saÿvaro sàdhu
Sabbatha saÿvuto bhikkhu

Sàdhu vàcàya saÿvaro
Sàdhu sabbattha saÿvaro
Sabbadukkhà pamuccati.

Adalah baik untuk mengendalikan tubuh; Adalah baik untuk
mengendalikan ucapan; Adalah baik untuk mengendalikan pikiran;
Adalah baik untuk mengendalikan semuanya. Seorang bhikkhu yang
mengendalikan semuanya akan terbebas dari semua dukkha
(penderitaan).
362.

Hatthasa¤¤ato pàdasa¤¤ato
Ajjhattarato samàhito

Vàcàya sa¤¤ato sa¤¤at’uttamo
Eko santusito tamà’hu bhikkhuÿ.

Ia yang mengendalikan tangannya, mengendalikan kakinya dan telah
mengendalikan diri sepenuhnya, akan menemukan kebahagiaan dalam
latihan samadi; batinnya tenang, tinggal menyendiri dan penuh
pengertian, ia layak disebut sebagai bhikkhu.
TINGKAT SMA
Wajib : Dhammapada syair 125 dan 127

125.

Yo appaduññhassa narassa dussati
Tam’eva bàlaÿ pacceti pàpaÿ

Suddhassa posassa anaïgaõassa
Sukhumo rajo pañivàtaÿ’va khitto.

Orang bodoh menyerang orang uang suka damai, tidak bersalah dan tanpa
noda, kejahatanya akan kembali pada si pelaku seperti melempar debu
melawan arah angina.
127

Na antalikkhe na samuddamajjhe
Na vijjati so jagatippadeso

Na pabbatànaÿ vivaraÿ pavissa
Yatthaññhito mu¤ceyya pàpakammà

Tidak di angkasa atau di dalam laut, juga tidak di dalam gua atau di atas
gunung; tidak ada tempat di dunia ini yang dapat dipakai sebagai tempat
bersembunyi dimana seseorang dapat terbebas dari buah perbuatan
jahatnya.
Pilihan : Dhammapada syair 16, 17, dan 18 atau syair 387, 390, 391

16.

Idha modati pecca modati
So modati so pamodati

Katapu¤¤o ubhayattha modati
Disvà kammavisudhimattano.

Dalam kehidupan ini ia berbahagia, dalam kehidupan yang akan datang ia
juga akan berbahagia, dalam kedua alam kehidupan si pembuat jasa
kebaikan berbahagia, Ia bergembira dan berbahagia menyaksikan buah
dari perbuatannya yang baik.
17.

Idha tappati pecca tappati
Pàpaÿ me katan ‘ti tappati

Pàpakàri ubhayattha tappati
Bhiyyo tappati duggatiÿ gato

Si pembuat kejahatan menyesal dalam kehidupan ini, ia juga menyesal
dalam kehidupan yang akan datang, ia menyesal di kedua alam
kehidupan. Ia sangat menyesal ketika merenungkan perbuatan jahatnya,
dan ia akan lebih menderita lagi setelah terlahir di alam sengsara.
18.

Idha nandati, pecca nandati
Pu¤¤aÿ me katanti nandati

Katapu¤¤o ubhayattha nandati
Bhiyyo nandati suggatiÿ gato

Si pembuat kebajikan berbahagia dalam kehidupan ini, ia juga
berbahagia dalam kehidupan yang akan datang, ia berbahagia di kedua
alam kehidupan. Ia sangat berbahagia ketika merenungkan perbuatan
bajiknya, dan ia akan lebih bahagia lagi setelah terlahir di alam
surga/bahagia.
387.

Divà tapati àdicco
Sannaddho khattiyo tapati
Atha sabbaÿ ahorattiÿ

Rattiÿ àbhàti candimà
Jhàyã tapati bràhmaõo
Buddho tapati tejasà.

Matahari hanya bersinar disiang hari;
Rembulan hanya bersinar dimalam hari;
Tentara bersinar ketika mereka mengenakan baju lapis bajanya;
Brahma bersinar ketika ia sedang bermeditasi;
Semua hanya bersinar pada waktu-waktu tertentu saja;
Tetapi Sang Buddha bersinar siang dan malam melalui Penerangan
Sempurna yang telah dicapaiNya.
390.

Na bràhmaõass'etad’aki¤ci seyyo
Yato yato hiÿsamàno nivattati

Yadà nisedho manaso piyehi
Tato tato sammatimeva dukkhaÿ.

Bagi seorang brahmana, tidak balas membenci adalah kekayaan yang
besar, apabila sebelumnya ia selalu merasa gembira dengan membenci
orang lain. Ini adalah perubahan yang sangat berarti. Setiap saat pikiran
yang disertai kebencian menghilang, maka penderitaan juga akan
menghilang.
391.

Yassa kàyena vàcàya
Saÿvutaÿ tãhi ñhànehi

Manasà natthi dukkataÿ
Tamahaÿ bråmi bràhmaõaÿ.

Apabila seseorang tidak melakukan perbuatan keliru dengan tubuh, ucapan
dan pikiran, ketiganya selalu terkendali. Orang seperti itu Aku sebut
sebagai brahmana sejati.

TINGKAT MAHASISWA/UMUM
Wajib : Dhammapada syair 133 dan 144

133.

M’àvoca pharusaÿ ka¤ci
Dukkhà hi sàrambhakathà

Vuttà pañivadeyyu’taÿ
Pañidaõóà phuseyyu’tam.

Janganlah berbicara kasar kepada orang lain, Apabila anda lakukan ini,
maka mereka akan membalas dengan caci maki. Pertengkaran adalah hal
yang menyedihkan dan perkelahian yang terjadi akan mencederai anda.
144.

Asso yathà bhadro kasàniviññho
Saddhàya sãlena ca vãriyena ca
Sampannavijjàcaraõà patissatà
anappakaÿ.

âtàpino saÿvegino bhavàtha
Samàdhinà dhammavinicchayena ca
Pahassatha
dukkhamidaÿ

Seperti seekor kuda yang terlatih dengan pukulan cemeti, seseorang
menyesali kekeliruannya, penuh semangat, penuh bakti, selalu disiplin,
selalu tekun, dengan ketenangan batin, meneliti pengalaman hidup
sebelumnya, memiliki kesadaran yang terlatih baik, melalui mawas diri,
akhirnya ia dapat melepaskan diri dari penderitaan yang tidak ringan ini.
Pilihan: Dhammapada syair 44, 45, dan 46 atau syair 348, 349, 353
44.

Ko imaÿ pañhaviÿ vijessati
Ko dhammapadaÿ sudesitaÿ

Yamaloka¤ca imaÿ sadevakaÿ
Kusalo pupphaÿ’iva pacessati.

Siapakah yang akan mengenal dunia ini, alam kematian dan alam dewa?
Siapakah yang akan memahami Dhamma yang telah dibabarkan dengan
sempurna oleh Sang Buddha, seperti seorang perangkai bunga yang
pandai memilih bunga-bunga yang indah untuk dirangkai.
45.

Sekho imaÿ pañhaviÿ vijessati
Sekho dhammapadaÿ sudesitaÿ

Yamaloka¤ca imaÿ sadevakaÿ
kusalo pupphaÿ’iva pacessati.

Siswa yang terlatih baik, akan mengenal dunia ini, alam kematian dan juga
alam dewa. Siswa yang terlatih baik memahami Dhamma yang telah
dibabarkan dengan sempurna oleh Sang Buddha, seperti seorang
perangkai bunga yang pandai memilih bunga-bunga yang indah untuk
dirangkai
46.

Pheõåpamaÿ kàyam’imaÿ viditvà
Chetvàna màrassa papupphakàni

Marãcidhammaÿ abhisambudhàno
Adassanaÿ maccuràjassa gacche.

Setelah mengetahui bahwa tubuh ini seperti gelembung buih, dan
menyadari coraknya yang maya, lalu menghancurkan tangkai bunga
kematian dari Mara, membuat dirinya tak terlihat oleh Raja Kematian.
348.

Mu¤ca pure mu¤ca pacchato
Sabbattha vimuttamànaso

Majjhe mu¤ca bhavassa pàragå
Na puna jàtijaraÿ upehisi.

Lepaskan masa lalu, lepaskan masa depan, lepaskan masa kini. Mendekati
akhir dari tumimbal lahir, dengan batin terbebas dari semua yang
berkondisi (saling bergantungan), anda tak akan terlahir lagi dan tidak
akan mengalami kematian (kehancuran) lagi.
349.

Vitakkapamathitassa jantuno
Bhiyyo taõhà pavaóóhati

Tibbaràgassa subhànupassino
Esa kho daëhaü karoti bandhanaü.

Mereka yang batinnya mudah tergoda dan terangsang oleh keragu-raguan
dan prasangka, nafsu berahinya bangkit melihat lawan jenis yang
rupawan. Nafsu keinginan mereka akan semakin banyak dan semakin
melekat pada kenikmatan indria.
353.

Sabbàbhibå sabbavidå’hamasmi
Sabba¤jaho taõhakkhaye vimutto

Sabbesu dhammesu anåpalitto
Sayaÿ abhi¤¤àya kam’uddiseyyaÿ?

Aku telah mengatasi semua,
Aku tahu segala hal,
Aku telah melepaskan semuanya,
Aku telah merelakan semuanya,
Aku telah terbebas dari kekotoran batin,
Aku telah mencapai tingkat Arahat,
Aku telah memahami Empat Kesunyataan Mulia dengan usahaKu sendiri,
Siapakah yang pantas untuk Kuanggap sebagai guru?

