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S A M B U T A N

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

Yassa pāpaṁ kataṁ kammaṁ, Kusalena pahāyati
Somaṁ lokaṁ pabhāseti, Abbhā muttova candimā

(Dhammapada 173)

Sebagai Dhammaduta (Utusan Dhamma), seorang bhikkhu 
juga dapat menyebarluaskan ajaran Guru Agung Buddha melalui 
tulisan-tulisan yang diterbitkan dalam sebuah buku ataupun me-
dia cetak lainnya. Buku “Melangkah di Jalan Dhamma” meru-
pakan buku pertama hasil karya seorang bhikkhu anggota Saṅgha 
Theravāda Indonesia yang walaupun muda usia tetapi mempunyai 
karakter kuat dalam praktik Dhamma. 

Saṅgha Theravāda Indonesia menyampaikan turut ber-mudi-
tacitta (turut bersimpati) dan juga penghargaan atas terbitnya buku 
“Melangkah di Jalan Dhamma” yang merupakan kumpulan artikel 
dari Bhikkhu Khemadhiro. Tentu artikel yang ditulis dalam buku 
ini merupakan hasil dari pengetahuan, pelaksanaan, dan pengala-
man sebagai akumulasi pembelajaran dan pendalaman Dhamma 
yang telah dilakukan oleh Bhikkhu Khemadhiro. Harapan kami, 
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agar buku ini dapat menjadi salah satu buku utusan Dhamma, yang 
memberikan penjelasan dan keyakinan Dhamma kepada siapapun 
yang membacanya.

 Guru Agung Buddha menyatakan dalam Kitab Suci Dham-
mapada syair 173 bahwa: “Barang siapa meninggalkan perbuatan 
jahat yang pernah dilakukan dengan jalan berbuat kebajikan, maka 
ia akan menerangi dunia ini bagaikan bulan yang bebas dari awan.” 

Kami berharap agar siapapun juga setelah membaca dan 
memahami buku ini dapat memperoleh perubahan hidup menuju 
kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang indah bagaikan rem-
bulan bersinar terang. Indah bagi diri sendiri maupun orang lain. 

Semoga Tiratana selalu melindungi.

Semoga semua makhluk hidup berbahagia
Kota Mungkid, 17 Nopember 2013

SAṄGHA THERAVᾹDA INDONESIA
Bhikkhu Jotidhammo, Mahāthera

Ketua Umum / Saṅghanāyaka
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 Kata Pengantar 

Sebagai seorang umat Buddha yang baik, kita hendaknya se-
lalu bersemangat untuk belajar Dhamma (Pariyati) dan juga ber-
semangat untuk melaksanakannya (Paṭipatti) dalam kehidupan 
sehari-hari. Seperti misalnya dengan berdana, melaksanakan sila 
dengan sungguh-sungguh, rajin melatih samādhi dan mengem-
bangkan kebijaksanaan, sehingga kita akan mendapatkan hasil/
manfaat dari pelaksanaan Dhamma tersebut (Pativedha). 

Dalam kehidupan sehari-hari, hidup sesuai dengan Dhamma 
sangatlah penting untuk diterapkan. Sebagai seorang umat Buddha 
yang berkeyakinan pada Tiratana (Buddha, Dhamma dan Saṅgha) 
tentu untuk selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana cara 
menjalani hidup sesuai dengan Dhamma, ajaran Buddha. Ajaran 
Buddha akan memberikan tuntunan kepada kita yang menjalani 
hidup berumah tangga dan hidup ditengah-tengah masyarakat 
yang luas dan ramai dengan berbagai tugas dan tanggung jawab. 
Buddha memberikan tuntunan agar kita bisa hidup sesuai dengan 
ajarannya. 
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Dalam buku ini, Anda dapat membaca kumpulan artikel 
Dhamma yang memberikan tuntunan agar kita bisa hidup sesuai 
dengan ajaran Sang Buddha. Penulis sangat berterima kasih kepada 
semua pihak yang selalu memberikan dukungan dan semangat se-
hingga buku kecil ini ada di tangan Anda. Penulis juga mengharap-
kan saran dan kritik yang membangun dari Anda para pembaca. 

Buku ini penulis persembahkan kepada Anda para pem-
baca dalam rangka hari ulang tahun penulis yang ke-24. Harapan 
penulis, semoga buku kecil ini dapat memberikan manfaat bagi 
Anda dan memberikan motivasi untuk selalu hidup sesuai dengan 
Dhamma, selalu bersemangat dalam belajar Dhamma dan melak-
sanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Semoga kita semua maju dalam Dhamma dan senantiasa 
berusaha untuk selalu hidup sesuai dengan ajaran Buddha. 

Semoga semua makhluk hidup berbahagia

Jakarta, Desember 2013

Penulis
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Jadikan Dhamma

untuk

Memperindah Diri

Daripada hidup selama seratus tahun

yang penuh dengan perbuatan jahat

dan pikiran yang tidak terkendali,

lebih baik hidup satu hari 

yang penuh dengan perbuatan baik

dan pikiran yang terkendali.

Dhammapada - Sahassa Vagga, 110
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Jadikan Dhamma

untuk Memperindah Diri

Hanya sembilan huruf, yang bila digabungkan akan menjadi 
satu kata yang menarik, menyenangkan dan membahagia-

kan bagi seseorang yang mendengarnya maupun orang yang meli-
hatnya. Yaitu: KEINDAHAN. Banyak sekali keindahan-keindahan 
di dunia ini yang bisa kita temukan dan tentunya sesuatu yang in-
dah itu akan membuat kita menjadi senang dan bahagia. Seperti 
keindahan dari gunung, keindahan laut, keindahan pantai, kein-
dahan sungai, keindahan air terjun, keindahan matahari terbit, 
keindahan bulan purnama, keindahan bangunan candi, keindahan 
rumah, keindahan taman, keindahan bunga, keindahan lukisan, 
keindahan permata, keindahan perhiasan dan lain sebagainya. 

Membahas mengenai keindahan, kita sebagai manusia hen-
daknya juga harus berusaha untuk memiliki keindahan-keinda-
han dalam diri kita, sehingga dengan keindahan yang kita miliki 

Jadikan Dhamma untuk Memperindah Diri



itu akan membuat orang lain yang melihat dan dekat dengan kita 
menjadi senang dan bahagia.

Keindahan pertama yang bisa kita miliki adalah keindahan 
yang didapat dari perhiasan dan busana. Kalau kita punya per-
hiasan dan kemudian dipakai atau dikenakan di tubuh kita, seperti 
cicin, kalung, gelang, anting emas dan lain-lain. Maka akan kelihat-
an indah dan menarik. Begitu pula dengan keindahan dari busana/
pakaian, kalau kita mempunyai busana/pakaian yang bagus dan 
kemudian kita pakai misalnya baju koko, batik, celana jeans dan 
lain-lain, maka akan kelihatan indah dan menarik. Tetapi dalam 
hal ini perlu kita ketahui bahwa perhiasan maupun busana yang 
bagus itu akan kelihatan menarik dan menjadi indah jika kita tidak 
salah menempatkannya. Sebagai contoh, misalnya cincin atau ant-
ing malah dipakai di hidung, atau bagian tubuh yang atas memakai 
jas dan berdasi tetapi bagian bawah memakai celana pendek. Den-
gan demikian meskipun perhiasan atau busana itu indah tetapi jika 
kita menempatkannya itu di tempat yang salah dan tidak sesuai, 
maka akan menjadi tidak indah.

Keindahan  kedua  yang  bisa  kita  miliki  adalah  keindahan  
dari tubuh  jasmani. Banyak orang yang menggunakan alat-alat kos-
metik, minyak wangi untuk membuat dirinya tampak lebih cantik 
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atau tampan, menarik dan indah di pandang. Begitu pula sesung-
guhnya ketika kita dilahirkan dengan tubuh yang sempurna, tidak 
cacat, memiliki tubuh yang elok, rambut yang bagus, gigi yang in-
dah atau kulit yang cerah, cantik atau tampan hal ini adalah meru-
pakan keindahan dari tubuh jasmani. Dengan demikian, orang lain 
yang melihat kita akan menjadi senang dan bahagia. Oleh karena 
itu, sudah barang tentu kita harus menjaga dan merawat tubuh ini 
dengan baik. Seseorang yang mencintai dirinya sendiri hendaknya 
mampu merawat dirinya dengan baik. Seperti mandi dua kali se-
hari, menyisir rambutnya, menggosok gigi dan lain sebagainya. Se-
lain itu supaya memiliki keindahan tubuh jasmani kita bisa sering 
menghias atau membersihkan altar Sang Buddha, mempersem-
bahkan bunga, dan jangan sering marah-marah atau menuruti sifat 
membenci, iri hati dan mendendam.  

Keindahan ketiga yang bisa kita miliki adalah keindahan 
dari perbuatan/perilaku. Hal ini bisa kita dapatkan yaitu dengan 
cara berperilaku atau berucap yang baik dan sopan. Tiga cara 
berprilaku baik melalui tubuh jasmani, yaitu: tidak membunuh 
makhluk hidup, senantiasa mengembangkan cinta kasih dan kasih 
sayang kepada semua makhluk, sehingga kita akan mencintai dan 
menghargai kehidupan makhluk lain. Tidak mencuri, senantiasa 
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mengembangkan kemurahan hati dengan memberi (berdana) dan 
tidak berbuat asusila atau selingkuh senantiasa mengembangkan 
kesetiaan terhadap pasangan hidup.

Perilaku baik yang bisa kita lakukan melalui ucapan  ada 
empat, yaitu: tidak berdusta, tidak  mengucapkan kata-kata yang 
memfitnah, kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak berguna atau 
omong kosong. Lebih lanjut, Buddha menjelaskan dalam Kitab Suci 
Aṅguttara Nikāya V, 198.  Tentang kata-kata yang diucapan dengan 
baik yaitu ucapan yang memiliki lima tanda: ucapan itu tepat wak-
tu, ucapan itu benar, ucapan itu lembut, ucapan itu bertujuan dan 
ucapan itu diucapkan dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta 
kasih. Selain itu, supaya kita bisa memiliki keindahan perilaku ini 
yaitu kita bisa melakukannya dengan cara berdana (memberikan 
barang-barang yang bersifat materi maupun non-materi), melak-
sanakan sila dengan sungguh-sungguh dan rajin melatih meditasi 
dalam kehidupan sehari-hari.

Keindahan   keempat   yang   bisa   kita   miliki   adalah 
keindahan  pikiran yang merupakan keindahan dari dalam (inner 
beauty). Lantas bagaimana caranya supaya mendapatkan keinda-
han pikiran? Cara yang pertama adalah dengan memiliki ‘Hiri dan 
Ottapa’ (Malu berbuat jahat dan Takut akan akibatnya). Hiri dan 
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ottappa merupakan bentuk-bentuk batin yang  baik sehingga jika 
kita selalu memiliki ‘Hiri dan Ottappa’ di dalam diri, maka kita 
akan memiliki keindahan pikiran.

Cara yang kedua yaitu kita perlu memiliki Khanti (kesaba-
ran) dan Soracca (kerendahan hati). Seseorang yang sabar dalam 
menghadapi berbagai macam kesulitan/rintangan dan sabar pada 
waktu sakit, lapar, berada di tempat yang dingin/panas atau sabar 
pada waktu dicela, dicacimaki, disakiti orang lain dan lain-lain. 
Tanpa menjadi marah-marah karenanya dan tidak menyimpan 
amarah, jengkel, dendam dan benci di  dalam dirinya. Maka sudah 
pasti ia memiliki keindahan pikiran dalam dirinya. Seseorang yang 
memiliki kerendahan hati adalah orang yang patuh, menurut dan 
mau menerima nasihat dari orang lain, mudah dinasihati, tidak 
keras kepala dan tidak sombong. Kesabaran dan kerendahan hati 
ini akan menjadikan sifat lemah lembut pada seseorang, sehingga 
seseorang akan memiliki keindahan pikiran.

Selanjutnya, supaya kita memiliki keindahan pikiran adalah 
hendaknya kita sering bermeditasi, terutama bermeditasi dengan 
mengembangkan empat brahma vihāra, yaitu: cinta kasih (mettā), 
kasih sayang (karuna), simpati (mudita), dan keseimbangan batin 
(upekkha). Hal itu bisa dilakukan baik pada waktu duduk, berja-
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lan, berdiri maupun berbaring sebelum terlelap tidur (empat sikap 
meditasi). Dengan sering mengembangkan empat brahma vihāra 
ini maka kita akan selalu memiliki keindahan pikiran.

Solusi terakhir supaya kita memiliki keindahan pikiran 
adalah dengan tidak memiliki pikiran yang dipenuhi keserakahan 
(alobha), senantiasa selalu memiliki pikiran yang terbebas dari ke-
serakahan, tidak memiliki pikiran yang marah, jengkel, dendam, 
akan menyakiti orang lain dan tidak membenci (adosa). Senantia-
sa selalu memiliki pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih dan 
tidak memiliki pandangan salah  karena ketidaktahuan (amoha). 
Senantiasa selalu mengembangkan kebijaksanaan dengan memi-
liki pandangan benar dan pengertian yang benar. 

Dari empat macam jenis keindahan ini kita bisa bagi menjadi 
dua kelompok, yaitu: keindahan yang terlihat dari luar dan kein-
dahan dari dalam. Keindahan dari perhiasan dan busana, keinda-
han tubuh jasmani dan keindahan perilaku merupakan keindahan 
yang tampak dari luar, sedangkan keindahan pikiran merupakan 
keindahan dari dalam (inner beauty). Keindahan dari dalam yaitu 
pikiran adalah merupakan hal yang utama, oleh karena itu jadikan-
lah dhamma untuk memperindah pikiran. Selain itu, jadikanlah 
dhamma untuk memperindah perilaku badan jasmani, dan uca-
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pan. Jika kita memiliki keindahan pikiran dan pikiran selalu kita 
arahkan ke dalam hal-hal yang baik dan positif, maka ucapan dan 
perbuatan badan jasmani, tingkah laku kita akan menjadi indah-
pula. 

Dalam Dhammapada - Yamaka Vagga, 2. Buddha bersab-
da: “Pikiran mendahului semua kondisi batin, pikiran adalah pe-
mimpin, segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran 
yang bersih/suci seseorang berbicara atau berbuat dengan jasmani, 
maka kebahagiaan akan mengikuti si pelaku karenanya, seperti  
bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan tubuh seseorang.”

Berusahalah untuk memiliki empat macam keindahan ini, 
yaitu keindahan dari perhiasan/busana, keindahan tubuh jasmani 
dan keindahan perilaku yang tampak dari luar dan keindahan piki-
ran yang merupakan keindahan dari dalam (inner beauty). Seperti 
halnya sebuah bangunan rumah yang megah, mewah dan indah 
yang tampak kelihatan menarik dari luar. Selain itu di dalam ban-
gunan rumah tersebut juga bersih, rapi, dan indah. Maka dengan 
demikian akan membuat orang yang melihat atau tinggal di rumah 
tersebut menjadi nyaman, tentram, senang dan bahagia. Begitu 
pula seseorang yang memiliki keindahan dari luar dan dari dalam, 
maka dalam menjalani kehidupan ini akan membuat dirinya men-



Jadikan Dhamma untuk Memperindah Diri

 

17

jadi indah dan menarik, menjadi damai, tentram dan bahagia 
dalam hidupnya. Selain itu seseorang yang memiliki keindahan 
dari luar dan dari dalam pasti akan membuat orang lain yang me-
lihat maupun yang dekat dengannya juga akan merasa aman, nya-
man, tenang, damai, tenteram, senang dan bahagia.

Jadikanlah Dhamma untuk memperindah diri. Utamanya 
adalah untuk memperindah perilaku perbuatan badan jasmani, 
ucapan dan pikiran. Tidak melakukan segala kejahatan, perbanyak 
perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, ini adalah ajaran para 
Buddha. (Dhammapada - Buddha Vagga, 183). 

Semoga Anda semua maju dalam Dhamma. Semoga semua 
makhluk hidup berbahagia.
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Semangat Belajar

dan

Melaksanakan Dhamma

Mendengarkan dan membahas Dhamma

pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama.

Maṅgala Sutta, Khuddakapāṭha
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Semangat Belajar

dan Melaksanakan Dhamma

Ayo kawan kita mendengar Dhamma, 
Dhamma adalah ajaran Buddha
Dhamma mengajarkan kita untuk hidup, 
bijaksana dan bahagia
Janganlah berbuat jahat,
Tambahlah berbuat kebajikan
Sucikan hati dan pikiran, inti ajaran Buddha. 

Syair di atas adalah lagu anak-anak sekolah minggu Buddhis. 
Saya mendengarkan lagu ini untuk pertama kalinya pada saat 

perayaan Hari Raya Waisak di Vihara Magelang dan lagu ini din-
yanyikan oleh beberapa anak-anak sekolah minggu dengan ri-
ang gembira. Sehingga ketika pertama kali saya mendengar lagu 
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ini, saya sangat terkesan sekali dan begitu saya mendengar untuk 
yang kedua kalinya dan ketiga kalinya, saya merenungkan bahwa 
ternyata dalam syair lagu ini ada makna yang begitu dalam dan 
sangat bermanfaat untuk kita renungkan yaitu tentang Dhamma 
ajaran Buddha.

Syair yang pertama dalam lagu di atas memiliki makna             
yaitu ajakan untuk kita semua supaya bersama-sama mendengar-
kan Dhamma ajaran Buddha. Tentunya dalam hal ini untuk men-
dengarkan Dhamma dan berdiskusi Dhamma, kita bisa melaku-
kannya di vihara pada saat ada puja bakti, dhammaclass atau dengan 
mendengarkan dhamma lewat kaset ceramah-ceramah Dhamma. 
Karena dengan kita mendengarkan Dhamma, maka akan menam-
bah wawasan tentang  Dhamma dan kita  akan  menjadi orang yang 
bijaksana. Dalam kitab suci Dhammapada 152. Buddha bersabda: 
“Orang yang hampir tidak pernah mendengarkan Dhamma, tubuh-
nya semakin tambun, seperti sapi yang tubuhnya semakin gemuk,  
meskipun berat tubuhnya bertambah namun kebijaksanaannya      
tidak bertambah.”

Syair yang kedua dalam lagu di atas memiliki makna yaitu  
Dhamma ajaran Buddha mengajarkan supaya dalam hidup ini  
kita menjadi orang yang bijaksana dan bahagia. Untuk menjadi 
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orang yang bijaksana salah satunya adalah dengan cara menden-
garkan Dhamma, karena dengan demikian kita akan mendapatkan 
pengertian dan pandangan yang benar, sehingga dalam menjalani 
hidup ini kita akan menjadi lebih berhati-hati, selalu waspada dan 
tidak sembrono dalam melakukan segala tindakan lewat ucapan 
maupun perbuatan dan kita akan bisa menjadi orang yang menger-
ti dan memahami perbuatan mana yang baik dan yang tidak baik, 
yang bermanfaat dan yang merugikan. Selain itu, Dhamma ajaran 
Buddha mengajarkan supaya kita hidup bahagia yaitu berbahagia di 
alam manusia, berbahagia di alam surga maupun berbahagia men-
capai nibbāna (kebahagiaan tertinggi). Kebahagiaan-kebahagiaan 
ini akan dapat dicapai yaitu dengan cara melaksanaan Dhamma. 
Misalnya berdana, melaksanakan sila, bermeditasi. Oleh karena 
itu, setelah kita belajar Dhamma lewat membaca, mendengar atau 
berdiskusi, maka  hendaknya kita juga bersemangat untuk melak-
sanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Syair berikutnya dalam lagu di atas adalah syair yang ada di 
dalam Kitab Suci Dhammapada, Buddha Vagga, 183, yang meru-
pakan inti ajaran para Buddha, yaitu; 

Tidak berbuat segala kejahatan, perbanyak kebajikan, sucikan 
hati dan pikiran, inilah ajaran para Buddha.
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Tidak melakukan segala kejahatan 
Dalam hal ini perbuatan jahat apapun itu, apakah melalui 

ucapan, tubuh jasmani, atau pikiran hendaknya tidak dilakukan. 
Misalnya dengan cara kita menjaga lima latihan kemoralan (sīla), 
yaitu: bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk 
hidup, bertekad untuk tidak mencuri, bertekad untuk tidak ber-
buat asusila/selingkuh, bertekad untuk tidak berbohong dan tidak 
mabuk-mabukkan dengan meminum-minuman keras beralkohol. 
Cara lain yaitu dengan menjaga sopan santun, mengembangkan 
kesabaran, rendah hati, tidak sombong, tidak mengganggu orang 
lain atau makhluk lain, tidak membicarakan kejelekan orang lain, 
tidak berpikir yang jahat dan penuh kebencian, tidak mengharap-
kan orang lain celaka, tidak irihati, tidak ingin menyakiti atau me-
lukai makhluk lain.

Perbanyak kebajikan. 
Hal ini bisa kita lakukan yaitu dengan cara berdana, apakah 

dalam bentuk materi maupun non materi, seperti memberikan 
makanan, pakaian, obat-obatan, uang, memberikan tenaga den-
gan membantu orang lain, memberi nasihat-nasihat yang baik 
atau memberikan khotbah dhamma, berdonor darah, memberi 
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maaf, melepaskan dan membebaskan makhluk dari ketakutan dan 
bahaya (abhaya dāna), melakukan pelimpahan jasa (pattidāna), 
melakukan penghormatan kepada orang-orang yang pantas dihor-
mati, mendengarkan dhamma, melaksanakan sila dengan sung-
guh-sungguh, rajin bermeditasi.

Sucikan hati dan pikiran. 
Hal ini bisa kita latih yaitu dengan praktik paññā, sīla dan 

samādhi yang merupakan pengembangan jalan mulia berunsur 
delapan (ariya aṭṭhaṅgika magga), terdiri dari: (1) Paññā: Pandan-
gan benar, pikiran benar. (2) Sīla: Ucapan benar, perbuatan benar 
dan mata pencaharian benar. (3) Samādhi: Daya upaya benar, per-
hatian benar dan konsentrasi benar.

Manfaat mendengarkan Dhamma.
Seseorang yang sering mendengarkan maupun membahas 

dhamma dengan berdiskusi, apakah secara langsung mendengar-
kan dhamma yang disampaikan oleh para bhikkhu, sāmaṇera atau 
para romo/ramani pandita di vihara atau dengan mendengarkan 
dhamma melalui kaset-kaset CD/DVD ceramah dhamma. Ada be-
berapa manfaat yang akan didapatkan dengan sering mendengar-
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kan dhamma (dhammasavananisaṁsa), diantaranya yaitu;

1. Seseorang yang mendengarkan dhamma akan mendengar-
kan hal-hal yang belum pernah ia dengar sebelumnya.

 Jadi, dalam hal ini untuk orang yang baru atau yang sama 
sekali belum pernah mendengarkan dhamma, maka ia akan 
mendengar hal-hal yang belum pernah didengar sebelumnya, 
akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru ten-
tang dhamma.

2. Hal-hal yang telah ia dengar sebelumnya tetapi belum jelas, 
maka dengan mendengarkan dhamma, ia akan menjadi 
mengerti dengan lebih jelas.
Dalam hal ini, untuk orang yang sudah pernah mendengar-
kan dhamma akan tetapi belum jelas, maka dengan men den-
garkannya lagi, ia akan menjadi mengerti dengan jelas dan-
akan menjadi ingat lagi.

3. Seseorang yang mendengarkan dhamma akan dapat meng-
hilangkan keragu-raguan mengenai dhamma. 
Dalam hal ini ,untuk orang yang sudah pernah mendengar-
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kan dhamma dan ia terus mengulanginya lagi dengan ber     
diskusi atau menanyakan hal-hal yang belum jelas, maka akan 
menghilangkan keragu-raguan tentang dhamma, sehingga 
dengan penuh keyakinan mempraktikan dhamma dalam ke-
hidupan sehari-hari.

4. Mendengarkan dhamma dapat memberikan pengertian 
benar. 
Dalam hal ini, seseorang yang mendengarkan dhamma den-
gan penuh hormat, dengan sungguh-sungguh dan penuh 
perhatian, maka ia akan mendapatkan pengertian benar dan 
menjadi bijaksana, sehingga akan mampu mengubah pan-
dangan dan pengertian salah yang dimilikinya.   

5. Pikiran orang yang mendengarkan Dhamma akan menjadi 
tenang dan bahagia. 
Seseorang yang sering mendengarkan dhamma dengan 
penuh hormat, dengan kesungguhan dan penuh perhatian 
maka pikirannya akan menjadi tenang dan bahagia. Hal ini 
merupakan kebahagiaan batin. Bahkan kalau kita mau mem-
baca riwayat hidup Buddha, sangat banyak sekali murid-mu-
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rid beliau yang setelah mendengarkan dhamma yang beliau 
babarkan kemudian mencapai tingkat kesucian. Beberapa 
contohnya yaitu: (1) Y.A Koṇḍañña setelah mendengarkan 
dhamma dari Buddha yang pertama kali yaitu Dhammacak-
kapavattana sutta, mencapai kesucian sotāpana. (2) Pemuda 
Upatissa yang kemudian terkenal dengan Bhante Sariputta 
mencapai kesucian sotāpana setelah mendengarkan Dhamma 
dari Y.A Assaji. (3) Kemudian Pemuda Bahiya setelah men-
dengarkan dhamma dari Buddha mencapai kesucian Arahat, 
dan masih banyak contoh lainnya.

Banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan belajar mau-
pun mendengarkan dhamma. Oleh karena itu, pada waktu kita 
mendengarkan dhamma, dengarkanlah dhamma itu dengan penuh 
hormat, dengarkanlah dhamma dengan sungguh-sungguh dan 
dengan penuh perhatian. Berusahalah untuk menjaga ketenangan 
pada waktu pembabaran dhamma berlangsung, tidak berisik, tidak 
mengganggu teman, tidak mengobrol, tidak sibuk dengan hand-
phone dan sms. Begitu pula jangan membeda-bedakan siapa yang 
menyampaikan khotbah dhamma, karena yang paling penting 
pada waktu mendengarkan dhamma adalah dhamma yang disam-
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paikannya bukan siapa yang menyampaikan khotbah dhamma itu. 
Marilah kita bersama-sama untuk menambah semangat be-

lajar dhamma ajaran Buddha. Setelah belajar, berdiskusi memba-
has dhamma dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, 
maka selanjutnya kita hendaknya berusaha untuk melaksanakan-
nya dalam kehidupan sehari-hari supaya kita mendapatkan man-
faat dari pelaksanaan dhamma tersebut. 

Semoga dengan pelaksanaan Dhamma yang sesuai dengan 
ajaran Buddha, dan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan 
mengkondisikan ke pencapaian kebahagiaan tertinggi (nibbāna). 

Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sumber: 
• Dhamma Vibhāga. Penggolongan Dhamma. hal, 17. A.III. 248 

Diterbitkan oleh; Vidyasena Vihara Vidyaloka. Yogyakarta. 
• Dhammapada. Diterbitkan oleh; Yayasan Abdi Dhamma          

Indonesia. Tahun 2004 
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Jangan Malu dan Takut 

Berbuat Baik

Apabila seseorang telah melakukan perbuatan baik,

ia hendaknya mengulangi perbuatan baik tersebut,

ia merasa berbahagia dengan perbuatan baik,

oleh karena kebaikan akan membawa kebahagiaan.

Dhammapada – Pāpa Vagga, 118
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Jangan Malu dan Takut

Berbuat Baik

Jadi anak jangan pemalu, apalagi malu-maluin.                                                                         
Jadi anak jangan penakut, apalagi suka nakut-nakutin.                                                             
Boleh malu kalau berbuat jahat.
Boleh takut kalau berbuat salah. 
Maka jadilah engkau anak yang baik. 
Sesudah besar jadi orang berguna.

Syair di atas adalah lagu anak-anak sekolah minggu Buddhis, 
yang dulu ketika saya masih kecil lagu ini paling saya suka 

dan sering saya nyanyikan. Mengapa demikian? Karena selain                
dinyanyikan dengan riang dan gembira, dalam syair lagu ini mem-
punyai makna yang sangat dalam yaitu pentingnya kita mempun-
yai malu dan takut berbuat jahat (Hiri dan Ottappa) dalam men-

Jangan Malu dan Takut Berbuat Baik
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jalani kehidupan sehari-hari.
Setiap orang pasti mempunyai malu dan takut, tetapi  malu 

disini bukan malu misalnya di suruh maju ke depan kelas untuk 
menyanyi oleh ibu guru atau malu ketika diejek atau dijelek-jele-
kan oleh teman-temannya. Demikian pula, takut disini bukan be-
rarti takut ketika di rumah sendirian atau takut ketika berjalan di 
tempat yang gelap, takut pada ketinggian, takut jatuh, takut digigit 
anjing dan lain-lain. Akan tetapi malu dan takut disini adalah malu 
dan takut jika akan melakukan perbuatan yang jahat, baik melalui 
ucapan, pikiran dan perbuatan badan jasmani. Seperti malu dan 
takut membunuh makhluk hidup, malu dan takut mencuri, berbo-
hong, berbuat asusila atau selingkuh. 

 ‘Hiri dan Ottappa’ sering disebutkan sebagai ‘Loka pala 
dhamma” yang berarti dhamma sebagai pelindung dunia, yaitu me-
lindungi dunia dari segala macam bentuk kejahatan. Hiri dan Ot-
tappa merupakan bentuk-bentuk pikiran yang baik. Tetapi dalam 
hal ini memiliki hiri saja belumlah cukup karena seseorang akan 
malu berbuat jahat ketika ada banyak orang di sekitarnya atau ke-
tika ada orang yang melihat, tetapi jika ada kesempatan dan tidak 
ada orang lain yang melihat atau ketika sendirian, maka ia menjadi 
tidak malu berbuat jahat. Sebagai contoh, misalnya pada waktu se-
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seorang muncul keinginan untuk mencuri, pada waktu ada orang 
banyak di sekitarnya maka ia akan malu melakukannya, tetapi jika 
sudah tidak ada orang lain atau tidak ada orang  yang melihat, 
maka ia menjadi tidak malu dan akan mengambil barang milik 
orang lain atau mencuri. Oleh karena itu, ia juga harus memiliki 
ottappa dan ini adalah merupakan hal yang paling penting, karena 
bagi seseorang yang memiliki ottappa takut akan akibat dari per-
buatan jahat, maka di saat sendirian, ketika ada kesempatan atau 
tidak ada orang yang melihat, ia akan tetap tidak melakukan ke-
jahatan. Karena ia takut akibat dari perbuatan jahat yang akan di-
lakukan, yaitu akan berakibat penderitaan, baik dalam kehidupan 
ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. 

Bagaimana caranya untuk memunculkan malu (hiri) berbuat 
jahat di dalam diri? yaitu dengan memiliki tingkah laku yang baik, 
sopan santun, budi pekerti yang baik dan bertekat melaksanakan 
sila dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Se-
dangkan cara untuk memunculkan ottappa adalah dengan mem-
perkuat keyakinan kita terhadap ‘Hukum Kamma’ (perbuatan) 
yaitu sesuai dengan benih yang ditanam maka demikianlah buah 
yang akan dipetik, pelaku kebaikan akan memetik buah kebaha-
giaan dan pelaku kejahatan akan memetik buah penderitaan. 
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Boleh malu dan takut kalau berbuat jahat dan jangan malu 
dan takut kalau berbuat baik. Berbuat baik melalui perbuatan, 
ucapan dan pikiran. Ada sepuluh rangkaian perbuatan baik (dasa 
kusalā kamma pātha) yaitu (a) Tiga perbuatan baik melalui jas-
mani, (b) Empat perbuatan baik melalui ucapan dan (c) Tiga per-
buatan baik melalui pikiran.
a. Tiga perbuatan baik melalui jasmani
 Menghindari pembunuhan makhluk hidup.
 Menghindari mengambil barang yang tidak diberikan.
 Menghindari perbuatan asusila.

b. Empat perbuatan baik melalui ucapan
 Menghindari ucapan berdusta/berbohong.
 Menghindari ucapan memfitnah.
 Menghindari ucapan dan kata-kata kasar.
 Menghindari ucapan yang tidak berguna/omong kosong.

c. Tiga perbuatan baik melalui pikiran
 Tidak serakah dan menginginkan barang milik orang lain.
 Tidak ingin melukai/mencelakai atau merugikan orang lain.
 Memiliki pandangan benar sesuai dengan jalan dhamma.
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Lebih lanjut, ada sepuluh macam perbuatan baik (Dasa       
puñña kiriyā vatthu), apabila dilakukan akan mengakibatkan se-
seorang mendapatkan kehidupan yang baik, bahkan terlahir di 
alam-alam yang baik. Sepuluh dasar perbuatan baik itu adalah:

1. Dāna: Memberi (materi maupun non materi).
2. Sīla: Moralitas. Moralitas adalah pengendalian ucapan dan 

tingkah laku. Kemoralan yang paling dasar adalah dengan 
menghindari pembunuhan makhluk hidup, pencurian, seling-
kuh, berbohong, dan mabuk-mabukan.

3. Bhāvana: Pengembangan batin atau meditasi.
4. Apacāyana: Menghormat kepada orang yang lebih tua atau 

orang suci.
5. Veyyāvacca: Melayani, menolong, membantu melakukan per-

buatan baik yang bermanfaat bagi orang lain.
6. Pattidāna: Pelimpahan jasa, khususnya kepada makhluk-

makhluk di alam menderita yang memiliki hubungan kamma 
dengan kita.

7. Pattānumodāna: Bergembira atas kebaikan yang dilakukan  
 orang lain.

8.  Dhammassavana: Mendengarkan Dhamma.
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9.  Dhammadesanā: Mengajar atau membabarkan Dhamma  
 yang merupakan ajaran dari Buddha.

10.  'LܒܒKLMXNDPPD: Membenarkan dan meluruskan pandangan  
 salah seseorang.

Inilah hal-hal yang baik, yang jika dilakukan tidak hanya 
akan memberikan hasil yang baik atau menguntungkan bagi diri 
sendiri, tetapi juga orang lain. Menjalankan sila akan menguntung-
kan semua makhluk yang berhubungan dengannya. Pengemba-
ngan batin membawa damai dan menginspirasi orang lain untuk 
menjalani Dhamma. Rasa hormat menghasilkan keharmonisan 
dalam masyarakat, sedangkan pelayanan meningkatkan kehidu-
pan orang lain. Melimpahkan jasa kepada orang lain menunjukkan 
bahwa seseorang memperhatikan kesejahteraan orang lain; sedang-
kan turut bergembira atas jasa orang lain akan mendorong orang 
lain untuk melakukan lebih banyak kebaikan. Mendengarkan dan 
membabarkan kebenaran adalah faktor penting bagi kebahagiaan, 
baik pengajar maupun pendengarnya, juga mendorong keduanya 
untuk hidup sesuai dengan dhamma. Meluruskan pandangan yang 
salah/keliru memungkinkan seseorang untuk menunjukkan kepa-
da orang lain akan keindahan Dhamma.
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Dengan melakukan banyak kebajikan seperti di atas, maka 
kita akan memetik buah kebahagiaan dalam kehidupan ini dan 
kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita bersama- 
sama bersemangat dalam melakukan kebajikan. Berbuat baik me-
lalui perbuatan, ucapan maupun pikiran dan ulangilah setiap per-
buatan baik yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sekecil apapun jika kita berbuat baik, janganlah malu dan 
takut untuk melakukannya dan jangan pernah meremehkannya. 
Sebagai renungan bagi kita semua, dalam kitap suci Dhammapada 
122, Buddha bersabda: 

‘Janganlah menganggap remeh perbuatan baik yang ringan 
dengan berpikir: ”perbuatan baik yang tidak berarti ini tidak 
akan membawa kebaikan pada diriku.” Karena seperti air 
yang mengisi tempayan tetes demi tetes, demikian pula orang         
bijaksana memenuhi dirinya dengan perbuatan baik sedikit 
demi sedikit.’
Jangan malu berbuat baik, malulah jika berbuat jahat.
Jangan takut berbuat baik, takutlah jika berbuat jahat,
Jangan tunda berbuat baik, lakukanlah sekarang juga.
Karena kebaikan akan membuahkan kebahagiaan. 
Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
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Harumnya Kebajikan 

Tersebar

di Segala Penjuru

Harumnya kayu cendana, bunga melati dan bunga tagara

tidak dapat melawan arah angin,

tetapi harumnya nama baik si pembuat kebajikan

dapat melawan tiupan angin, tersebar di segala penjuru.

Harumnya kebajikan

dapat mengalahkan harumnya kayu cendana,

bunga tagara, bunga teratai atau bunga melati. 

Dhammapada – Puppha Vagga, Syair 54 dan 55
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Harumnya Kebajikan

Tersebar di Segala Penjuru
(Kisah Pertanyaan Ananda)

Di suatu senja Y.A. Ananda sedang duduk sendiri. Dalam 
pikiran beliau timbul masalah yang bekaitan dengan bau 

dan wangi-wangian.
Ia berpikir: “Harumnya kayu, harumnya bunga-bungaan dan 

harumnya akar-akaran semuanya menyebar searah dengan arah 
angin tetapi tidak bisa berlawanan dengan arah angin. Apakah      
tidak ada wangi-wangian yang dapat melawan arah angin? Apakah 
tidak ada wangi-wangian yang dapat merebak ke seluruh dunia?”

Tanpa menjawab pertanyaannya sendiri, Y.A. Ananda meng-
hampiri Buddha dan meminta jawaban dari-Nya.

Buddha mengatakan. “Ananda, andai saja, ada seseorang 
yang berlindung terhadap ‘Tiga Permata’ (Buddha, Dhamma, 

Saṅgha), yang melaksanakan lima latihan sila (pañcasīla buddhis), 
yang murah hati dan tidak kikir, seseorang yang sungguh bijak-

Harumnya Kebajikan Tersebar di Segala Penjuru



Harumnya Kebajikan Tersebar di Segala Penjuru

 

39

sana dan layak memperoleh pujian. Kebaikan orang tersebut akan 
menyebar jauh dan luas, dan para bhikkhu, brahmana, dan semua 
umat akan menghormatinya di manapun ia tinggal”.

Kemudian Buddha membabarkan syair Dhammapada 54 
dan 55 berikut ini:

Harumnya kayu cendana, bunga melati dan bunga tagara
tidak dapat melawan arah angin,

tetapi harumnya nama baik si pembuat kebajikan
dapat melawan tiupan angin, tersebar di segala penjuru.

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

Sumber:
• Dhammapada Atthakatha, Kisah-kisah Dhammapada.         

Diterbitkan Oleh: Vidyasena Vihara Vidyaloka, Yogyakarta.
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Berkah,

Bagaimanakah

Cara untuk

Mendapatkannya?

Mānussikā ca sampatti      Devaloke ca yā rati

Yā ca nibbānasampatti     Sabbametena labbhati, ti.

Kekayaan di alam manusia,

kesenangan di alam dewa, dan pencapaian Nibbāna;

Segala pahala ini, diperoleh melalui harta kebajikannya itu. 

Khuddakapāṭha, Nidhikaṇḍa Sutta
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Berkah, Bagaimanakah Cara

untuk Mendapatkannya?

Hanya enam huruf yang bila digabungkan akan menjadi satu 
kata yang menyenangkan dan membahagiakan bagi orang 

yang mendengarnya, bahkan kita semua pasti mendambakan-
nya, mencintainya dan menginginkannya. Kata itu adalah Berkah. 
Berbeda dengan bencana atau musibah seperti misalnya bencana 
alam, gempa bumi, tsunami, kebakaran, banjir, kecelakaan, keru-
gian, penyakit, berpisah dengan yang dicintai, kesedihan dan ber-
bagai macam penderitaan lainnya. Hal ini pasti kita tidak meng-
inginkannya. 

Berkah di dalam Buddhis sering disebut  ‘Maṅgala’ dan 
hal ini berbeda dengan karunia, berkat atau anugrah, pemberian 
atau hadiah dari yang maha kuasa. Yang dimaksud berkah disini 
adalah hasil/buah/akibat dari perbuatan baik yang sudah dilaku-
kan diwaktu lampau (kusalā kamma vipāka) yang berbuah pada 

Berkah, Bagaimanakah Cara untuk Mendapatkannya?
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saat ini, sehingga seseorang berbahagia menerima akibat dari 
buah kebajikannya itu. Oleh karena itu, bagi seseorang yang meng-
inginkan berkah, hendaknya ia melakukan banyak kebaikan dalam 
hidupnya. Karena dengan kebaikan yang telah dilakukan itulah 
yang akan menjadi sebab utama seseorang mendapatkan berkah. 

Pengertian berkah disini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
1.  Manussa-sampatti: berkah di dalam dunia manusia.

Hidup sebagai manusia sebenarnya merupakan suatu berkah, 
karena untuk dapat terlahir sebagai manusia itu adalah sangat 
sulit. Sudah barang tentu karena kita mempunyai timbunan 
jasa kebajikan yang cukup sehingga kita dapat terlahir sebagai 
manusia. Memiliki kekayaan yang melimpah, berkedudu-
kan tinggi, terkenal, pandai, terampil, sehat dan jarang sakit, 
berusia panjang, cantik atau tampan dan lain-lain. Hal ini 
adalah bentuk-bentuk berkah di alam manusia, yang meru-
pakan kamma baik yang sedang berbuah, sehingga seseorang 
bisa menikmatinya dalam hidup sebagai manusia.

2.  Sagga-sampatti: berkah di alam-alam dewa. 
Menjadi dewa yang bercahaya cemerlang, memiliki usia yang 
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panjang, berkedudukan yang tinggi, dihormati serta memi-
liki kekuatan. Hal ini disebabkan karena kamma baik yang 
telah dilakukannya, sehingga seseorang bisa terlahir di alam 
dewa dan bisa menikmati kebahagiaan surgawi. 

3.  Nibbāna-sampatti: berkah nibbāna. 
Berkah  nibbāna adalah mencapai penerangan sempurna 
menjadi Buddha atau mencapai kesucian arahat. Terbebas 
dari kekotoran batin yaitu ketamakan (lobha), kebencian 
(dosa) dan kegelapan batin (moha). Terbebas dari saṁsara 
(lingkaran tumimbal lahir), dan nibbāna merupakan kebaha-
giaan yang tertinggi (nibbānaṁ paramaṁ sukhaṁ) dan hal ini 
bisa dicapai ketika kita masih hidup di dunia ini yaitu den-
gan cara mempraktikkan jalan mulia berunsur delapan (ariya 
aṭṭhaṅgika magga).

Lantas, bagaimana caranya untuk mendapatkan berkah 
dalam kehidupan ini sebagai manusia, berkah di alam dewa atau 
surga dan berkah nibbāna? Bukan kemana mencari berkah, karena 
sebenarnya dalam usaha untuk mendapatkan berkah, seseorang ti-
dak usah perlu mencarinya di gunung-gunung, di pohon-pohon 
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besar, batu-batu besar atau di gua-gua yang dianggap keramat, 
karena berkah ini akan bisa didapatkan jika kita melakukan banyak 
kebajikan. Seperti berdana dengan penuh keyakinan (dānaṁ dada-

ntu saddhāya), melaksanakan sīla atau kemoralan dengan sungguh-
sungguh (sīlaṁ rakkhantu sabbadā) meliputi berperilaku benar 
sammākamanta, berucap benar sammāvācā dan berpenghidu-
pan benar sammā-ājīva, rajin melatih samādhi (bhāvanābhiratā 

hontu), dengan memiliki daya upaya benar sammāvāyāma, per-
hatian benar sammāsati dan konsentrasi benar VDPPƗVDPƗGKL, 
dan mengembangkan kebijaksanaan dengan memiliki pandangan 
benar  VDPPƗGLܒܒKL dan pikiran benar VDPPƗVD۪NDSSD.

Selain itu, berkah akan didapatkan yaitu dengan cara kita 
berbuat baik melalui tiga pintu, yaitu: berbuat baik melalui tubuh 
jasmani, ucapan, dan pikiran. Melalui tiga cara berprilaku baik me-
lalui tubuh jasmani, yakni: (1) Tidak membunuh makhluk hidup, 
senantiasa mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang kepada 
semua makhluk sehingga kita akan mencintai dan menghargai ke-
hidupan. (2) Tidak mencuri, senantiasa mengembangkan kemu-
rahan hati dengan memberi (berdana). (3) Tidak berbuat asusila  
atau selingkuh senantiasa mengembangkan kesetiaan terhadap   
pasangan hidup.
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Melalui empat cara berperilaku baik lewat ucapan, yakni: 
(1)Tidak berdusta/berbohong, (2) Tidak mengucapkan kata-kata 
memfitnah, (3) Tidak mengucapkan kata-kata kasar, dan (4) Tidak 
mengucapkan kata-kata yang tidak berguna/omong kosong. Lebih 
lanjut Buddha menjelaskan dalam Kitab Suci Aṅguttara Nikāya V, 
198.  Tentang kata-kata yang diucapan dengan baik yaitu  ucapan 
yang memiliki lima tanda: ucapan itu tepat waktu, ucapan itu benar, 
ucapan itu lembut, ucapan itu bertujuan, dan ucapan itu diucapkan 
dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih.

Melalui tiga cara berperilaku baik lewat pikiran, yaitu; den-
gan tidak memiliki pikiran yang dipenuhi keserakahan (alobha), 
tidak memiliki pikiran yang marah, jengkel, dendam, akan menya-
kiti orang lain dan tidak membenci (adosa) senantiasa mengem-
bangkan cinta kasih kepada semua makhluk dan tidak memiliki 
pandangan yang salah  karena ketidaktahuan dan mengetahui se-
cara salah (amoha). Buddha bersabda dalam Pabbatopama gātha, 
Saṁyutta Nikāya. Sebagai berikut;

Siapapun yang melaksanakan dhamma dengan baik,
baik melalui perbuatan, ucapan ataupun pikiran;
saat hidup di dunia, ia dipuji para bijaksanawan
bila kematian tiba, akan berbahagia di alam surga.
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Lebih lanjut supaya kita bisa mendapatkan berkah di alam 
manusia, berkah sebagai dewa maupun berkah nibbāna, adalah 
dengan kita melaksanakan poin-poin dhamma yang ada di dalam 
‘Maṅgala Sutta’  kotbah tentang berkah utama yang telah dijelaskan 
oleh Guru Agung kita Buddha, yaitu sebagai berikut;

1.  “Tidak bergaul dengan orang-orang dungu (jahat dan tidak 
 bermoral), 
2.  Bergaul dengan para bijaksanawan, 
3.  Menghormati mereka yang patut dihormati, 
4.  Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, 
5.  Memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, 
6.  Membimbing diri dengan benar, 
7.  Berpengetahuan luas, 
8.  Berketerampilan, 
9.  Terlatih baik dalam tata susila, 
10.  Bertutur kata dengan baik,
11.  Membantu ibu dan ayah, 
12.  Menunjang anak dan istri, 
13.  Bekerja dengan sungguh-sungguh,
14.  Berdana,



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA

 

48 Berkah, Bagaimanakah Cara untuk Mendapatkannya?

15.  Melakukan kebajikan,
16.  Menyokong sanak saudara, 
17.  Tidak melakukan pekerjaan tercela,
18.  Menjahui perbuatan buruk, 
19.  Menghindari perbuatan buruk,
20.  Menahan diri dari minuman keras, 
21.  Tak lengah  melaksanakan Dhamma, 
22.  Memiliki rasa  hormat,
23.  Berendah hati,
24.  Merasa puas dengan yang dimiliki,
25.  Ingatbudi baik orang,
26.  Mendengarkan Dhamma pada waktu  yang sesuai,
27.  Sabar, 
28.  Mudah dinasehati, 
29.  Mengunjungi para petapa, 
30.  Membahas Dhamma pada waktu  yang sesuai,
31.  Bersemangat dalam mengikis kilesa,
32.  Menjalankan hidup suci,, 
33.  Menembus Empat Kebenaran Ariya,
34.  Mencapai Nibbāna,
35.  Meski disinggung oleh hal-hal duniawi batin tak tergoyahkan
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36.  Tiada sedih, 
37.  Tanpa noda, 
38.  Penuh damai.

Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan ma-
nusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan 
dimanapun berada.  Itulah berkah utama bagi para dewa dan ma-
nusia.

Penjelasan mengenai tiga macam berkah,  yaitu berkah di 
alam manusia (manussa sampatti), berkah terlahir di alam surga/
dewa (sagga sampatti), dan berkah nibbāna (nibbāna sampatti). Hal 
ini dijelaskan yaitu supaya kita menjadi mengerti bahwa di dalam 
ajaran Buddha, selain ada kehidupan manusia juga ada kehidu-
pan di alam surga/dewa, dan alam surga/dewa itu berbeda dengan 
nibbāna. Nibbāna merupakan tujuan tertinggi umat Buddha.

Marilah kita bersama-sama melakukan hal-hal yang baik se-
bagai suatu kondisi atau sebab yang baik, karena tanpa kita mem-
buat sebab yang baik, yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik, 
kita tidak akan mendapatkan hasil atau akibat yang baik pula.        
Itulah kuncinya supaya hidup bahagia penuh berkah. Dengan ba-
nyak-banyak melakukan kabaikan, mempraktikkan dhamma aja-
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ran Buddha dalam kehidupan sehari-hari dan melaksanakan poin-
poin dhamma berkah utama yang ada di ‘Maṅgala Sutta’, maka 
kita akan mendapatkan berkah. Apakah berkah di alam manusia, 
berkah terlahir di alam surga/dewa dan bahkan berkah nibbāna. 

Saat berbuat baik, itulah hari yang baik, berkah yang baik, fa-
jar yang terang, bangun tidur yang ceria, waktu yang baik, saat yang 
baik, dan disebut telah memuja para suciwan dengan baik. Setelah 
melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu: bertindak baik, berucap baik, 
berpikir baik, berpengharapan baik; pahala-pahala baiklah yang 
akan diperoleh. (Jaya Paritta)

 
Semoga segala berkah kebaikan menjadi kenyataan. Semo-

ga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua Buddha, 
Dhamma dan Saṅgha. Semoga Anda senantiasa sejahtera. Sela-
mat berjuang untuk memperoleh berkah yang tertinggi, mencapai 
nibbāna. 

Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
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Sumber:
• Paritta Suci biru STI. Penerbit: Yayasan Saṅgha Theravāda  

Indonesia.
• Dhammavibhāga, Penggolongan Dhamma. Diterbitkan oleh: 

Vidyasena Vihara Vidyaloka. Yogyakarta 2002.
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Sudahkah Saya

Berbuat Baik Hari ini?

Daripada hidup selama seratus tahun

yang penuh dengan perbuatan jahat

dan pikiran yang tidak terkendali

lebih baik hidup satu hari

yang penuh dengan perbuatan baik

dan pikiran yang terkendali. 

Dhammapada - Sahassa Vagga, 110
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Sudahkah Saya

Berbuat Baik Hari ini?

Dalam satu hari ada dua puluh empat jam dan terbagi menjadi 
tiga bagian yaitu pagi, siang dan malam. Dalam kehidupan 

sehari-hari sejak kita bangun di pagi hari sampai kita akan tidur 
lagi di malam hari, ada satu renungan dan pertanyaan  yang sa-
ngat baik sekali untuk selalu kita renungkan dan tanyakan di dalam 
diri, yaitu: Sudahkah saya berbuat baik hari ini? Dengan sering 
merenung dan bertanya demikian kepada diri sendiri, maka hal ini 
akan menjadikan kita bersemangat untuk memunculkan hal-hal 
yang baik/perbuatan baik di dalam diri yang belum ada atau belum 
muncul dan akan menjadikan lebih bersemangat dalam mengem-
bangkan kebaikan yang sudah ada di dalam diri.

Mengapa kita dianjurkan untuk berbuat baik? Karena de-
ngan kita berbuat baik, hal ini akan membuat orang lain/makh-
luk lain berbahagia dan sudah barang tentu diri sendiri juga akan 
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berbahagia dengan perbuatan baik yang sudah dilakukan tersebut. 
Selanjutnya, kita sebagai umat Buddha hendaknya untuk praktik 
melaksanakan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari sebagai wu-
jud penghormatan (paṭipatti pūjā) kepada Buddha, Guru Agung 
kita, yaitu selalu berusaha untuk tidak melakukan kejahatan, 
senantiasa menambah kebajikan dan berusaha untuk membersih-
kan batin sendiri, ini adalah ajaran para Buddha.  (Dhammapada 
– Buddha Vagga, 183) 

Berbuat baik seperti apa yang bisa kita lakukan?
Dalam Kitab Suci Aṅguttara Nikāya VIII, 36. Buddha 

menjelaskan bahwa ada tiga cara untuk membuat jasa kebajikan. 
Apakah yang tiga itu? Ada cara membuat jasa kebajikan dengan 
berdana (dāna), dengan moralitas (sīla), dan dengan mengem-
bangkan meditasi (bhāvana).

Selain itu, dalam melakukan perbuatan baik kita bisa melaku-
kannya melalui tiga cara, yaitu: perbuatan baik lewat tubuh jasmani 
(kusala kāya kamma), perbuatan baik lewat ucapan (kusala vacī 
kamma) dan perbuatan baik lewat pikiran (kusala mano kamma). 
Melalui tiga cara perbuatan baik lewat tubuh jasmani, yaitu: (1) Ti-
dak membunuh makhluk hidup, senantiasa mengembangkan cinta   
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kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk sehingga kita akan 
mencintai dan menghargai kehidupan. (2) Tidak mencuri, senan-
tiasa mengembangkan kemurahan hati dengan memberi atau ber-
dana, dan (3) Tidak berbuat asusila/selingkuh senantiasa mengem-
bangkan kesetiaan kepada pasangan hidup.

Melalui empat cara perbuatan baik lewat ucapan, yaitu: (1)
Tidak berdusta/berbohong (berbicara menipu yang merugikan 
orang lain), (2) Tidak  mengucapkan kata-kata memfitnah/me-
ngadu domba, (3) Tidak mengucapkan kata-kata kasar (berbicara 
yang menyakitkan hati dan perasaan orang lain), dan (4) Tidak me- 
ngucapkan kata-kata yang tidak berguna/omong kosong. Senan-
tiasa selalu berusaha untuk mengembangkan kejujuran. Lebih lan-
jut, Buddha menjelaskan dalam Kitab Suci Aṅguttara Nikāya V, 
198.  ‘Tentang Ucapan yang Baik.’ Ucapan yang baik yaitu ucapan 
yang memiliki lima tanda: (1) Ucapan itu tepat waktu, (2) Ucapan 
itu benar, (3) Ucapan itu lembut, (4) Ucapan itu bertujuan, dan (5) 
Ucapan itu diucapkan dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta 
kasih. 

Melalui tiga cara perbuatan baik melalui pikiran, yaitu: (1) 
Tidak memiliki pikiran yang dipenuhi ketamakan/keserakahan 
(alobha), (2) Tidak memiliki pikiran yang dipenuhi dengan keben-
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cian (adosa), dan (3) Tidak memiliki pandangan yang salah  karena 
ketidaktahuan dan mengetahui secara salah (amoha). Selain itu, 
perbuatan baik melalui pikiran bisa juga dilakukan dengan cara ra-
jin melatih samādhi atau bermeditasi, selalu berpikir yang positif, 
memiliki niat yang baik dengan selalu mengharapkan orang lain 
bahagia atau ikut berbahagia atas keberhasilan/kebahagiaan orang 
lain.

Hari-hari yang Bahagia dengan Melakukan Kebaikan.
Dalam kehidupan ini sudah pasti kita mendambakan keba-

hagiaan. Supaya selalu berbahagia bebas dari penyesalan, maka kita 
perlu mengembangkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. 
Dalam kitab suci Aṅguttara Nikāya III, 150. Buddha menjelaskan 
bahwa hari-hari yang bahagia akan menjadi milik seseorang, baik 
pada pagi hari, siang hari, maupun malam hari, yaitu: “Bilamana 
seseorang mampu berbuat baik lewat tubuh, ucapan dan pikiran 
sepanjang pagi hari, maka pagi hari yang bahagia akan menjadi 
milik mereka. Selama seseorang mampu berbuat baik lewat tubuh, 
ucapan dan pikiran sepanjang siang hari, maka siang hari yang  ba-
hagaia akan menjadi milik mereka dan selama seseorang mampu 
berbuat baik lewat tubuh, ucapan dan pikiran sepanjang malam 
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hari, maka malam hari yang bahagia akan menjadi milik mereka.” 
Lebih lanjut dalam kitab suci Ittivuttaka, Buddha menjelas-

kan bahwa ada dua hal yang tidak akan menimbulkan penyesalan 
dalam diri seseorang, yaitu: ketika seseorang berpikir dalam dirinya 
saya tidak melakukan apa yang buruk maka tidak akan ada penye-
salan dalam dirinya dan ketika ia berpikir saya telah melakukan apa 
yang baik maka ia tidak akan ada penyesalan dalam dirinya. Su-
dah barang tentu ketika seseorang sudah melakukan apa yang baik 
dan tidak melakukan apa yang buruk maka dalam kehidupan ini ia 
akan menjadi damai, tentram, bahagia tiada penyesalan maupun 
kecemasan dan ketakutan.

Manfaat Berbuat Baik.
Dengan melakukan kebaikan maka tidak akan ada penyesa-

lan setelah melakukannya, dengan tidak adanya penyesalan maka 
akan menjadi gembira, bersuka cita, tenang dan bahagia, akan 
mendapatkan kekayaan lahir dan batin, termasyur/reputasi baik 
tersebar luas, penuh percaya diri kemanapun pergi, meninggal 
dengan tenang, terlahir di alam bahagia dan kebaikan yang dilaku-
kan oleh seseorang sudah pasti akan membuat orang lain/makhluk 
lain berbahagia. 



Sudahkah Saya Berbuat Baik Hari ini?

 

59

Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk bersemangat 
dan bertekad dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan ke-
bajikan lewat tubuh, ucapan maupun pikiran.  Semakin banyak ke-
baikan yang kita lakukan maka hal ini akan mengkondisikan hari-
hari kita menjadi bahagia dan bebas dari penyesalan. 

Lebih baik tidak melakukan perbuatan jahat,
karena akan menimbulkan penderitaan di kemudian hari.
Lebih baik melakukan perbuatan baik,
karena tidak akan ada penyesalan setelah melakukannya. 
(Dhammapada – Niraya Vagga, 314)

Marilah kita bersama-sama untuk selalu merenungkan dan 
bertanya kepada diri sendiri, Sudahkah saya berbuat baik hari ini? 
jika belum berbuat baik, ayo lakukanlah sekarang juga, dan jika 
sudah berbuat baik, ayo tambah perbuatan baik yang baru. Berbuat 
baik lewat perbuatan badan jasmani, ucapan dan pikiran. Jangan 
tunda untuk berbuat baik dan ulangilah setiap kebaikan yang su-
dah dilakukan, karena kebaikan akan membuahkan kebahagiaan.
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 Sesuai dengan benih yang telah ditabur:
begitulah buah yang akan dipetiknya;

pembuat kebaikan akan mendapat kebaikan;
pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula. 

(Saۦyuta Nikāya – Sagāthāvagga). 
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Kisah Pertanyaan

Maha Moggalana Thera

Berkata yang jujur dan selalu sabar,

selalu memberi kepada yang meminta walaupun sedikit,                                                                                       

ketiga hal tersebut akan membawa anda terlahir di alam surga. 

Kodha Vagga, 224
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Kisah Pertanyaan

Maha Moggalana Thera

Dikisahkan pada waktu itu Māha Moggallana Thera mengun-
jungi alam surga dan menjumpai banyak dewa yang tinggal 

di tempat yang mewah. Beliau bertanya kepada mereka, perbua-
tan baik apa yang menyebabkan mereka terlahir di alam surga, dan 
merekapun memberikan jawaban yang berbeda-beda. Dewa yang 
satu mengatakan ia terlahir di alam surga bukan karena ia banyak 
berdana atau sering mendengarkan dhamma, tetapi hanya karena 
ia selalu berbicara benar (jujur). Dewa kedua adalah dewa wanita 
yang terlahir di alam surga, ia menjawab bahwa karena ia tidak 
pernah marah pada tuannya dan tidak memiliki maksud buruk 
kepadanya meskipun tuannya sering memukul dan menyiksanya. 
Dengan meredam kemarahan dan menghindari kebencian, ia ter-
lahir di alam surga. Selanjutnya, ada yang terlahir di alam surga 
karena sedikit berdana. Seperti mendanakan sebatang gula tebu, 
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buah, atau beberapa sayuran kepada seorang bhikkhu atau pada 
orang lain yang membutuhkan.

Setelah kembali dari alam surga, Māha Moggallana Thera 
bertanya kepada Buddha, apakah mungkin meraih banyak keun-
tungan hanya dengan bicara benar, atau mengendalikan perbua-
tan atau dengan memberikan sedikit barang seperti buah dan say-
uran. Buddha menjawab, “Anak-ku, mengapa engkau bertanya hal 
itu? apakah kamu tidak melihat dan mendengar sendiri apa yang 
dewa-dewa itu katakan? Seharusnya engkau tidak meragukannya. 
Sedikit perbuatan baik pasti akan membawa seseorang terlahir di 
alam surga.”

Kemudian Buddha membabarkan syair Dhammapada –
Kodha Vagga, 224. Berikut ini:

Berkata yang jujur dan selalu sabar,                                                                                            
selalu memberi kepada yang meminta walaupun sedikit,                                                                                       
ketiga hal tersebut akan membawa anda terlahir di alam 
surga. 

Sumber:
• Dhammapada Atthakatha, Kisah-kisah Dhammapada.         

Diterbitkan Oleh: Vidyasena Vihara Vidyaloka, Yogyakarta.
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Menjadi

Umat Buddha Sejati

Janganlah berbuat jahat, 

 lebih banyaklah berbuat baik,

sucikan hati dan pikiran, 

ini adalah ajaran para Buddha. 

Dhammapada - Buddha Vagga, 183
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Menjadi

Umat Buddha Sejati

Dalam Maṅgala Sutta yang merupakan khotbah Buddha ten-
tang berkah utama, ada 38 poin berkah dan salah satunya 

adalah bertempat tinggal di tempat yang sesuai itulah berkah uta-
ma. Memiliki rumah yang besar, megah, mewah dan indah meru-
pakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi seseorang, apalagi rumah 
yang ditempati itu berada di  tempat yang sesuai atau di lingkungan 
yang baik. Misalnya, bertempat tinggal di lingkungan orang-orang 
baik/bermoral, jauh dari ancaman banjir dan kebakaran, tidak jauh 
dari  pasar, rumah sakit , terminal, stasiun atau bandara dan salah 
satunya adalah tidak jauh dari tempat ibadah (vihara), sehingga 
hal ini akan membuat seseorang mendapatkan kesempatan lebih 
banyak untuk melakukan perberbuatan baik dengan sering pergi 
berkunjung ke vihara. 

Mengapa ke vihara? Pertanyaan ini kadang ditanyakan oleh 
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beberapa umat Buddha yang belum mengerti manfaat ke vihara 
dan apa saja yang biasanya dilakukan di vihara. Tujuan  kita pergi 
ke vihara sebenarnya adalah untuk melakukan dan menambah 
kebajikan, sebagai contohnya yaitu kita bisa bersih-bersih vihara, 
berdana, bermeditasi, mengunjungi para bhikkhu untuk bertanya, 
berdiskusi atau belajar dhamma, membaca paritta atau melakukan 
puja bakti  di vihara tersebut. Melakukan puja bakti sebenarnya 
memiliki makna penghormatan (pūjā), sebagai wujud bakti kita 
sebagai umat Buddha kepada Tiratana (Buddha, Dhamma dan 

Saṅgha). Pemujaan atau penghormatan kepada mereka yang patut 
dipuja secara benar merupakan berkah utama (maṅgala). Hal ini 
diterangkan oleh Buddha dalam Maৄgala Sutta yang berbunyi: 
pūjā ca pūjanīyānaṁ etammaṅgalamuttamaṁ  (menghormat yang 
patut dihormati adalah berkah utama).

Puja bakti di vihara sebenarnya sudah dilakukan sejak            
zaman Buddha masih ada. Untuk saat ini, kegiatan puja bakti di  
vihara-vihara biasanya dilaksanakan pada hari-hari tertentu seper-
ti hari jumat, sabtu atau hari minggu (hal ini merupakan kesepaka-
tan bersama para umat Buddha yang ada di vihara tersebut untuk 
melakukan puja bakti) yaitu para umat Buddha perumah tangga 
datang ke vihara berkumpul di dhammasala melakukan penghor-
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matan kepada Tiratana, membaca paritta, bermeditasi, berdana 
dan juga mendengarkan kotbah dhamma yang disampaikan oleh 
para bhikkhu/sāmaṇera atau para romo pandita. 

Manfaat Puja Bakti di Vihara
Banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan kita sering 

pergi ke vihara dan melakukan puja bakti, yaitu: (1) akan me-
ningkatkan dan memperkuat keyakinan (saddhā) pada Tiratana  
(Buddha, Dhamma dan Sangha). (2) Berkembangnya brahma 
vihāra: berkembangnya cinta kasih (mettā), kasih sayang (karuṇā), 
simpati  (muditā) dan ketenang-seimbangan batin (upekkhā). (3) 
Berkembangnya pengendalian diri (saṁvara). (4) Berkembangnya 
perasaan puas (santutthi). (5) Berkembangnya kesabaran (khanti) 
dan berkembangnya kebahagiaan (sukha). Selain itu, kita juga bisa 
melakukan banyak kebajikan melalui ucapan, pikiran dan per-
buatan. Berbuat baik melalui ucapan seperti misalnya pada waktu 
kita membaca paritta suci yaitu kita mengulang khotbah-khotbah  
Buddha, berbuat kebajikan lewat pikiran yaitu dengan kita berme-
ditasi  dan menambah kebaikan melalui perbuatan badan jasmani 
yaitu seperti misalnya dengan berdana, membantu membersihkan         
vihara, menyiapkan perlengkapan-perlengkapan sebelum puja 
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bakti dimulai dan sebagainya.
Selain hal-hal di atas, pada waktu kita melakukan puja bakti, 

kita juga bisa mengembangkan sepuluh macam perbuatan berjasa 
(dasa puñña kiriyā vatthu) yang akan memberikan banyak man-
faat kebaikan bagi kehidupan kita. Sepuluh perbuatan berjasa itu 
adalah sebagai berikut:

•  Dāna (Memberi). 
Hal ini biasanya dilakukan di setiap puja bakti di vihara yaitu 
setelah dhammadesana selesai acara puja bakti dilanjutkan 
dengan berdana dengan diiringi dengan menyanyikan lagu 
dana paramita. Hal ini akan memberi manfaat yaitu akan 
mengurangi keserakahan (lobha) dan sebagai latihan untuk 
tidak melekat (melepas  kepemilikan). Dalam Maৄgala Sutta, 
kotbah tentang berkah utama. Buddha menjelaskan bahwa 
berdana merupakan berkah utama.

•  Bertekat Menjalankan Sīla (Moralitas). 
Bertekat dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan 
pañcasīla buddhis (lima latihan kemoralan) dalam kehidu-
pan sehari-hari, yaitu bertekad tidak melakukan penbunuhan 
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makhluk hidup, mencuri, berbuat asusila/selingkuh, berbo-
hong dan mengkonsumsi barang yang menyebabkan lemah-
nya kesadaran. Dengan mempraktikan sīla, hal ini akan mem-
beri manfaat yang begitu besar, Buddha menjelaskan dalam 
Kitab Suci Dīgha Nikāya, Mahāparinibbāna Sutta. Yaitu:
1. Akan memperoleh harta baik materi maupun dhamma.
2. Termasyur atau terkenal karena kebaikannya.
3. Mempunyai percaya diri dimanapun dia berada. 
4.  Menjelang meninggal dunia pikirannya tenang dan tidak 

gelisah.
5.  Setelah meninggal akan terlahir di alam surga atau dewa.

•  Bhāvana (Melatih meditasi). 
Hal ini juga biasa dilakukan ketika puja bakti di vihara. Prak-
tik meditasi ini akan bermanfaat untuk kita sehingga akan 
mendapatkan ketenangan dan kedamaian bathin.

•  Apacāyana (Berendah hati dan menghormati mereka yang  
 lebih tua atau orang suci). 

Hal ini bisa kita lakukan seperti bersikap anjali, bernamaskara 
(bersujud), berucap yang ramah, sopan santun. Manfaatnya 
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bagi kita yaitu akan mengurangi ego kita sehingga akan men-
jadi orang yang lebih rendah hati dan tidak sombong.  Selain 
itu dalam Dhammapada 109, Buddha bersabda:   “Siapapun 
yang menghormat kepada yang patut di hormat akan berkem-
bang padanya empat hal, yakni; umur panjang, keelokan, ke-
bahagiaan dan kekuatan.”
 

•  Veyyavaca (Membantu dan bersemangat  dalam melakukan 
 hal-hal yang patut dilakukan). 

Hal ini bisa dilakukan dengan membantu menyiapkan tempat 
duduk sebelum puja bakti dimulai, menghias altar atau de-
ngan membuang sampah ditempatnya, ikut membantu mem-
bersihkan vihara dengan menyapu, membersihkan kaca, atau 
mengepel. Manfaatnya yaitu vihara akan menjadi bersih dan 
terlihat indah, sehingga orang yang datang ke vihara akan 
menjadi senang dan bahagia dengan melihat kebersihan dan 
keindahan vihara. 

•  Pattidāna (pelimpahan jasa) 
Hal ini biasanya dilakukan yaitu dengan membacakan Paritta 
Ettavata atau Pattidāna. Selain bermanfaat bagi diri sendiri 
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yaitu menambah kebajikan, pelimpahan jasa ini akan ber-
manfaat bagi para leluhur, sanak keluarga yang telah me-
ninggal dan para makhluk yang berhubungan kamma de-
ngan kita.

•  Pattānumodāna (Bergembira atas kebaikan yang dilakukan 
 dari orang lain). 

Bermudita citta, dengan kita ikut berbahagia atas kebaikan 
yang telah dilakukan orang lain hal ini akan menghilangkan 
sifat iri hati.

•  Dhammasavana (Mendengarkan dhamma). 
Dengan sering mendengarkan dhamma, maka akan ber-
tambah pengetahuan tentang dhamma dan akan menjadi bi-
jaksana. Dalam kitab suci A۪guttara Nikāya kelompok lima 
(Dhammasavananisaṁsa). Dijelaskan ada lima manfaat yang 
akan diperoleh dengan kita sering mendengar dhamma, yaitu: 
1. Akan mendengar hal-hal yang belum pernah didengar 

sebelumnya. Atau akan mendapat wawasan/pengetahuan 
yang baru tentang dhamma ajaran Buddha.

2. Hal-hal yang telah ia dengar sebelumnya tetapi belum 
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jelas, maka dengan mendengarkan dhamma, ia akan men-
jadi lebih memahami dan mengerti dengan lebih jelas.

3. Dengan mendengarkan dhamma akan menghilangkan 
keragu-raguan mengenai dhamma, sehingga pada waktu 
praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari akan de-
ngan penuh keyakinan dan tidak ragu-ragu melakukan-
nya.

4.  Mendengarkan dhamma dapat memberikan pengertian 
benar.

5.  Pikiran orang yang mendengar dhamma akan menjadi 
tenang dan bahagia.

•  Dhammadesanā (Membabarkan khotbah dhamma). 
Hal ini bisa kita lakukan yaitu dengan memberi nasihat-
nasihat yang baik sesuai dengan dhamma ajaran kebena-
ran Buddha, membagikan buku-buku dhamma atau kaset-                  
kaset khotbah dhamma. Manfaat bagi seseorang yang sering 
membabarkan dhamma yaitu: meningkatkan kehormatan 
atau harga diri, mengembangkan daya pengaruh terhadap 
orang lain, pengembangan sifat-sifat baik dan memperkaya 
kebajikan.
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•  'LܒܒKLMXNDPPD (Meluruskan pandangan salah seseorang). 
Dalam hal ini kita bisa berdiskusi atau tanya jawab tentang 
dhamma, memberi nasihat dan mengukuhkan teman-teman 
atau sahabat kita yang mungkin belum yakin menjadi ber-
keyakinan terhadap Buddha Dhamma, yang tadinya tidak 
bermoral  kita arahkan untuk menjalankan moralitas, yang 
tadinya kikir dan belum mempunyai sifat murah hati kita 
arahkan sehingga menjadi bermurah hati dan yang tadinya 
tidak bijaksana menjadi bijaksana.

 
Banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan melakukan 

puja bakti di vihara. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan sema-
ngat kita sebagai umat Buddha untuk datang ke vihara, melakukan 
puja bakti dan menjadi umat Buddha yang baik dengan cara bela-
jar dan praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha 
untuk tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa me-
nambah kebajikan dan berusaha membersihkan batin sendiri yang 
merupakan ajaran para Buddha. Dengan demikian, keyakinan kita 
akan semakin kokoh kuat kepada Tiratana (Buddha, Dhamma dan 
Saṅgha).
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Berusahalah untuk menjadi umat Buddha sejati dengan 
semangat belajar, dan semangat melaksanakan Dhamma ajaran 
Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Rajin ke vihara, mengikuti 
kegiatan puja bakti, berdana, melaksanakan sīla dengan sungguh-
sungguh, rajin melatih meditasi dan mengembangkan kebijaksa-
naan.  

Janganlah berbuat jahat,  
lebih banyaklah berbuat baik, 

sucikan hati dan pikiran, 
ini adalah ajaran para Buddha.

(Dhammapada – Buddha Vagga, 183).

Semoga Anda semuanya maju dalam dhamma. Semoga 
semua makhluk hidup berbahagia. 
Sumber:
• Petikan Aṅguttara Nikāya, Kitab Suci Agama Buddha. Vihara 

Bodhivaṁsa - Klaten 2003.
• Dhammavibhāga, Penggolongan Dhamma. Diterbitkan oleh: 

Vidyasena Vihara Vidyaloka. Yogyakarta 2002.
• Dhammapada. Diterbitkan oleh; Yayasan Abdi Dhamma          

Indonesia, tahun 2004.
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Jenis Keyakinan
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Jenis Keyakinan

yang Terbaik

Para bhikkhu, ada empat jenis keyakinan yang terbaik. Apakah 
yang empat itu?
Para bhikkhu, di antara semua makhluk hidup baik yang tan-

pa kaki atau berkaki dua, berkaki empat atau berkaki banyak, yang 
berbentuk atau tanpa-bentuk, yang bisa memahami, tidak bisa me-
mahami, atau bukan bisa memahami pun bukan tidak bisa mema-
hami  Tathāgata, Arahat, Yang Sepenuhnya Tercerahkan, dianggap 
yang terbaik di antara semua itu. Mereka yang memiliki keyakinan 
pada Buddha, memiliki keyakinan pada yang terbaik. Bagi mereka 
yang memiliki keyakinan pada yang terbaik, hasil yang terbaik 
akan mereka miliki.

Para bhikkhu, di antara hal-hal yang terkondisi, Jalan Mulia 
Berunsur Delapan dianggap yang terbaik di antara semua itu. Me-
reka yang memiliki keyakinan pada Jalan Mulia Berunsur Delapan 

Jenis Keyakinan yang Terbaik



memiliki keyakinan pada yang terbaik; dan bagi mereka yang me-
miliki keyakinan pada yang terbaik, hasil yang terbaik akan mereka 
miliki.

Para bhikkhu, di antara hal-hal yang terkondisi dan tidak 
terkondisi, tanpa-nafsu dianggap yang terbaik dari semua itu: 
hancurnya segala perasaan tergila-gila, hilangnya kehausan, ter-
cabutnya akar kemelekatan, terpotongnya lingkaran (tumimbal 
lahir), hancurnya nafsu keinginan, tanpa-nafsu, nibbāna. Mereka 
yang memiliki keyakinan pada Dhamma yang tanpa-nafsu memiliki 
keyakinan pada yang terbaik; dan bagi mereka yang memiliki keya-
kinan pada yang terbaik, hasil yang terbaik akan mereka miliki.

Para bhikkhu, di antara semua kelompok atau komuni-
tas (keagamaan), saṅgha siswa Tathāgata dianggap yang terbaik, 
yaitu, empat pasang manusia agung, delapan individu agung; 
Saṅgha siswa Yang Terberkahi pantas mendapatkan pemberian, 
pantas menerima keramahtamahan, pantas menerima persemba-
han,  pantas mendapatkan penghormatan, merupakan ladang jasa 
yang tak ada bandingnya bagi dunia. Mereka yang memiliki keyaki-
nan pada Sangha, memiliki keyakinan pada yang terbaik; dan bagi                
mereka yang memiliki keyakinan pada yang terbaik, hasil yang ter-
baik akan menjadi milik mereka.

Jenis Keyakinan yang Terbaik
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Inilah, para bhikkhu, empat jenis keyakinan yang terbaik. 
          (Aṅguttara Nikāya. IV, 34.)

Menjadi Umat Buddha Sejati
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Kisah Matthakundali

Seorang brāhmaṇa bernama Adinnapubbaka mempunyai 
anak tunggal yang amat dicintai dan disayangi bernama  

Matthakundali. Sayang, Adinnapubbaka adalah seorang kikir dan 
tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang lain. Bahkan 
perhiasan emas untuk anak tunggalnya dikerjakan sendiri demi 
menghemat upah yang harus diberikan kepada tukang emas. 

Suatu hari, anaknya jatuh sakit, tetapi tidak satu tabib pun 
diundang untuk mengobati anaknya. Ketika menyadari anaknya 
telah mendekati ajal, segera ia membawa anaknya keluar rumah 
dan dibaringkan di beranda, sehingga orang-orang yang berkun-
jung kerumahnya tidak mengetahui keadaan itu.

Sebagaimana biasanya, di waktu pagi sekali, Buddha berme-
ditasi. Setelah selesai, dengan mata ke-Buddha-an beliau melihat 
keseluruh penjuru, barangkali ada makhluk yang memerlukan 
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pertolongan. Buddha melihat Matthakundali sedang berbaring 
sekarat di beranda. Beliau merasa bahwa anak itu memerlukan 
pertolongan-Nya.

Setelah memakai jubah-Nya, Buddha memasuki kota  
Savatthi untuk ber-piṇḍapata. Akhirnya beliau tiba di rumah 
brāhmaṇa Adinnapubbaka. Beliau berdiri di depan pintu rumah 
dan memperhatikan Matthakundali. Rupanya Matthakundali tidak 
sadar sedang diperhatikan. Kemudian Buddha memancarkan sinar 
dari tubuhnya, sehingga mengundang perhatian Matthakundali.

Ketika Matthakundali melihat Buddha, timbullah keyakinan 
yang kuat dalam batinnya. Setelah Buddha pergi, ia meninggal du-
nia dengan hati yang penuh dengan keyakinan terhadap Buddha 
dan terlahir kembali di alam Surga Tāvatiṁsa.

Dari kediamannya di surga, Matthakundali melihat ayahnya 
berduka cita atas dirinya di tempat kremasi. Ia merasa iba. Kemu-
dian ia menampakkan dirinya sebagaimana dahulu sebelum ia 
meninggal, dan memberi tahu ayahnya bahwa ia telah terlahir di 
alam surga Tāvatiṁsa karena keyakinanya kepada Buddha. maka 
ia menganjurkan ayahnya mengundang dan berdana makanan ke-
pada Buddha.

Kisah Matthakundali
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Brāhmaṇa Adinnapubbaka mengundang Buddha untuk 
menerima dana makanan.

Selesai makan, ia bertanya, “Bhante, apakah seseorang dapat, 
atau tidak dapat, terlahir di alam surga, hanya karena berkeyakinan 
terhadap Buddha tanpa berdana dan tanpa melaksanakan moral 
(sīla)?”

Buddha tersenyum mendengar pertanyaan itu. Kemudian 
beliau memanggil Dewa Matthakundali agar menampakkan diri-
nya. Matthakundali segera menampakkan diri, tubuhnya dihiasi 
dengan perhiasan surgawi, dan menceritakan kepada orang tua 
dan sanak keluarganya yang hadir, bagaimana ia dapat terlahir di 
alam Surga Tāvatiṁsa. Orang-orang yang memperhatikan dewa 
tersebut menjadi kagum, bahwa anak brāhmaṇa Adinnapub-
baka mendapatkan kemuliaan hanya dengan keyakinan terhadap  
Buddha.

Pertemuan itu diakhiri oleh Buddha dengan membabarkan 
syair Dhammapada kedua berikut ini:

“Pikiran mendahului semua kondisi batin, pikiran adalah pe-
mimpin, segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran 
yang bersih/suci seseorang berbicara atau berbuat dengan jasmani, 
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maka kebahagiaan akan mengikuti si pelaku karenanya, seperti  
bayangan yang tidak pernah meninggalkan tubuh seseorang.”

Pada akhir kotbah Dhamma itu, Matthakundali dan  
Adinnapubbaka langsung mencapai tingkat kesucian sotāpatti. 
Kelak, Adinnapubbaka mendanakan hampir semua kekayaannya 
bagi kepentingan dhamma.

Sumber:
• Dhammapada Atthakatha, Kisah-kisah Dhammapada.         

Diterbitkan Oleh: Vidyasena Vihara Vidyaloka, Yogyakarta.
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Berbuat Baik

dengan Berdana,

Siapa Takut?

Dānañca dhammacariyā ca  Etammaṅgalamuttamaṁ ti. 

Berdana, melakukan kebajikan itulah berkah utama. 

Khuddakapāṭha, Maṅgala Sutta



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA

 

88

Berbuat Baik dengan Berdana,

Siapa Takut?

Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma,
Semoga kita diberkahi oleh Buddha maha suci.
Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela, 
Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna.
(Syair Lagu Dana Paramita)

Syair lagu di atas tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semua 
umat Buddha, karena di setiap acara puja bakti di Vihara lagu 

ini selalu dinyanyikan untuk mengiringi pada saat berbuat baik 
yaitu berdana. Berdana atau memberi  merupakan dasar perbua-
tan berjasa  di samping melaksanakan sīla (moralitas) dan bhāvanā 
(meditasi). Dana berasal dari bahasa pāḷi ‘dāna’ yang bila diter-
jemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti dana, 

Berbuat Baik dengan Berdana, Siapa Takut?



amal, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan kegiatan yang 
berkaitan dengan pemberian dana disebut berdana. Dalam dham-
ma pemberian dapat dilakukan dengan memberikan barang-ba-
rang yang bersifat materi maupun non-materi. Ada tiga macam 
bentuk dana yaitu:
1. Ᾱmisa-dāna: Dana berupa barang-barang materi.

Berdana barang-barang materi, dalam hal ini dapat diba-
gi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Bentuk dana            
barang-barang materi yang eksternal seperti misalnya 
makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, uang.  Sedangkan 
bentuk dana barang-barang materi yang internal yaitu misal-
nya berdana anggota tubuh, seperti  donor darah, mata, ginjal 
serta organ tubuh lainnya.

2. Dhamma-dāna: Berdana Dhamma.
Dana berupa ajaran-ajaran kebenaran, yaitu memberikan  
pelajaran atau pengetahuan dhamma. Dalam hal ini, kita bisa 
memberikan nasihat-nasihat yang baik yang sesuai dham-
ma, mencetak atau memperbanyak buku-buku dhamma, 
memberi buku-buku dhamma, kaset-kaset ceramah atau            
berdhammadesana.

Berbuat Baik dengan Berdana, Siapa Takut?

 

89



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA

 

90 Berbuat Baik dengan Berdana, Siapa Takut?

3. Abhaya-dāna: Dana membebaskan makhluk dari ketakutan 
atau bahaya.
Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan melepaskan              
makhluk/satwa (fangsen) seperti misalnya membebaskan 
burung, ikan, kura-kura dan lain-lain. Agar mereka berbaha-
gia hidup di alam bebas, atau dengan memaafkan orang lain 
yang bersalah kepada kita, sehingga orang lain akan mera-
sa nyaman, tentram, tenang, damai dan bahagia bebas dari           
ketakutan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaku-
kan kebajikan dengan berdana (memberi) dapat dilakukan tidak 
hanya dengan memberikan barang yang berupa materi saja. Selain 
itu suatu pemberian dapat juga dilakukan dengan memberikan 
tenaga, senyuman, nasihat yang baik, memotivasi, memberikan 
pengetahuan untuk membantu orang yang sedang membutuhkan 
dan sebagainya. 

Suatu pemberian hendaknya dilakukan dengan tulus, ikhlas 
dan tanpa pamrih yang didasari dengan kebijaksanaan dan cinta 
kasih ingin menolong dan membantu orang lain/makhluk lain 
yang membutuhkan. Dalam berdana atau memberi ada beberapa 
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jenis pemberian, diantaranya yaitu: memberi mengharap, memberi 
menguasai, memberi mengikat dan memberi melepas. Dari  empat 
jenis pemberian ini, memberi mengharap, menguasai dan mengi-
kat adalah pemberian yang masih ada pamrih, di dalamnya ma-
sih ada lobha, dosa dan moha. Oleh karena itu, hendaknya kita       
berusaha untuk memberi melepas, yaitu memberi dengan tulus, 
ikhlas dan tanpa pamrih. Selain itu ketika berdana hendaknya kita 
mempunyai motivasi -niat/kehendak- yang baik dan yang positif, 
yaitu berdana hanya dengan mengutamakan kebahagiaan orang 
lain, untuk meringankan beban pendertitaan makhluk lain. Ber-
dana yang bertujuan untuk melepas, berdana sebagai latihan un-
tuk tidak melekat terhadap kepemilikan, berdana dengan tujuan           
untuk mengurangi lobha (keserakahan), dosa (kebencian), dan 
moha (kegelapan batin). Motivasi dalam berdana ini adalah meru-
pakan hal yang sangat baik.

Faktor-faktor terjadinya kebajikan berdana.
Dalam melakukan kebajikan dengan berdana perlu diketahui 

bahwa harus ada faktor-faktor yang saling mempengaruhi, yaitu: 
(1) Ada orang yang mau berdana atau si pemberi  yang diibaratkan 
seperti seorang petani. Kemudian, (2) ada yang menerima dana 
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yang akan diberikan atau  si penerima dana, yang diibaratkan se- 
perti ladang dan (3) ada suatu barang yang bersifat materi maupun 
non-materi  yang akan diberikan yang diibaratkan seperti biji atau 
benih yang akan di tanam.  Jika salah satu faktor dari tiga hal ini ti-
dak ada, maka tidak bisa dikatakan sebagai  suatu tindakan  berjasa 
yaitu berdana. Oleh karenanya, sebagai umat Buddha yang baik 
disaat kita bisa melakukan kebajikan dengan berdana, hendaknya 
si pemberi  dana mengucapkan terimakasih kepada si penerima 
dana. Mengapa demikian? Karena kita sangat beruntung ada yang 
mau menerima dana yang akan diberikan, coba saja kalau tidak 
ada si penerima, maka tentunya kita tidak bisa melakukan tinda-
kan berjasa yaitu berdana.

Hati-hati ketika berdana jangan sampai muncul lobha, dosa dan 
moha.

Ketika sedang berbuat baik dengan berdana kita harus ber-
hati-hati karena bisa saja setelah itu muncul keserakahan (lobha), 
misalnya kita mengharap suatu barang yang lebih banyak atau    
lebih besar dari apa yang sudah kita berikan kepada orang lain atau 
kita berdana dengan tujuan agar terkenal, atau menjadi berkuasa, 
menjadi seenaknya menyuruh orang yang sudah diberi dana. Se-
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lain itu kita juga harus berhati-hati,  sewaktu berdana jangan sam-
pai muncul kebencian (dosa) dalam diri kita, misalnya pada waktu 
memberi makan kepada seorang pengemis sambil mengusirnya 
supaya pergi, memberi uang kepada pengamen jalanan dengan tu-
juan supaya cepat pergi menjauh dan tidak mengganggu kita, atau 
memberi  dengan melemparkan barang yang akan diberikan sambil 
berkata-kata kasar. Begitu pula kita harus hati-hati dalam berdana 
jangan sampai ada kegelapan batin (moha) dalam diri kita. Misal-
nya setelah berdana muncul penyesalan, menjadi malu karena dana 
yang diberikan itu sedikit atau kecil sehingga di lain ke-sempatan 
tidak berdana lagi, atau  kita berdana kepada orang yang sering 
minum-minuman keras, kepada seorang penjudi (orang yang ti-
dak memiliki moral yang baik), berdana racun, obat-obatan terla-
rang, minuman keras beralkohol, atau hewan untuk dikurbankan/
dibunuh.  Meskipun memang hal ini adalah merupakan dana, akan 
tetapi berdana yang tidak sesuai dengan dhamma. Oleh karena itu, 
hendaknya dalam berdana kita harus melakukannya dengan tulus 
ikhlas yang didasari dengan cintakasih dan bijaksana.

Bagaimana caranya kita memberikan dana dengan baik?
Dalam Kitab Suci Aṅguttara Nikāya (V, 148). Buddha 
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menjelaskan bahwa ada lima hal bagaimana cara memberikan 
dana yang terbaik. Lima hal itu adalah sebagai berikut:

1.  Memberi dengan keyakinan.
Hal ini bisa dilakukan dengan  cara menyerahkan  dana itu 
dengan tangan sendiri kepada si penerima, bukan dengan 
dititipkan kepada orang lain.

2.  Memberi dengan penuh hormat.
Hal ini bisa dilakukan yaitu pada saat memberikan dana hen-
daknya  diberikan dengan penuh perhatian, hati-hati, tidak 
terburu-buru, dan tidak ceroboh sehingga seperti membuang 
barang yang sudah tidak terpakai. Hal ini dilakukan untuk 
menunjukkan penghargaan terhadap si penerima dana.

3.  Memberi  pada saat yang tepat.
Memberi pada saat yang tepat dapat dilakukan yaitu pada 
waktu ada bencana alam, musibah, banjir, kebakaran, 
kelaparan dan lain-lain. Atau misalnya ketika ingin berdana 
makanan kepada para bhikkhu/sāmaṇera, tentunya saat 
yang tepat adalah sebelum jam dua belas siang karena para                    
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bhikkhu/sāmaṇera  setelah jam dua belas siang sudah tidak 
makan lagi. Selain itu barang-barang yang akan diberikan 
juga hendaknya barang-barang yang tepat, yaitu barang yang 
benar-benar dibutuhkan oleh si penerima. 

4.  Memberi dengan hati yang dermawan.
Pada waktu berdana atau memberi hendaknya dilakukan 
dengan hati yang dermawam, dengan perasaan yang senang, 
gembira dan berbahagia sebelum berdana, pada saat mem-
persembahkan dana itu, dan setelah berdana atau dengan 
memberi barang-barang yang dibutuhkan orang lain dan ja-
ngan sampai muncul penyesalan setelah berdana.

5.  Memberi tanpa menjelekkan.
Dalam hal ini, hendaknya setelah berdana kita bisa mengu-
capkan terima kasih kepada si penerima dana, karena su-
dah mau menerima dana yang diberikan atau mengucapkan 
semoga bermanfaat untuk anda, semoga anda berbahagia, 
tanpa menjelekkan atau merendahkan si penerima dana.
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Kepada siapa dana harus diberikan?
Dalam berdana hendaknya kita tidak membeda-bedakan atau 

pilih-pilih kepada siapa dana harus diberikan. Buddha menjelas-
kan dalam Kitab Suci Itivuttaka, tentang tiga macam jenis orang di 
dunia ini, yaitu: orang yang bagaikan awan tanpa hujan, orang yang 
bagaikan hujan lokal dan orang yang bagaikan hujan dimana-ma-
na. (1) Orang yang bagaikan awan tanpa hujan adalah orang yang 
memiliki harta tetapi hidupnya kikir, yang tidak pernah memberi 
kepada siapapun. Sedangkan, (2) orang yang bagaikan hujan lo-
kal adalah seseorang yang memiliki harta selalu pilih-pilih dalam 
berbuat baik. Orang seperti ini hanya memberi kepada beberapa 
orang saja tetapi tidak memberi kepada yang lain, dan (3)orang 
yang bagaikan hujan dimana-mana yaitu jenis orang yang memi-
liki harta tidak memilih-milih tempat berbuat baik. Orang seperti 
tipe ketiga ini selalu memberi kepada semuanya tanpa membeda-
bedakan dan pilih-pilih. Dari tiga jenis orang ini, hendaknya kita 
berusaha untuk menjadi orang yang bagaikan hujan dimana-mana, 
hujan yang jatuh dimana saja tanpa membedakan tempat dimana 
dia jatuh, entah di tanah yang gersang atau subur, tanah yang ker-
ing atau tanah yang basah, tanah yang berlubang,  ataupun tanah 
yang rata. 
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Dijelaskan dalam Nidhikanda Sutta, pada gatha ke-tujuh 
bahwa dana dapat di berikan kepada: Cetiya, pembangunan  
vihara atau tempat melakukan penghormatan kepada Buddha 
(tempat ibadah). Saṅgha, pesamuan para bhikkhu siswa Sang  
Buddha/orang-orang suci. Puggala, orang-orang yang membu-
tuhkan misalnya orang yang cacat, terkena bencana/musibah, 
kelaparan, pengemis. Athiti, tamu yang datang berkunjung. Mata-
pita, ibu dan ayah (kedua orang tua), dan Bhātari (saudara tua).

Manfaat-manfaat berdana.
Dalam kitab suci Aṅguttara Nikāya V,31, terdapat percaka-

pan antara Putri Sumana dengan Buddha sebagai berikut: Putri 
Sumana bertanya tentang kelahiran kembali dari dua orang siswa 
yang sama dalam keyakinan (saddhā), kemoralan (sīla), dan ke-
bijaksanaan (paññā) tetapi yang satu pemberi dana dan yang lain 
bukan pemberi dana. Buddha memberikan jawaban dalam kelahi-
ran surgawi (menjadi dewa) dan kelahiran duniawi (menjadi ma-
nusia) dari dua orang tersebut akan terdapat perbedaan. Pemberi 
dana akan  melampaui yang bukan pemberi dana  dalam hal: ‘umur 
panjang, keelokan, kebahagiaan, kemasyuran, dan kekuatan’. Putri 
Sumana melanjutkan bertanya kepada Buddha, bagaimana jika 
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kedua orang tersebut menjadi sāmaṇa / bhikkhu? Apakah akan ada 
perbedaan di antara mereka? Buddha memberikan jawaban bahwa 
si pemberi dana sesudah menjadi bhikkhu akan melampaui yang 
bukan pemberi dana di dalam lima hal. Dia sering diminta untuk 
menerima jubah dan jarang dia tidak diminta, dia sering diminta 
untuk menerima dana makanan, tempat tinggal, obat-obatan, Sesa-
ma bhikkhu biasanya ramah terhadapnya lewat perbuatan, kata-ka-
ta dan pikiran. Jarang mereka tidak ramah. Pemberian-pemberian 
yang mereka bawa kepadanya kebanyakan menyenangkan, jarang 
pemberian-pemberian itu tidak menyenangkan.

• Mereka yang mempersembahkan dana kepada Tiratana nan 
mulia. Kebajikan nan mulia akan berkembang bagi mereka. 
Berkembanglah hal-hal yang mulia bagi mereka, yakni: umur 
panjang, paras bagus, kedudukan, kemasyuran,  kebahagiaan 
dan kekuatan. Bijaksanawan yang berkeyakinan teguh pada  
Tiratana nan mulia, mempersembahkan dana kepada  
Tiratana nan mulia, baik terlahir sebagai dewa ataupun 
manusia akan mengenyam kemuliaan dan bersuka cita.  
(Aggappasādasutta Gāthā, Aṅguttara Nikāya- Catukanipāta)
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• Dengan berdana akan dapat menaklukan sifat kikir (Dhamma-
pada, Kodha Vagga. 223). 

• Orang yang memberi akan mendapat teman. (Sutta-Nipata, 
Alavaka Sutta). 

• Dengan berdana akan dapat terlahir di alam surga/dewa dan 
bila terlahir di alam manusia akan terlahir di keluarga kaya. 
Majjhima Nikāya 135, Cula kammavibhaṅga sutta (penjelasan 
singkat tentang kamma).

Marilah kita berusaha untuk selalu bersemangat dalam be-
lajar dan praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari, semangat 
berbuat baik  dengan berdana dan juga bersemangat berbuat baik 
dengan  menjalankan sīla (moralitas) dan rajin melatih bhāvanā 
(meditasi). Janganlah menjadi malu maupun takut berbuat baik 
dengan berdana, hanya karena sesuatu yang akan diberikan itu se-
dikit atau kecil. Karena suatu pemberian tak pernah memiliki ni-
lai yang kecil bila diberikan dengan kesungguhan hati, senang hati,       
tulus, ikhlas, dan dilakukan secara rutin. Dalam Dhammapada, 
Papa Vagga, Syair 122. Buddha bersabda: janganlah meremeh-
kan kebajikan walaupun kecil dengan berkata: “perbuatan bajik ti-
dak akan membawa akibat.” bagaikan sebuah tempayan akan terisi 
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penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes, demikian pula 
orang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan ke-
bajikan.

Berbuatlah baik dengan menjadi seperti hujan dimana-ma-
na, berdana dengan tanpa membeda-bedakan, berdana dengan 
mementingkan kebahagiaan makhluk lain, berdana untuk mem-
bahagiakan makhluk lain, berdana barang-barang yang sesuai de-
ngan kebutuhan orang lain, berdana yang didasari dengan pikiran 
penuh cinta kasih dan bijaksana, berdana dengan tujuan untuk 
melepas, berdana untuk latihan tidak melekat, berdana untuk me-
ngurangi keserakahan, kebencian dan kegelapan batin, karena se-
seorang yang berdana dengan pengertian benar  dan sesuai dengan 
dhamma merupakan (maṅgala) berkah utama.

Sumber:
• Aṅguttara Nikāya- Kitab Suci Agama Buddha. Diterbitkan 

oleh: Vihara Bodhivaṁsa, Klaten.
• Kamus Umum Buddha Dhamma. Hal, 59. Diterbitkan oleh Tri 

Sattva Buddhist Centre - Jakarta.
• Dana Penjelasan Dana disertai dengan cerita. Oleh: Bhikkhu 

Sikkhānanda. Vihara Padumuttara.

Jadikan Dhamma untuk Memperindah Diri
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Berdana Makanan



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA

 

102

Berdana Makanan

Pada suatu ketika Buddha berdiam di antara suku Koliya, di 
kota Sajjanela. Suatu pagi Buddha mengenakan pakaian,   

mengambil jubah atas dan mangkuk-Nya, dan pergi ke tempat 
tinggal Suppavasa, seorang wanita Koliya. Setelah tiba di sana, 
Beliau duduk di tempat yang telah disediakan. Suppavasa wanita 
Koliya itu melayani Beliau secara pribadi dan menyajikan berbagai 
makanan yang lezat. Setelah Buddha selesai makan dan telah me- 
narik tangan-Nya dari mangkuk, Suppavasa wanita Koliya itu 
duduk di satu sisi, dan Buddha berkata:

“Dengan memberikan makanan, Suppavasa -seorang siswa-
wanita yang luhur- memberikan empat hal kepada penerimanya. 
Apakah yang empat itu? Dia memberikan kehidupan yang panjang, 
keelokan, kebahagiaan dan kekuatan. Dengan memberikan ke-
hidupan yang panjang, dia sendiri akan memiliki kehidupan yang 

Berdana Makanan



panjang, manusiawi atau surgawi. Dengan memberikan keelokan, 
dia sendiri akan memiliki keelokan, manusiawi atau surgawi. De-
ngan memberikan kebahagiaan, dia sendiri akan memiliki kebaha-
giaan, manusiawi atau surgawi. Dengan memberikan kekuatan, dia 
sendiri akan memiliki kekuatan, manusiawi atau surgawi. Dengan 
memberikan makanan, seorang siswa-wanita yang luhur mem-
berikan empat hal kepada penerimanya.”

(Aṅguttara Nikāya. IV, 57.)

Berdana Makanan
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Meneladani Kehidupan 

Suci Sang Buddha dan 

Para Siswa-Nya Dengan 

Praktik  A৬৬hasƯla

Sīlena sugatiṁ yanti,      Sīlena bhogasampadā,

Sīlena nibbutiṁ yanti,     Tasmā sīlaṁ visodhaye.

        Dengan merawat sila, tercapai alam bahagia.

        Dengan merawat sila, diperoleh kekayaan (lahir dan batin). 

        Dengan merawat sila, tercapai padamnya kilesa.

       Oleh karena itu, rawatlah sila dengan sempurna.
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Meneladani Kehidupan Suci

Buddha dan Para Siswa-Nya Dengan 

Praktik A৬৬hasƯla

Mendengar istilah aṭṭhasīla mungkin sudah tidak asing lagi 
bagi kita semua umat Buddha, apalagi bagi Anda yang rajin 

melaksanakannya setiap hari uposatha. Aṭṭhasīla berarti delapan 
kemoralan yang biasanya dilaksanakan oleh para umat Buddha 
perumah tangga (upāsaka/upāsika) dan sering juga pelaksanaan 
aṭṭhasīla ini disebut dengan istilah puasa dalam Agama Buddha. 
Pelaksanaan puasa cara buddhis (aṭṭhasīla) ini biasanya dilakukan 
pada hari uposatha bulan terang (purnama) dan bulan gelap. Na-
mun dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan puasa cara 
Agama Buddha ini sering dilakukan pada tanggal 1, 8, 15 dan 23 
menurut perhitungan hari berdasarkan peredaran bulan (candra-
sangkala/imlek). Tanggal 1, 8, 15 dan 23 inilah yang dalam istilah 
buddhis sekarang ini dimaksudkan dengan ‘Hari Uposatha’. Isti-
lah Uposatha dapat diartikan sebagai berdiam dalam keluhuran 

Meneladani Kehidupan Suci Sang Buddha

dan Para Siswa-Nya Dengan Praktik  Aṭṭhasīla



(di vihāra), dalam arti kata pada saat hari uposatha tiba para umat 
Buddha diharapkan melakukan beberapa kebajikan, misalnya: 
mengunjungi, membantu, dan menghormati orangtua, menghor-
mati para petapa dan brahmana, mengikuti puja bakti di vihara, 
membaca paritta, bermeditasi, mendengarkan dan mendiskusi-
kan dhamma, dan melaksanakan delapan sīla (uposatha-aṭṭhasīla/ 
uposatha sīla). 

Perlu kita ketahui bersama bahwa praktik delapan sīla atau 
aṭṭhasīla ini juga terdapat dalam diri seorang sāmaṇa, delapan sīla 
yang juga dilaksanakan oleh Buddha dan para siswa-Nya (para  
Arahat/orang-orang suci) sepanjang sisa hidup mereka sebagai 
orang suci yang bebas dari kekotoran batin, sehingga merupa-
kan hal yang sangat baik bagi kita untuk meneladani dan melak-
sanakannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagai wujud bakti dan 
penghormatan yang tertinggi kepada Buddha yaitu dengan praktik 
dhamma ajaran Beliau (paṭipatti pūjā).

Delapan sīla (aṭṭhasīla) yang juga dilaksanakan oleh Buddha 
dan para siswa-Nya (para Arahat/orang-orang suci) sepanjang sisa 
hidup mereka sebagai orang suci yang patut kita teladani adalah 
sebagai berikut:

Meneladani Kehidupan Suci Sang Buddha
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Meneladani Kehidupan Suci Sang Buddha

dan Para Siswa-Nya Dengan Praktik  Aṭṭhasīla

1. “Selama hidup, para Arahat meninggalkan pembunuhan dan 
tidak melakukannya; dengan kail dan senjata yang dising-
kirkan, mereka penuh kesadaran, baik hati dan hidup dalam 
kasih sayang terhadap semua makhluk. Inilah sīla pertama 
yang patut kita teladani dari kehidupan suci Buddha dan para 
siswa-Nya.

Makna pelaksanaan sīla pertama ini sesungguhnya adalah 
mengajarkan sikap menghormati dan menghargai kehidupan 
makhluk-makhluk hidup. Ajaran yang membangunkan dan me-
ningkatkan perasaan cinta kasih terhadap semua makhluk dan 
juga membentuk persahabatan dan kehidupan yang harmonis an-
tara umat manusia, dengan binatang-binatang, juga dengan selu-
ruh alam. Di dalamnya tertanam cinta kasih (mettā), belas kasihan 
(karuṇā) dan niat baik (kusala cetana) terhadap semua makhluk. 
Seseorang yang menghargai kesejahteraannya sendiri, harus mem-
perlakukan kehidupan semua makhluk seperti hidupnya sendiri. 
“Semua makhluk hidup gemetar menghadapi ancaman, hukuman 
atau ancaman akan dibunuh, semua makhluk hidup mencintai ke-
hidupan, setelah membandingkan behwa makhluk lain juga seperti 
dirinya sendiri, hendaknya seseorang tidak menyakiti atau mem-
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bunuh makhluk lain, atau menyebabkan terjadinya pembunuhan”. 
(Dhammapada - Danda Vagga. 130).

2. “Selama hidup, para Arahat meninggalkan perbuatan me-
ngambil apa yang tidak diberikan dan tidak melakukannya; 
mereka menerima hanya apa yang diberikan, mengharapkan 
hanya yang diberikan, dan berdiam dengan hati yang jujur, 
bebas dari keinginan mencuri. Inilah sīla kedua yang patut 
kita teladani dari kehidupan suci Buddha dan para siswa-
Nya.

Makna pelaksanaan sīla ini adalah mengajarkan tentang 
penghormatan terhadap hak-hak kepemilikan, yaitu menghormati 
dan menghargai hak-hak orang lain. Dalam upaya untuk memper-
tahankan dan menyambung  hidup, seseorang harus mendapatkan 
kebutuhan-kebutuhan dasar untuk hidup seperti sandang, pangan, 
tempat tinggal dan sebagainya hendaknya seseorang mencarinya 
dengan benar sesuai dhamma dan tidak melanggar hukum. Se-
seorang yang melanggar peraturan moral ini telah mengambil 
hak-hak orang lain atas kepemilikannya dan dengan demikian 
melanggar hak-hak mereka. Sīla ini mencela keserakahan, korupsi, 
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Meneladani Kehidupan Suci Sang Buddha

dan Para Siswa-Nya Dengan Praktik  Aṭṭhasīla

kehidupan salah, dan mempertahankan penghidupan benar, tertib 
sosial, dan kejujuran.

3. “Selama hidup, para Arahat meninggalkan kehidupan sek-
sual dan hidup selibat, jauh dari seksualitas, menahan diri 
dari praktik hubungan seksual yang kasar. Inilah sīla ketiga 
yang patut kita teladani dari kehidupan suci Buddha dan 
para siswa-Nya.

Makna pelaksanaan sīla ini adalah mengajarkan untuk 
menghormati hak-hak orang lain atas kenikmatan hidup. Sīla ini 
mengajarkan untuk tidak ikut campur urusan internal orang lain, 
dan sekaligus untuk latihan pengendalian diri, untuk puas ter-
hadap istri/suami sendiri, yang akan menciptakan kesetiaan dan 
kebahagiaan di dalam kehidupan perkawinan. Bahaya penyakit 
penyakit tertentu atau penyakit-penyakit seksual yang disebabkan 
oleh pemuasan seks yang berlebihan seperti aids, dengan demikian 
dapat dihindari. Kejahatan-kejahatan sosial atau masalah-masalah 
yang diakibatkan perbuatan seksual yang menyimpang, seperti 
penganiayaan seksual, ekploitasi seksual, dan kejahatan-kejahatan 
seksual dan lain lain bisa dilenyapkan.
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4. “Selama hidup, para Arahat meninggalkan perbuatan 
berbicara yang tidak benar dan tidak melakukannya, 
mereka adalah pembicara kebenaran, pengikut kebena-
ran, dapat dipercaya dan dapat diandalkan, bukan pe-
nipu dunia. Inilah sīla keempat yang patut kita teladani 
dari kehidupan suci Buddha dan para siswa-Nya.

Makna pelaksanaan sīla ini adalah menolak ucapan 
yang salah seperti kebohongan, kecurangan, ucapan kasar, 
memfitnah atau menjelekkan dan merendahkan orang lain 
dan sebaliknya menekankan pentingnya kejujuran yang me-
nimbulkan kepercayaan dan rasa percaya diri. 

5. “Selama hidup, para Arahat meninggalkan anggur, 
minuman keras dan apa pun yang bersifat meracuni, 
yang menjadi landasan bagi kelalaian dan tidak melaku-
kannya. Inilah sīla ke-lima yang patut kita teladani dari 
kehidupan suci Buddha dan para siswa-Nya.

Makna pelaksanaan sīla ini adalah selain berusaha 
untuk tidak meminum-minuman beralkohol yang mema-
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bukkan, hendaknya seseorang berusaha untuk mengembangkan 
kewaspadaan dan kesadaran. Karena penggunaan bahan-bahan 
yang memabukkan untuk tujuan apapun akan menyebabkan ke-
cerobohan yang merupakan musuh dari kesadaran dan bersifat 
menghancurkan kesadaran, sehingga menyebabkan seseorang bisa 
melanggar semua sīla-sīla itu. Di samping itu, bahan-bahan yang 
memabukkan ini akan menghasilkan efek buruk terhadap mental 
dan kesehatan tubuh seseorang. Di dalam Kitab Suci Dīgha Nikāya, 
Sigalovada Sutta, Sutta ke 31 dijelaskan oleh Buddha bahwa meng-
gunakan bahan-bahan dan minuman beralkohol yang memabuk-
kan seperti anggur dan minuman keras merupakan salah satu dari 
enam sebab keruntuhan dan menyebabkan enam macam kerugian 
dan kemalangan, enam hal itu adalah: 1. Menyebabkan kehilangan 
harta benda. 2. Menyebabkan meningkatnya pertengkaran-perteng-
karan. 3. Menyebabkan timbulnya penyakit. 4. Menyebabkan hilang- 
nya kehormatan atau nama baik. 5. Menyebabkan pemberitaan-
pemberitaan yang tidak benar. 6. Menyebabkan lemahnya daya 
pikir atau kecerdasan dan kesadaran.

6. “Selama hidup, para Arahat makan hanya sekali sehari dan 
menahan diri untuk tidak makan pada malam hari atau pada 
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saat yang tidak tepat. Inilah sīla ke-enam yang patut kita      
teladani dari kehidupan suci Buddha dan para siswa-Nya.

Makna pelaksanaan sīla ke-enam ini adalah supaya kita     
melatih diri untuk bersikap madya dalam hal makan, menjadi ti-
dak serakah, makan secukupnya dan menggunakan makanan itu 
dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Bu-
kan hidup hanya sekedar untuk makan. Merupakan hal yang sa-
ngat baik bagi kita semua jika sebelum makan untuk melakukan 
perenungan seperti berikut ini: 

“Merenungkan tujuan sebenarnya, saya makan makanan ini, 
bukan untuk kesenangan, bukan untuk bermabukan, bukan untuk 
menggemukkan tubuh, bukan untuk memperindah diri, tetapi hanya 
untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan tubuh ini, un-
tuk menjaga agar tidak cepat lapuk, demi menunjang pelaksanaan 
hidup luhur. Dengan berpikir, saya akan menghilangkan perasaan 
sakit karena lapar dan tidak akan menimbulkan perasaan sakit yang 
baru dengan makan secara berlebih-lebihan. Dengan demikian, ter-
dapatlah kebebasan bagiku dari gangguan-gangguan tubuh sehing-
ga dapat hidup dengan tentram”.
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7. “Selama hidup, para Arahat tidak menari, menyanyi, melihat 
pertunjukan musik instrumen dan pertunjukan yang tidak 
pantas, dan mereka tidak menghias diri dengan mengenakan 
kalung bunga dan menggunakan wangi-wangian dan mi-
nyak-minyakan. Inilah sīla ke-tujuh yang patut kita teladani 
dari kehidupan suci Buddha dan para siswa-Nya.

Makna pelaksanaan sīla ini adalah supaya kita hidup seder-
hana, tidak penuh kemewahan, dan supaya tidak melekat terhadap 
kesenangan-kesenangan duniawi dan barang-barang yang mewah 
yang hanya menimbulkan kesenangan sesaat. Dengan praktik 
melaksanakan sīla ini maka kekotoran mental khususnya keseraka-
han (lobha) dan kebencian (dosa) yang dapat muncul saat terjadi 
kontak antara indera mata, telinga, dan hidung dengan objeknya 
masing-masing menjadi semakin berkurang.

8. “Selama hidup, para Arahat meninggalkan penggunaan tem-
pat tidur dan alas duduk yang mewah dan tidak melakukan-
nya; mereka menggunakan tempat beristirahat yang rendah 
–bisa tempat tidur yang kecil atau alas jerami. Inilah sīla ke-
delapan yang patut kita teladani dari kehidupan suci Buddha 
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dan para siswa-Nya.

Makna pelaksanaan sīla ini sesungguhnya mengajarkan      
supaya kita hidup sederhana dan tidak menjadi orang yang manja 
dengan selalu ingin duduk atau berbaring di tempat yang mewah, 
tinggi atau empuk. Dengan demikian, jika suatu saat ketika kita 
mau duduk atau berbaring tidur dimanapun, misalnya tidak ada 
kursi atau ranjang tempat tidur yang mewah, kita bisa duduk dan 
berbaring di lantai dengan beralaskan tikar atau karpet saja.

Kedelapan sīla/moralitas ini dilaksanakan sebenarnya adalah 
sebagai latihan untuk disiplin, menjauhkan diri dari sifat se-    
rakah, kebencian dan kebodohan batin, mengendalikan diri dalam 
perilaku, ucapan dan pikiran, mampu menahan diri sehingga 
menjadi suatu kebiasaan, menghindari dan menjauhkan diri dari 
hal-hal yang tidak baik, dan mengembangkan serta meningkatkan 
kebajikan. Inilah kedelapan sīla yang patut kita teladani dari ke-
hidupan suci Buddha dan para siswanya setiap hari uposatha bulan 
terang (purnama) maupun uposatha bulan gelap. 

Walaupun memang tidak mudah untuk melaksanakannya, 
namun dengan adanya kemauan dan keyakinan yang kuat kepada 
Buddha, Dhamma dan Saṅgha (Tiratana), penuh semangat dan 
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Meneladani Kehidupan Suci Sang Buddha

dan Para Siswa-Nya Dengan Praktik  Aṭṭhasīla

kesabaran, kita pasti bisa melakukannya. Janganlah menganggap 
remeh pelaksanaan aṭṭhasīla yang dilakukan pada hari uposatha, 
karena meskipun hanya satu hari melaksanakan aṭṭhasīla, akan 
tetapi jika dilakukan dengan kesungguhan hati, penuh tekad, se-
mangat, keyakinan, kesabaran dan pengertian yang benar. Maka 
dalam satu hari itu kita sudah berusaha untuk menjalani praktik 
orang-orang suci dan hal ini sudah pasti akan menghasilkan buah 
dan manfaat yang begitu besar. 

Dalam Aṅguttara Nikāya diterangkan dengan jelas ten-
tang pahala dari pelaksanaan kebajikan ini, yaitu: ”Apabila hari                   
uposatha dipatuhi dengan pelaksanaan delapan sīla, maka paha-
lanya sangat besar, sangat menggetarkan kalbu, kelak sekalipun be-
lum berhasil mencapai nibbāna, orang-orang yang memiliki keba-
jikan uposathasīla akan terlahir kembali di alam surga.” (A. IV, 252)

Tentunya bukan hanya pelaksanaan delapan sīla (aṭṭhasīla) 
ini saja yang patut kita teladani dari kehidupan suci Guru Agung 
Buddha Gautama, karena masih banyak lagi sifat-sifat baik Be-
liau yang patut kita teladani dan praktikkan dalam kehidupan ini.    
Seperti sifat Beliau yang penuh dengan cinta kasih, kasih sayang, 
selalu sabar, jujur, semangat, rajin ber-samādhi, dermawan, bijak-
sana dan lain-lain. 
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Marilah kita bersama-sama berusaha dengan sepenuh hati 
untuk meneladani guru agung kita Buddha dalam kehidupan 
sehari-hari dan berusaha untuk menjadi teladan yang baik bagi 
orang-orang yang ada di sekitar kita. Janganlah berbuat jahat, 
perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, ini adalah  
ajaran para Buddha. (Dhammapada - Buddha Vagga 183).

Semoga semua makhluk hidup berbahagia. 

Sumber:
• Aṅguttara Nikāya, Kitab Suci Agama Buddha. Diterbitkan oleh; 

Vihara Bodhivaṁsa Klaten.
• Paritta Suci. Penerbit; Yayasan Saṅgha Theravāda Indonesia.
• Menciptakan Kedamaian Dunia yang Berkelanjutan.                           

Dr. Sucitra Onkom. Penerbit; Yayasan Penerbit Karaniya. 
• Dhammapada. Diterbitkan oleh; Yayasan Abdi Dhamma Indo-

nesia, tahun 2004. 
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GaৄgamƗla – JƗtaka

Gaṅgamāla-jātaka yang mengisahkan kehidupan Bodhisatta 
saat terlahir sebagai Raja Udaya. 
Buddha menceritakan kisah ini kepada para upāsaka yang 

sedang menjalani hari uposatha. Beliau berkata, “Para upāsaka, si-
kap kalian baik, jika kalian mengisi hari uposatha dengan melaku-
kan dana, menjaga sīla, meredam kemarahan, berbaik hati, dan 
melaksanakan tugas kalian. Para pria bijaksana di masa lalu mem-
peroleh kemahsyuran bahkan hanya dari menjalankan separuh 
hari uposatha.

Zaman dahulu kala, ketika raja Brahmadatta berkuasa di 
Benares, ada seorang saudagar kaya yang bernama Suciparivāra 
tinggal di kota tersebut. Kekayaannya mencapai delapan ratus juta 
dan dia adalah orang yang suka beramal dan melakukan kegiatan 
baik lainnya. Istrinya, anak-anaknya, seluruh sanak-saudaranya, 

Gaṅgamāla – Jātaka



dan bahkan para pegawainya menjalankan enam kali uposatha se-
tiap bulannya. 

Saat itu Bodhisatta terlahir di keluarga miskin dan menjalani 
kehidupan yang keras sebagai seorang buruh. Berharap untuk 
mendapatkan pekerjaan dia datang ke rumah Suciparivāra. Setelah 
memberi hormat dan duduk di salah satu sisi, Bodhisatta menge-
mukakan tujuannya, yaitu untuk mendapatkan pekerjaan. Ke-
tika ada pelamar pekerjaan datang kepadanya, biasanya dia akan 
memberitahu mereka bahwa di rumahnya semua pekerja wajib 
menjalankan sīla, dan bila dapat melakukannya maka mereka bisa 
bekerja padanya. Tetapi kepada Bodhisatta ia tidak memberita-
hukannya, melainkan langsung berkata, “Baiklah pria baik, kamu 
dapat bekerja padaku.” Maka, sejak saat itu Bodhisatta melakukan 
pekerjaannya dengan baik dan sungguh-sungguh tanpa memikir-
kan rasa lelah pada dirinya. Dia pergi bekerja pagi-pagi sekali dan 
baru kembali pada sore hari. 

Suatu hari, diadakan sebuah festival di kota itu. Sang sau-
dagar berkata kepada seorang pelayan wanita, “Hari ini adalah 
hari uposatha, kamu harus memasak nasi di pagi hari untuk para 
pekerja, mereka akan makan lebih cepat dan kemudian berpuasa 
di sisa waktu dari hari ini.” Semua pekerja yang lain, makan pada 
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pagi hari dan kemudian berpuasa, sang saudagar beserta anak                      
istrinya dan asistennya juga berpuasa. Mereka semua pergi ke 
tempat mereka masing-masing dan melakukan meditasi, mere-
nungkan sīla mereka. Sang Bodhisatta, karena tidak tahu, beker-
ja sepanjang hari seperti biasa dan baru kembali ke rumah pada 
saat matahari terbenam. Sang juru masak memberinya air untuk 
mencuci ta- ngannya dan kemudian memberinya makanan. Sang 
Bodhisatta berkata, “Biasanya pada jam-jam begini banyak suara 
gaduh, pada pergi ke mana mereka semua hari ini?” Mereka semua 
menjalankan uposatha, semuanya berada di tempatnya masing-
masing.” Dia berpikir, “Saya tidak akan menjadi orang satu-sa-
tunya yang bertindak buruk di antara para orang yang bermoral.” 
Maka dia pergi menghadap sang saudagar untuk bertanya bila dia 
juga bisa melaksanakan uposatha. Sang saudagar memberitahunya 
bahwa untuk melaksanakan uposatha penuh tidaklah mungkin 
karena tidak dilaksanakan sejak pagi, tetapi bisa melakukannya 
setengahnya.  “Baiklah bila demikian,” jawabnya dihadapan sang 
saudagar, dan ia pun bergegas pergi ke ruangannya dan melakukan 
meditasi. Dia belum makan apapun seharian dan    akhirnya di sesi 
terakhir malam itu dia merasakan sakit yang luar biasa seperti sakit 
akibat tertusuk tombak. Sang saudagar membawakannya berbagai 
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macam obat dan memintanya untuk memakannya, tetapi dia ber-
kata, “Saya tidak akan membatalkan puasa (uposatha) saya, saya 
akan menjalaninya walaupun saya harus kehilangan hidup saya.” 
Rasa sakitnya semakin kuat dan ketika matahari terbit dia pun 
jatuh pingsan. Mereka memberitahunya bahwa dia dalam keadaan 
sekarat dan membawanya ke tempat peristirahatan. Saat itu, Raja 
Benares dengan kereta kerajaannya beserta rombongannya dalam 
acara berkeliling kota melewati tempatnya. Bodhisatta yang me-
nyaksikan kemegahan rombongan kerajaan tersebut, merasakan 
hasrat untuk menjadi raja dan membuat aspirasi untuk hal itu. 
Ketika dia meninggal, sebagai akibat kekuatan dari hasil melak-
sanakan uposatha selama setengah hari, dia terlahir kembali dalam 
kandungan sang ratu. Sang ratu pun merayakan kehamilannya, dan 
setelah mengandung selama sepuluh bulan dia melahirkan seorang 
anak laki-laki. Raja menamakannya pangeran Udaya. 

Setelah dewasa, dia menguasai semua ilmu pengetahuan 
dengan sempurna. Berkat kekuatan ingatan tentang kelahiran-
kelahiran masa lalunya, dia melihat kebajikan yang dia telah laku-
kan dan berpikir bahwa ini adalah hasil yang sungguh luar biasa 
dari sebuah tindakan yang kecil (melaksanakan uposatha selama 
setengah hari). Menyadari hal itu, dia bernyanyi lagu kesukacitaan 
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berulang-ulang. Setelah ayahnya meninggal, dia diangkat menjadi 
raja, dan sambil merenungi kemasyhurannya dia menyanyikan 
lagu kesukacitaan yang sama.

Menjadi Umat Buddha Sejati
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MEDITASI:

Persiapan Awal &

Manfaatnya Dalam

Kehidupan Sehari-hari

Orang yang malas bermeditasi

tidak akan memiliki kebijaksanaan.

Orang yang tidak memiliki kebijaksanaan

tidak bermeditasi.

Meditasi dan kebijaksanaan adalah sangat penting

dan tidak dapat dipisahkan.

Apabila seseorang yang rajin bermeditasi

dan memiliki kebijaksanaan,

maka ia sudah dekat ke Nibbāna. 

Dhammapada - Bhikkhu Vagga, 372
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MEDITASI:

Persiapan Awal & Manfaatnya 

Dalam Kehidupan Sehari-hari

Sebagai seorang umat Buddha yang berkeyakinan pada Tiratana 

(Buddha, Dhamma dan Saṅgha) untuk selanjutnya kita hendak- 

nya selalu bersemangat untuk belajar dhamma (pariyati) dan juga 

bersemangat untuk mempraktikkannya (paṭipatti) dalam kehidu-

pan sehari-hari, sehingga kita akan mendapatkan hasil/manfaat 

dari pelaksanaan dhamma tersebut (paṭivedha). Salah satunya ya-

itu bersemangat mempraktikkan meditasi. Meditasi adalah ajaran 

Buddha yang hendaknya kita latih dan praktikkan dalam kehidupan 

sehari-hari tanpa rasa malas, selain berdana dan juga menjalankan 

sīla. Akan tetapi masih banyak umat Buddha yang malas untuk 

melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan banyak sekali 

alasan-alasan yang diucapkannya, karena memang orang yang ma-

las itu banyak alasan. Misalnya beralasan karena di rumah tidak 

ada altar Buddha, tidak ada patung Buddha atau gambar Buddha, 
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tidak punya dupa dan lilin, atau karena terlalu capek, ngantuk, ti-

dak ada waktu, terlalu sibuk, banyak pekerjaan, banyak urusan, 

kalau pagi masih terlalu pagi, atau terlalu dingin, atau terlalu pa-

nas, terlalu lapar, terlalu kenyang dan masih banyak lagi alasan 

yang lainnya. Inilah beberapa alasan yang sering disampaikan oleh 

seorang umat Buddha yang malas dalam praktik latihan meditasi 

baik di Vihara maupun di rumah. 

Kemalasan merupakan musuh utama baik dalam bekerja, 
belajar, berbuat baik maupun pada waktu bermeditasi. Pada saat 
bekerja ketika kemalasan muncul maka hal ini akan menghambat 
seseorang dalam meraih keuntungan dan kesuksesan. Pada saat 
belajar jika kemalasan sudah muncul maka akan menjadikan se-
seorang tidak berhasil mendapatkan prestasi yang bagus dan bah-
kan tidak akan lulus ujian. Pada saat akan melakukan perbuatan 
baik jika muncul kemalasan untuk melakukannya, maka akan 
membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk berbuat baik 
dan ketika pada saat berlatih meditasi, jika kemalasan muncul hal 
ini akan menjadi rintangan batin sehingga seseorang tidak akan 
mendapatkan kemajuan batin dalam latihannya. Oleh karena itu, 
kita hendaknya meningkatkan semangat di dalam diri untuk me-
ngatasi kemalasan itu, sehingga tidak akan ada banyak alasan pada 
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saat bekerja, belajar, berbuat baik maupun bermeditasi. Khusus 
dalam hal meditasi, supaya kita menjadi semangat dan rajin untuk 
melaksanakannya yaitu kita bisa latih dengan cara disiplin dalam 
mengatur waktu atau membuat jadwal meditasi dalam keseharian 
kita, misalnya saja pada pagi hari setelah bangun tidur sebelum ber- 
aktivitas dan malam sebelum tidur. Dalam hal ini, kita bisa men-
jadikan meditasi itu sebagai rutinitas dalam kehidupan sehari-hari 
seperti halnya setiap pagi kita makan, siang kita makan dan malam 
kita makan lagi.

Persiapan awal pelaksanaan meditasi. 
Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum berme-

ditasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum bermeditasi dalam 
kehidupan sehari-hari yang dapat dibagi menjadi dua kelompok 
(persiapan di dalam diri dan persiapan di luar diri). Perlu kita ke-
tahui bersama bahwa sebenarnya pada waktu akan bermeditasi, 
kita tidak harus menggunakan altar Buddha (patung atau gambar  
Buddha), menyalakan lilin atau membakar dupa terlebih dahulu.  

Persiapan di dalam diri:
1. Kesempurnaan sīla atau kemoralan.
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Dengan menjaga sīla atau kemoralan dengan baik dalam 
kehidupan sehari-hari yaitu tidak melakukan pembunuhan 
makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berbuat asusila/ 
selingkuh, tidak berbohong dan tidak minum-minuman 
keras beralkohol yang dapat menyebabkan lemahnya ke-
sadaran. Hal ini akan membantu pelaksanaan meditasi men-
jadi lebih baik, tidak akan menjadi gelisah, cemas, takut, dan 
muncul penyesalan, sehingga kita akan menjadi lebih  mu-
dah untuk berkonsentrasi pada waktu bermeditasi.

 
2. Adanya kesungguhan hati/tekad (DGLܒܒKDQD) 

Dalam hal ini, seseorang yang akan bermeditasi haruslah me-
miliki niat untuk bermeditasi dan bertekad melaksanakan-
nya dengan sungguh-sungguh. Kalau dalam meditasi tidak 
ada niat dan tekad maka dalam meditasi akan menjadi tidak 
semangat dan tidak akan dilakukan dengan sungguh-sung-
guh dan sepenuh hati. Jadi, dengan adanya niat dan tekad 
(kesungguhan hati) maka akan menjadikan kita pada waktu 
praktik meditasi menjadi bersungguh-sungguh,  tekun dan 
bersemangat. Sebagai contoh, pada waktu duduk sebelum 
meditasi kita bisa bertekad tidak akan mengubah posisi 



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA

 

130 MEDITASI: Persiapan Awal & Manfaatnya Dalam Kehidupan Sehari-hari

duduk, tidak akan membuka mata atau akan selalu fokus 
berkonsentrasi mengamati objek sampai meditasi selesai dan 
tidak akan mengantuk atau tidur.

3. Adanya semangat dalam diri kita (viriya) 
Dengan semangat yang ada di dalam diri maka kita akan 
mengerahkan usaha untuk selalu menjaga kesadaran pada 
satu obyek, waspada, penuh perhatian dan selalu konsen-
trasi. Misalnya, pada waktu muncul rasa ngantuk maka akan 
mengerahkan usaha untuk mengamati objek lebih fokus, se-
hingga rasa mengantuk itu pun menjadi lenyap, atau dengan 
mencuci muka supaya rasa ngantuk itu hilang dan kemudian 
bermeditasi lagi, atau duduk bermeditasi di depan tembok, 
duduk meditasi di tepi kolam atau dengan bangkit dari me-
ditasi duduk kemudian bermeditasi jalan. Hal ini bisa dilaku-
kan yaitu untuk menumbuhkan kekuatan semangat di dalam 
diri pada waktu muncul rasa ngantuk atau ketika rasa sakit, 
kesemutan muncul, maka dengan kekuatan semangat tidak 
akan langsung mengubah posisi tubuh (duduk) melainkan 
untuk mengembangkan semangat, tekad dan kesabaran un-
tuk berani melihat rasa sakit, kesemutan itu sampai meditasi 
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selesai.

4. Memiliki badan jasmani yang sehat.
Dalam hal ini, hendaknya seseorang yang akan bermeditasi 
tidak sedang sakit misalnya: sakit perut, diare, sakit kepala/
pusing, pilek, batuk, hidung mampet. Karena hal ini akan 
mengganggu pada saat meditasi berlangsung. Selain itu, kita 
akan menjadi susah untuk berkonsentrasi. Oleh karena itu, 
kita hendaknya berusaha untuk selalu menjaga kesehatan 
tubuh/jasmani dan mental. Dengan minum dan makan 
makanan yang bergizi, rajin berolahraga. Dalam Kitab Suci 
Dhammapada 204, Buddha bersabda: Ārogyaparamā lābhā. 
‘Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar’.

Persiapan di luar diri:
1. Memilih tempat meditasi yang sesuai.

Tempat atau suasana yang sesuai untuk melakukan meditasi 
biasanya adalah tempat yang sepi, sunyi, jauh dari kebisingan 
dan keramaian dan bukan tempat yang terlalu panas, terla-
lu dingin, tidak banyak serangga misalnya semut, nyamuk 
dan sebagainya sehingga akan mengganggu pada waktu 
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bermeditasi. Dalam hal ini, meditasi yang dilakukan di  
vihara adalah pilihan yang tepat, karena di vihara kondisinya                      
sangat mendukung bagi seseorang untuk bermeditasi. Selain 
itu, dengan latihan meditasi di vihara, kita akan mendapat-
kan bimbingan secara langsung dari guru meditasi yang su-
dah berpengalaman tentang praktik pelaksanaan meditasi, 
sehingga kita bisa bertanya atau berdiskusi dengannya apa-
bila ada keragu-raguan, kesulitan atau permasalahan dalam 
praktik meditasi. 

2. Memilih posisi tubuh yang sesuai dalam meditasi. 
Sebenarnya pada waktu kita praktik meditasi, hal ini bukan 
hanya bisa dilakukan dengan cara duduk saja (duduk bersila 
atau bersimpuh). Melainkan kita bisa melakukannya dengan 
posisi berdiri, berjalan atau berbaring (bukan tidur) semasih 
belum terlelap. Empat postur tubuh atau posisi dalam ber-
meditasi ini bisa dipilih salah satu yang menurut kita cocok 
untuk melakukannya. Bahkan kita bisa melakukan meditasi 
dengan duduk di bangku/kursi.
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3. Memilih waktu yang sesuai.
Waktu yang sesuai untuk bermeditasi adalah waktu dimana 
seseorang sudah tidak ada beban pekerjaan atau kesibukan, 
sehingga pada waktu bermeditasi tidak akan muncul kege-
lisahan yang akan mengganggu. Biasanya waktu yang tepat 
untuk bermeditasi adalah pagi setelah bangun pagi antara 
jam 03.00 pagi sampai jam 06.00 pagi sebelum melakukan 
berbagai aktivitas, dan malam sebelum tidur antara jam 
19.00 sampai jam 22.00 dan hendaknya untuk dilakukan 
secara rutin, terus menerus dan terus meningkat. Misalnya 
hari ini bermeditasi 15 menit maka besok ditambah 5 menit 
menjadi 20 menit dan besok ditambah 5 menit lagi menjadi 
25 menit dan seterusnya.

4. Memilih obyek meditasi.
Obyek pernapasan atau Anapanasati adalah obyek yang      
dianjurkan bagi pemula, yaitu dengan menyadari keluar ma-
suknya nafas yang bisa diamati di bagian ujung hidung atau 
bibir yang atas, atau dengan menggunakan obyek (mettā) 
cinta kasih yaitu dengan berulang-ulang mengucapkan 
perenungan kata-kata di dalam batin ‘semoga semua makh-
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luk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga 
semua makhluk berbahagia’ sampai meditasi selesai. Selain 
mempersiapkan hal-hal di atas, membaca paritta atau me-
ngulang kembali khotbah-khotbah Buddha yang ada di 
dalam buku paritta suci selama lima menit atau sepuluh me-
nit sebelum bermeditasi juga sangat baik untuk dilakukan, 
pakaian juga hendaknya yang longgar, tidak terlalu ketat, 
apakah baju, kaos, celana atau ikat pinggang dan perlu juga 
bagi kita untuk mencari seorang guru yang baik dan sudah 
berpengalaman tentang meditasi. Sehingga ketika ada suatu 
permasalahan, kebingungan atau keragu-raguan dalam lati-
han meditasi, kita bisa menanyakannya kepada guru terse-
but. Inilah beberapa hal yang bisa kita persiapkan sebelum 
bermeditasi.

Manfaat meditasi dalam kehidupan sehari-hari.
Ajaran Buddha tentang meditasi ini dapat mencapai hasil 

yang paling tinggi, yaitu terbebas dari kilesa atau kotoran batin, 
terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin sehing-
ga seseorang bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian (Sotāpana, 
Sakadāgāmi, Anāgāmi atau Arahat). Akan tetapi, bagi seseorang 
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yang baru melatih meditasi dan belum sempurna mencapai hasil 
yang tertinggi, meditasi permulaan yang dilakukan itu pun sudah 
dapat memberikan hasil secara duniawi, di antaranya sebagai beri-
kut:

• Membebaskan batin dari ketegangan.
• Mendatangkan relaksasi atau pelemasan syaraf dan me- 

nenangkan pikiran. 
•  Menjadi mudah tidur, tidur dengan nyenyak dan tidak mim-

pi buruk.
• Memudahkan konsentrasi pada pekerjaan.
• Menjadi lebih sabar menghadapi permasalahan hidup. 
• Memiliki ketabahan. 
• Mendapatkan rasa percaya diri. 
• Dapat mengatasi rasa takut dan cemas. 
• Dapat melihat segala sesuatu dengan lebih wajar. 
• Mendapatkan kepuasan dalam batin. 
• Dapat mengerti tentang sifat kehidupan. 
•  Menguatkan ingatan, menjadi lebih pandai dan tidak bodoh.
• Menghilangkan rasa irihati. 
• Mudah mengendalikan emosi dan kemarahan. 
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• Dapat mengendalikan nafsu-nafsu inderanya. 
• Menjadi lebih sehat dan tidak gampang sakit. 

Penjelasannya adalah sebagai berikut:
• Membebaskan batin dari ketegangan.

Bagi seseorang yang sering khawatir atau cemas, meditasi 
dapat menenangkan, sehingga akan membebaskan batin dari 
ketegangan dan membantu menemukan kedamaian batin.

• Mendatangkan relaksasi atau pelemasan syaraf dan men-
enangkan pikiran. 
Bagi seseorang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya 
dalam kehidupan sehari-hari, meditasi dapat membantu un-
tuk mengatasi stres, menenangkan pikiran dan menemukan 
relaksasi.

• Menjadi mudah tidur, tidur dengan nyenyak dan tidak 
mimpi buruk.
Bagi seseorang yang sulit tidur, tidur tidak nyenyak dan se-
lalu bermimpi buruk, hal itu merupakan ketidak-bahagiaan 
dalam hidup. Sebagai solusi untuk mengatasi hal ini kadang 
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seseorang meminum obat tidur. Sebenarnya meminum obat 
tidur bukanlah solusi yang terbaik, mengingat obat tidur 
bisa menimbulkan ketagihan dan efek samping yang berba-
haya bagi organ tubuh. Dengan meditasi, akan memberikan 
manfaat bagi seseorang sehingga menjadi mudah tidur, tidur 
dengan nyenyak dan tidak mimpi buruk.

• Memudahkan konsentrasi pada pekerjaan.
Bagi seseorang yang sibuk dengan berbagai pekerjaan dalam 
kehidupan sehari-hari, seperti sibuk pada saat bekerja di kan-
tor, bekerja di rumah atau di toko. Meditasi dapat membantu 
seseorang menjadi fokus, konsentrasi dan penuh kesadaran 
dengan apa yang sedang dikerjakan.

• Menjadi lebih sabar menghadapi permasalahan hidup. 
Bagi seseorang yang mempunyai permasalahan hidup. De-
ngan bermeditasi, hal ini akan sangat membantu menjadi 
lebih sabar ketika menghadapi permasalahan dalam kehidu-
pan ini, sehingga seseorang tidak menjadi cepat naik darah, 
menjadi marah-marah dan emosi atau selalu menyalahkan 
orang lain. 
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• Memiliki ketabahan. 
Bagi seseorang yang selalu diliputi problem yang tak berkesu-
dahan. Meditasi dapat membantu seseorang untuk mengem-
bangkan ketabahan, kekuatan dalam menghadapi dan me-
ngatasi problem tersebut.

• Mendapatkan rasa percaya diri. 
Bagi seseorang yang merasa kurang percaya diri, meditasi 
dapat membantu untuk memiliki percaya diri yang meru-
pakan kunci kesuksesan.

• Dapat mengatasi rasa takut dan cemas. 
Bagi seseorang yang memiliki ketakutan dan kecemasan 
dalam batin, meditasi dapat membantu seseorang untuk 
mengerti hakikat sesungguhnya dari problem yang mena-
kutkan. Dengan demikian, seseorang akan dapat mengatasi 
ketakutan dan kecemasan dalam batinnya.

• Dapat melihat segala sesuatu dengan lebih wajar. 
Bagi seseorang yang bijaksana, meditasi akan membimbing-
nya kepada kebijaksanaan agung. Kemudian ia akan mampu 
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memandang segala sesuatu sebagaimana hakikat yang se-
sungguhnya, dan tidak sebagaimana ‘nampaknya”. 

• Mendapatkan kepuasan dalam batin. 
Bagi seseorang yang selalu tidak puas terhadap segala se-
suatu dan tak satupun dalam kehidupan ini yang nampak 
memuaskan. Meditasi dapat memberikan peluang kepada-
nya untuk mengembangkan dan memelihara kepuasan ba-
tin.

• Dapat mengerti tentang sifat kehidupan. 
Bagi seseorang yang sedang frustrasi dan patah hati karena 
kurangnya pengertian akan ketidakpastian hidup dan dunia, 
meditasi sesungguhnya dapat membimbing dan membantu 
seseorang untuk mengerti sifat ketidakkekalan kondisi-
kondisi duniawi.

• Menguatkan ingatan, menjadi lebih pandai dan tidak 
bodoh.
Bagi seseorang  yang berpikiran lemah, sering lupa atau me-
miliki daya ingat yang lemah, meditasi dapat menguatkan 
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pikiran seseorang untuk mengembangkan usaha dalam me-
ngatasi kelemahan tersebut, sehingga akan menguatkan daya 
ingat, menjadi lebih pandai dan tidak bodoh.

• Menghilangkan rasa irihati. 
Bagi seseorang yang memiliki sifat pencemburu atau irihati, 
meditasi dapat membantu seseorang agar dapat mengerti 
bahwa kecenderungan batin yang negatif tidak akan per-
nah menyumbangkan manfaat apapun bagi dirinya sendiri, 
sehingga ketika ada orang lain memperoleh kebahagiaan, 
keuntungan atau keberhasilan, kita akan selalu ikut berba-
hagia.

• Mudah mengendalikan emosi dan kemarahan. 
Bagi seseorang  yang mudah naik darah, emosi atau marah-
marah, dengan bermeditasi akan mampu mengembangkan 
kekuatan untuk mengatasi kelemahan dari amarah, keben-
cian dan dendam. Dengan demikian, seseorang akan men-
jadi lebih tenang dan menjadi orang yang sabar.



MEDITASI: Persiapan Awal & Manfaatnya Dalam Kehidupan Sehari-hari

 

141

• Dapat mengendalikan nafsu-nafsu inderanya. 
Bagi seseorang yang tidak dapat mengurangi keterikatan 
akan nafsu indera, dengan meditasi, seseorang dapat belajar 
bagaimana menjadi pakar pengendali nafsu indera. Sebagai 
contoh ketika mata melihat makanan yang enak dan hidung 
mencium aroma makanan yang enak, maka seseorang tidak 
akan langsung muncul keserakahan dalam dirinya untuk 
memiliki atau menikmati makanan itu sebanyak-banyaknya.

• Menjadi lebih sehat dan tidak gampang sakit. 
Bagi seseorang yang sehat, meditasi akan menjadikannya 
menjadi lebih sehat dan tidak gampang sakit. Bagi seseorang 
yang menderita karena penyakit tertentu seperti kehancuran 
batin, meditasi dapat mengaktifkan kekuatan positif dalam 
batin dan jasmani seseorang untuk memulihkan kesehatan.

Inilah beberapa manfaat yang bisa diperoleh dengan latihan 
meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka diharapkan setelah 
mengetahui persiapan-persiapan awal untuk latihan meditasi dan 
manfaatnya, kita semua menjadi tambah bersemangat dan rajin 
untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan-
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lah meditasi sebagai rutinitas dalam hidup sehari-hari. jadikanlah   
meditasi sebagai kebutuhan hidup, seperti halnya kita membutuh-
kan makanan dan minuman, sehingga pada waktu belum berme-
ditasi kita akan merasa ada yang kurang dalam hidup ini. Marilah 
kita bersama-sama memunculkan, meningkatkan dan mengem-
bangkan kekuatan tekad/kesungguhan hati dan semangat untuk 
bermeditasi, sebelum kemalasan muncul dalam diri kita. Ayo kita 
tutup buku ini dan mempersiapkan diri untuk berlatih meditasi.

Pertama-tama, duduklah dengan posisi bersila atau bersim-
puh di lantai dengan alas duduk yang tidak terlalu keras ataupun 
terlalu empuk, duduklah dengan tegak lurus, posisi tangan letak-
kan di pangkuan, mata dipejamkan, rileksasikan semua bagian-
bagian tubuh dengan mengamati bagian-bagian tubuh mulai dari 
bagian kepala sampai ke ujung kaki. Usahakan jangan sampai ada 
bagian tubuh yang tegang, setelah itu pusatkan perhatian atau kon-
sentrasikan pikiran pada nafas masuk dan nafas keluar pada satu 
titik di ujung hidung atau bibir sebelah atas, dimana udara selalu 
menyentuh tempat tersebut setiap kali kita menarik dan menge-
luarkan udara melalui hidung atau bernapas (objek anapanasati). 
Jadi meditasi adalah bukan mengosongkan pikiran.
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Kedua, ketika menarik nafas panjang, memahami dan me-
nyadari sepenuhnya bahwa ini adalah nafas panjang yang masuk. 
Ketika mengeluarkan nafas panjang, memahami dan menyadari 
sepenuhnya bahwa ini adalah nafas panjang yang keluar.

Ketiga, pada saat menarik nafas pendek, memahami dan me-
nyadari sepenuhnya bahwa ini adalah nafas pendek yang masuk. 
Pada saat mengeluarkan nafas pendek, memahami dan menyadari 
sepenuhnya bahwa ini adalah nafas pendek yang keluar.

Demikianlah, kita harus melatihnya secara terus menerus 
dan selalu mengonsentrasikan pikiran kita pada nafas masuk dan 
nafas keluar. Jika dalam batin muncul ingatan-ingatan masa lalu, 
melamun (menghayal), berusahalah untuk menyadarinya dan 
kembalikan lagi kesadaran kita pada obyek utama yaitu nafas ma-
suk dan nafas keluar. Dengan demikian, batin akan menjadi ten-
ang, tentram, damai dan bahagia. 

Selamat melanjutkan meditasi.
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berulang-ulang. Setelah ayahnya meninggal, dia diangkat 
menjadi raja, dan sambil merenungi kemasyhurannya dia me-
nyanyikan lagu kesukacitaan yang sama.

Menjadi Umat Buddha Sejati

Sumber:  
• Dhammapada. Diterbitkan oleh: Yayasan Abdi Dhamma  

Indonesia tahun 2004.
• Buku “Mengenal Meditasi Buddhis”. Mutiara Dhamma II.
• Pelajaran Samadhi di LPS (Lembaga Pendidikan Saṅgha)    

Mendut. Guru Pengampu: YM. Jotidhammo Mahāthera
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Mencari & Menjadi 

Sahabat yang Baik

Seseorang yang sering bergaul dengan orang bodoh

pasti akan meratap lama sekali.

Karena bergaul dengan orang bodoh merupakan penderitaan,

seperti tinggal bersama musuh.

Tetapi, siapa yang tinggal bersama orang bijaksana

akan berbahagia,

sama seperti sanak keluarga yang kumpul bersama.

Karena itu; ikutilah orang yang pandai, bijaksana,

terpelajar, tekun, patuh dan mulia.

Hendaklah engkau selalu dekat dengan orang yang bajik

dan pandai seperti itu,

bagaikan bulan mengikuti peredaran bintang

Dhammapada - Sukha Vagga 207 & 208



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA

 

146

Mencari & Menjadi

Sahabat yang Baik

Dalam pergaulan di masyarakat, hendaknya kita harus ber-

hati-hati, karena sering kali orang-orang salah dalam per-

gaulan, sehingga akhirnya terjerumus dalam tindakan-tindakan 

yang tidak bermoral. Carilah teman-teman yang baik dan bijak-

sana dan hindarilah teman-teman yang dungu atau tidak bermoral. 

karena dikhawatirkan jika kita berteman dengan teman-teman 

yang dungu/tidak bermoral, maka perbuatan kita akan menjadi 

ikut-ikutan tidak bermoral pula. Manusia memiliki kecenderungan 

untuk berubah ke hal-hal yang negatif. Buddha bersabda dalam 

.LWDE�6XFL�,WLYXWWDND��� sebagai berikut: ‘Orang macam apa yang 

dijadikan teman, siapa yang diajaknya bergaul, dia akan menjadi 

sama kualitasnya menjadi seperti temannya itu’. Oleh karena itu, 

berhati-hatilah dalam mencari atau memilih teman dalam per-

gaulan.

Mencari & Menjadi Sahabat yang Baik



Mencari dan menjadi kalyānamitta atau sahabat sejati yang 
baik memang tidaklah mudah. Orang tua dan guru tentu se-
lalu mengingatkan kita untuk mencari teman yang baik dan juga         
harus bisa menjadi seorang teman yang baik untuk teman kita 
yang baik. Guru Agung Buddha Gautama juga mengajarkan kita 
untuk bergaul/berteman dengan orang-orang yang baik dan bijak-
sana dan tidak bergaul dengan orang dungu/tidak bermoral. Hal 
ini dijelaskan dalam ‘Ma۪gala Sutta’, yaitu: ‘asevanā ca bālānaṁ 
paṇḍitānañca sevanā etammaṅgalamuttamaṁ’  (tidak bergaul de-
ngan orang dungu/ tidak bermoral, bergaul dengan  mereka yang 
bijaksana itulah berkah utama). Dalam berusaha untuk mencari 
teman/sahabat yang baik, hendaknya kita memilih seseorang yang 
setidaknya memiliki perilaku yang baik, tingkah lakunya sopan, 
santun, ucapannya ramah, jujur, dapat dipercaya, sabar, memiliki 
sifat penuh cinta kasih (mettā), kasih sayang (karuṇā), simpati 
(muditā), tenang seimbang batinnya (upekkhā), memiliki keyaki-
nan terhadap ajaran kebenaran Buddha (saddhā), memiliki mo-
ralitas yang baik (sīla), memiliki sifat yang dermawan (caga) dan 
memiliki kebijaksanaan (paññā). Demikian pula sebaliknya, su-
paya kita bisa menjadi seorang teman/sahabat yang baik, hendak- 
nya kita mengembangkan hal-hal seperti di atas. 
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Mengapa kita harus menghindari pergaulan dengan orang-
orang yang dungu/tidak bermoral? Mengapa kita harus bergaul 
dengan para bijaksanawan?

Tak bergaul dengan orang-orang dungu atau tidak bermoral 
adalah berkah utama.

Tak bergaul dengan orang-orang dungu/tidak bermoral di-
katakan suatu berkah utama, mengapa dikatakan demikian? Kare-
na dengan tidak bergaul/berteman dengan orang-orang dungu kita 
akan terhindar dari melakukan hal-hal yang buruk. Karena orang 
dungu segala perbuatannya mengarah kepada hal-hal yang buruk. 
Salah satu contoh jika kita sering bergaul dengan orang-orang yang 
suka melakukan pelanggaran sīla ke-lima yaitu mabuk-mabukkan 
atau mengonsumsi obat-obatan terlarang/narkoba, maka kita pun 
akan menjadi seorang pemabuk atau ikut mengonsumsi obat-
obatan tersebut. Inilah bahayanya jika kita bergaul/berteman de 
ngan orang yang dungu atau tidak bermoral, maka perbuatan kita 
akan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik atau tidak bermoral. 
Bahkan walaupun kita tidak ikut-ikutan mengonsumsi minu-
man keras, tetapi karena sudah sering bergaul dengan mereka, 
maka nama baik kita akan tercemar dan dianggap sebagai orang 
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yang    tidak baik. Seperti halnya daun pisang yang digunakan un-
tuk membungkus daging atau ikan yang berbau busuk, walaupun 
daging dan ikannya sudah dibuang tetapi daunnya akan tercium 
bau busuk. Lebih lanjut dalam Kitab Suci Itivuttaka, Buddha me-
nyatakan bahwa “jika orang tidak melakukan kejahatan bergaul 
dengan yang melakukan kejahatan, dia dicurigai melakukan yang 
jahat dan nama buruknya berkembang”.

Bergaul dengan para bijaksanawan adalah berkah utama.
Bergaul dengan para bijaksana adalah berkah utama, di-

katakan demikian karena bergaul dengan bijaksanawan banyak 
membawa keuntungan dan banyak membawa manfaat. Para bi-
jaksanawan cenderung perbuatannya ke arah yang baik, karena 
bijaksanawan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang 
tidak baik, mana yang bermanfaat dan yang merugikan, apa yang 
seharusnya dilakukan dan yang tidak. Bijaksanawan mengerti bah-
wa malakukan kebaikan akan berakibat kebahagiaan dan melaku-
kan kejahatan akan berakibat penderitaan. Berteman dengan para      
bijaksana diibaratkan seperti daun pisang yang digunakan untuk 
membungkus bunga-bunga atau kayu cendana yang wangi, meski-
pun bunga atau kayu cendananya telah dibuang tetapi daun pisang-
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nya akan tercium bau yang wangi. Begitu juga bila kita berteman/
bergaul dengan orang yang bijaksana, maka diharapkan perbuatan 
dan tindakan kita akan menjadi lebih baik seperti yang dilakukan 
oleh orang yang bijaksana.

Sahabat palsu dan sahabat sejati.
Dalam Kitab Suci Dīgha Nikāya, Sigalovāda Sutta, Sutta 

ke-31,  Buddha menjelaskan bahwa ada empat orang sahabat yang 
harus dihindari dan jangan dijadikan teman,  yaitu sebagai berikut:
1. Sahabat yang tamak/serakah.

Sahabat yang bersifat seperti ini memiliki ciri berupa: ia se-
lalu ingin mengambil lebih banyak, memberi sedikit tetapi 
menuntut bagian lebih banyak, ia mau menolong karena ta-
kut dan ia selalu mencari yang membuatnya mendapat un-
tung.

2. Sahabat yang hanya banyak bicara tapi tidak berbuat apa-
pun. 
Sahabat yang bersifat seperti ini memiliki ciri berupa: ia se-
lalu membicarakan hal-hal yang telah lalu, ia selalu membi-
carakan hal-hal yang akan datang, ia membesar-besarkan ke-
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baikan yang telah dilakukannya dan ketika ada sesuatu yang 
harus dikerjakan ia menghindar dengan alasan yang tidak 
jelas.

3. Sahabat penjilat. 
Sahabat yang bersifat seperti ini memiliki ciri berupa: ia me-
nyetujui tindakan yang jahat, ia menolak untuk berbuat baik, 
ia memuji di depanmu, dan ia mencelamu di belakang.

4. Sahabat yang mendorong kita pada kerugian dan kehan-
curan. 
Sahabat yang bersifat seperti ini memiliki ciri berupa: ia akan  
mendampingimu saat dirimu minum-minuman keras, saat 
dirimu berkeliaran di waktu yang tidak pantas, saat dirimu 
mengunjungi tempat-tempat hiburan, dan saat engkau se-
dang berjudi.

Sahabat seperti ini disebut sahabat palsu ‘akalyānamitta’ 
yang hendaknya kita hindari dan jangan sampai kita berteman 
dengannya. 

Dalam sutta ini Buddha juga menjelaskan bahwa ada empat 
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jenis sahabat sejati yang patut kita jadikan teman dalam pergaulan, 
mereka adalah:

1. Sahabat yang suka menolong. 
Sahabat yang bersifat seperti ini memiliki ciri berupa: ia 
menjaga dirimu saat kau lengah, ia menjaga milikmu saat 
kau lengah, ia melindungimu saat kau ketakutan, dan ia akan 
membantu lebih dari yang kau minta.

2. Sahabat kala suka dan duka. 
Sahabat yang bersifat seperti ini memiliki ciri berupa: ia 
memberikan rahasianya kepadamu, ia menjaga rahasiamu, ia 
tidak akan membiarkanmu kesulitan dan ia mau berkorban 
untukmu.

3. Sahabat yang mengajarkan kita hal-hal yang berguna. 
Sahabat yang bersifat seperti ini memiliki ciri berupa: ia 
mencegahmu berbuat jahat, ia mendukungmu ketika dirimu 
berbuat baik, ia memberitahu apa yang kau tidak ketahui, 
dan ia menunjukkanmu jalan menuju bahagia/surga.



Mencari & Menjadi Sahabat yang Baik

 

153

4. Sahabat yang memiliki rasa persahabatan yang tulus/sim-
patik. 
Sahabat yang bersifat seperti ini memiliki ciri berupa: Ia tidak 
bergembira atas kemalanganmu, ia bergembira atas keberun-
tunganmu, ia mencegah orang yang mencelamu, dan ia mem-
benarkan orang yang memujimu. Dalam dhamma, sahabat 
sejati seperti ini dikenal dengan sebutan ‘kalyānamitta’ yang 
pantas kita jadikan teman dalam pergaulan sehingga akan 
membawa kebaikan dan kemajuan, bukan kemerosotan.   

Lebih lanjut dalam Aṅguttara Nikāya VII, 35 Buddha 
menjelaskan tentang ciri-ciri seorang sahabat/teman yang baik 
yang patut diikuti, diantaranya yaitu:
1. Ia memberikan apa yang sulit diberikan.
2. Ia melakukan apa yang sulit dilakukan.
3.  Ia dengan sabar menanggung apa yang sulit ditanggung.
4. Ia memberitahukan rahasianya sendiri.
5. Ia menjaga rahasia orang lain.
6. Ia tidak meninggalkan orang di dalam kemalangan.
7. Ia tidak menghina seseorang karena kemalangannya.

Inilah ciri-ciri sahabat/teman yang baik (kalyānamitta) yang 
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patut kita ikuti dan dijadikan teman dalam pergaulan dan hal ini 
juga patut kita miliki dan dikembangkan di dalam diri,  sehingga 
kita bisa menjadi teman yang baik bagi teman-teman kita yang 
baik.

Mempertahankan suasana persahabatan yang baik dengan           
teman-teman yang baik.

Setelah mendapatkan teman/sahabat yang baik, maka un-
tuk selanjutnya kita hendaknya berusaha untuk mempertahankan    
suasana persahabatan yang baik tersebut supaya tetap rukun, har-
monis, bersatu dan damai tiada pertengkaran atau permusuhan. 
Hal ini bisa kita lakukan yaitu dengan saling memberi dan ber-
bagi (dāna), maka dalam hal ini akan menimbulkan adanya per-
hatian dan kepedulian terhadap orang lain. Berkomunikasi yang 
baik dengan saling berbicara yang ramah, sopan, penuh pujian, 
berbicara yang disertai dengan cinta kasih, halus, dan tidak kasar 
(piyavācā), maka hal ini akan menimbulkan saling menghormati 
dan menghargai satu sama lain. Saling melakukan hal-hal yang 
bermanfaat bagi orang lain (atthacariyā), maka hal ini akan men-
imbulkan sikap saling membantu, tolong menolong, bekerjasama 
dengan orang lain. Saling rendah hati, tidak sombong dan me- 



Mencari & Menjadi Sahabat yang Baik

 

155

rendahkan orang lain, memiliki pengendalian diri dalam ucapan, 
perilaku dan pikiran (samānattatā), sehingga hal ini akan me-
nimbulkan saling menghormati dan menghargai satu sama lain.                                         
Saling mengembangkan mettā (cinta kasih) melalui ucapan, per-
buatan dan pikiran. Selalu jujur, sabar dan tidak mudah marah atau 
tersinggung, benci, jengkel maupun dendam. Dengan melakukan 
hal-hal tersebut di atas, maka suasana dalam persahabatan yang 
baik akan mampu bertahan lama dan semakin rukun, harmonis, 
bersatu, tenteram dan damai tiada pertengkaran. Dalam Vyag-
ghapajja Sutta-A۪guttara Nikāya VIII, 54, Buddha menyatakan 
bahwa persahabatan yang baik (kalyāṇamittatā) adalah merupakan 
salah satu hal yang menimbulkan kesejahteraan dan kebahagiaan 
bagi perumah tangga dalam kehidupan ini. 

Berusahalah untuk mencari dan memilih teman/sahabat 
yang baik (kalyāṇamittā) dalam pergaulan, janganlah mencari te-
man yang tidak baik atau tidak bermoral. Ketika sudah mendapat-
kan teman yang baik, kita hendaknya berusaha untuk mengikuti 
perilakunya yang baik. Selain itu, kita juga hendaknya berusaha 
untuk mempertahankan suasana persahabatan yang baik tersebut 
dan menjadi teman yang baik (kalyāṇamittā) bagi teman kita yang 
baik. 
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“Janganlah bergaul dengan orang  jahat,
janganlah bergaul dengan orang yang berbudi rendah;

tetapi bergaullah dengan sahabat yang baik,
bergaullah dengan orang yang berbudi luhur”. 

�'KDPPDSDGD��3D۬ڲLWD�9DJJD�±����

Sumber:
• Kitab Suci Dhammapada - The Buddha’s Path of Wisdom.   

Diterbitkan oleh: Bahussuta Society 2013.
• Aṅguttara Nikāya - Kitab Suci Agama Buddha. Vihara 

Bodhivaṁsa-Klaten.
• Dīgha Nikāya, Dhammacitta Press.
• Dhammavibhāga, Penggolongan Dhamma. Diterbitkan oleh: 

Vidyasena Vihara Vidyaloka. Yogyakarta 2002.
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Akibat 

Sering Berjudi

Kemenangan menimbulkan kebencian,

Orang yang kalah hidup dalam kesedihan.

Dhammapada -  Sukha Vagga, 201
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Akibat 

Sering Berjudi

J  : Jual ini – Jual itu.
U : Utang dimana-mana.
D : Dihukum atau dipenjara.
I : Ingin mencuri, ingin berbohong/menipu, ingin
  bermabuk-mabukan dengan minum-minuman
  keras, ingin berbuat asusila dan bahkan bisa ingin
  membunuh.

Saya janji tidak akan berjudi lagi. Inilah kata-kata yang diucap-

kan oleh seorang bapak/suami kepada istri dan anak-anaknya, 

karena sudah sering diberi nasihat sama istrinya bahkan sama 

anak-anaknya, tetapi tetap saja kebiasaan berjudi itu diulangi lagi 

dan lagi. Terakhir kali ia berjudi dan berjanji tidak akan berjudi 

Akibat Sering Berjudi



lagi, yaitu ketika ia kalah berjudi dalam jumlah uang yang cukup 

banyak, sehingga suami ini yang pergi dari rumah sore hari kare-

na takut pulang ke rumah, sampai malam, sampai pagi dan sam-

pai sore lagi baru pulang ke rumah. Anak-anak dan istrinya yang 

cemas, khawatir dengan kepergian suaminya yang tidak pulang-

pulang itu sudah menduga pasti suaminya berjudi lagi. Setibanya 

di rumah suami ini ditanya sama istrinya dan begitu istrinya tau 

jika semalam suaminya berjudi dan kalah dalam jumlah uang yang 

banyak, ia menjadi marah, jengkel, benci dan suaminya dimarahi, 

diomeli, dimaki bahkan sampai-sampai istrinya mau minta cerai. 

Anak-anaknya yang mengetahui kejadian ini pun menjadi jeng-

kel dan menasihati bapaknya dengan pengertian yang benar sesuai 

dhamma supaya tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Akhirnya 

bapak/suami ini menyadari bahwa perbuatan yang keliru telah 

dilakukannya dan ia berjanji tidak akan berjudi lagi, ia menyesal 

dengan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya 

itu.

Dari cerita di atas, hidup harmonis dan bahagia dalam 
rumah tangga yang merupakan dambaan setiap orang  menjadi ti-
dak tercapai. Hal ini disebabkan karena si bapak/suami yang gemar 
dan sering berjudi. Oleh karena itu, hindarilah perjudian dalam        
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bentuk apapun karena hal ini merupakan sebab tidak harmonis 
dan bahagia dalam hidup berumah tangga.

Enam hal  yang harus dihindari, yang merupakan sebab             
keruntuhan bagi seseorang.

Berjudi merupakan salah satu dari enam sebab yang mem-
bawa keruntuhan bagi seseorang (apāyamukkha) dan merupakan 
salah satu cara menghambur-hamburkan harta. Hal ini disam-
paikan oleh Buddha dalam Sigalovāda Sutta, Kitab Suci Dīgha 
Nikāya, Sutta ke-31.  Selain berjudi hal-hal yang membawa kerun-
tuhan bagi seseorang adalah ketagihan minum-minuman yang me-
mabukkan dan obat-obatan, sering berkeliaran pada waktu yang ti-
dak tepat, sering mengunjungi tempat-tempat hiburan, kemalasan 
yang menjadi kebiasaan dan pergaulan dengan teman-teman yang 
jahat dan tidak bermoral. 

Enam  hal ini harus kita hindari, selain hal ini merupakan 
sebab-sebab keruntuhan bagi seseorang, juga merupakan sebab ti-
dak harmonis dan bahagianya sebuah keluarga, sehingga kita dapat 
hidup damai, tentram dan bahagia dalam kehidupan ini. Dalam   
tulisan ini akan kita bahas mengenai perjudian, karena banyak 
orang yang mengatakan bahwa berjudi itu tidak melanggar sīla jadi 



Akibat Sering Berjudi

 

161

boleh dilakukan. Berjudi memang bukan merupakan salah satu 
dari pañcasīla buddhis dan tidak melanggar sīla, namun perlu kita 
ketahui bahwa akibat dari sering berjudi akan bisa mengkondisi-
kan kita melakukan pelanggaran salah satu dari pañcasīla buddhis 
itu.  

Akibat/bahaya sering berjudi.
Dalam Sigalovāda Sutta, Buddha menyampaikan bahwa ada 

enam bahaya/akibat bagi orang yang sering dan gemar berjudi, 
yaitu:

1. Jika menang ia akan dibenci orang. 
Dalam hal ini, seseorang yang berjudi dengan teman-                
temannya, jika ia menang maka teman-temannya akan 
menjadi tidak suka, tidak senang dan bahkan akan mem-
bencinya atau memusuhinya (kemenangan menimbulkan 
kebencian). Baik itu pada saat perjudian sedang berlangsung 
atau sesudahnya. Maka sangat jelas sekali bahwa seseorang 
yang menang dalam perjudian akan dibenci orang terutama 
adalah teman-temannya yang kalah berjudi.
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2. Jika kalah ia hanya dapat meratapi hartanya yang hilang. 
Sudah barang tentu seseorang yang kalah dalam berjudi ia 
akan menjadi susah, sedih, meratapi hartanya yang hilang 
(orang yang kalah hidup dalam kesedihan), karena harta 
yang sudah dikumpulkannya dengan kerja keras selama ber-
hari-hari atau bahkan berbulan-bulan menjadi hilang hanya 
dalam beberapa saat saja karena kalah berjudi.

3. Ia menghilangkan hartanya dengan sia-sia. 
Harta kekayaan yang sudah dimiliki dan dikumpulkan-
nya dengan susah payah, bekerja keras selama berhari-hari 
bahkan berbulan-bulan. Jika hartanya itu digunakan untuk 
hal-hal yang tidak bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri mau-
pun orang lain, maka ia tidak bisa menggunakan hartanya 
itu dengan baik meskipun ia pandai mengumpulkan harta. 
Maka ia akan menghilangkan harta yang sudah dikumpul-
kannya itu dengan sia-sia.

4. Kata-katanya tidak akan dipercaya dalam suatu                               
komunitas.
Seseorang yang gemar berjudi, dalam pergaulan dengan      
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sahabat dan teman-temannya baik di tempat kerja atau di-
lingkungan masyarakat, ucapan dan kata-katanya tidak akan 
dipercaya. Hal ini karena teman-temannya tidak mau ter-
tipu/dibohongi, sehingga kata-katanya tidak akan dipercaya.

5. Ia akan dipandang rendah oleh teman-temannya. 
Seseorang yang gemar dan sering berjudi akan dipandang 
rendah oleh teman-temannya dianggap tidak punya pe-    
kerjaan, keterampilan, dan kepandaian.

6. Ia tidak akan disukai oleh orang yang mencari menantu, 
karena seorang penjudi tidak mampu mengurus keluarg-
anya dengan baik. 
Seseorang yang gemar dan sering berjudi terkadang selalu 
pulang malam bahkan pagi, sehingga ia tidak memperhati-
kan istri/suami, anak dan keluarga serta kebutuhan-kebutu-
han hidup rumah tangganya. Seseorang juga akan menjadi 
khawatir dan takut jika ia menjadi menantunya, karena ia 
tidak mampu menjaga harta warisan dengan baik, bahkan 
malah bisa menghabiskan harta warisannya.
Selain enam hal di atas, disini akan dijelaskan lebih lanjut  
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tentang bahaya bagi seseorang yang  sering dan gemar berjudi. Hal 
ini  bisa kita  ambil dari kata JUDI itu sendiri, yaitu: 
• Jual ini jual itu. 

Seseorang yang kalah berjudi ia akan melakukan apa saja 
untuk mendapatkan uang untuk modal berjudi lagi dengan 
harapan supaya  menang, salah satunya yaitu dengan men-
jual barang-barang berharga miliknya. Misalnya: menjual                
tanah, sapi, kambing (hewan ternaknya), emas kalung, 
gelang, cincin dan  berbagai macam harta yang lainnya.

• Utang dimana-mana. 
Seseorang yang kalah dalam berjudi maka ia akan me-       
minjam uang teman-temannya, kerabatnya, tetangganya atau 
siapa saja untuk berjudi lagi. Tentunya hal ini akan menjadi 
sebab penderitaan bagi dirinya sendiri, ia akan menjadi tidak 
tenang dalam hidupnya, hidupnya dipenuhi ketakutan, tidur 
menjadi tidak nyenyak, pikirannya menjadi stres, ini semua 
adalah penderitaan. Buddha menjelaskan bahwa salah satu 
sebab kebahagiaan adalah bahagia karena bebas dari hutang 
(baca: utang).
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• Dihukum atau dipenjara. 
Sudah sangat jelas sekali jika pada waktu berjudi kemudian 
terkena razia, digrebek polisi dan tertangkap, maka akan di-
masukkan ke  dalam penjara dan dihukum.

•  Ingin mencuri, berbohong/menipu, berbuat asusila,   
bermabuk-mabukan dengan minum-minuman keras dan 
bahkan bisa ingin membunuh.  
Seseorang yang kalah maupun menang berjudi maka ia bisa 
melakukan salah satu dari lima hal di atas. Jadi, hal ini sangat 
jelas sekali meskipun berjudi bukan merupakan pelangga-
ran sīla, akan tetapi sebagai akibat dari sering berjudi adalah  
ia bisa melanggar salah satu dari lima sīla itu. Buddha Ber-
sabda: “Barang siapa membunuh makhluk hidup, berbicara 
tidak benar, mengambil barang-barang yang tidak diberikan 
dan melakukan perbuatan asusila dengan istri orang lain atau 
meminum minuman yang memabukkan, itu berarti mencabut 
akar kehidupannya sendiri, di dalam kehidupan yang sekarang 
di dunia ini”. (Dhammapada, Syair 246-247).



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA

 

166 Akibat Sering Berjudi

Setelah kita mengetahui akibat dan kerugian dari sering ber-
judi, yaitu akan merugikan diri sendiri, keluarga maupun orang 
lain, maka hendaknya hindarilah perjudian dalam bentuk apa-
pun. Selain itu, bertemanlah dengan teman-teman yang baik, ja-
nganlah berteman dengan teman-teman yang jahat dan senantiasa 
mempunyai pengendalian diri, selalu waspada dan berusaha untuk 
menuntun diri ke arah yang benar sesuai dhamma. Daripada uang 
digunakan untuk berjudi, jauh lebih baik jika uang itu ditabung 
dalam bentuk materi di bank atau disimpan dalam bentuk kebaji-
kan dengan cara berdana dan hendaknya digunakan untuk hal-hal 
yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagai renungan bagi kita semua, mari kita mengingat 
pesan Buddha dalam Dhammapada 167 dan 169 berikut ini:

Janganlah mengikuti cara hidup yang tercela,
 janganlah menyerah pada dorongan nafsu indria,

 janganlah hidup tanpa kewaspadaan,
 janganlah bergaul dengan mereka yang memegang teguh

pandangan keliru.
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Hiduplah sesuai dengan Dhamma, 
tidak mengikuti cara hidup yang salah, 

seseorang yang mengikuti ajaran Dhamma secara benar, 
akan hidup berbahagia dalam kehidupan ini 

dan kehidupan yang akan datang.
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berulang-ulang. Setelah ayahnya meninggal, dia diangkat 
menjadi raja, dan sambil merenungi kemasyhurannya dia me-
nyanyikan lagu kesukacitaan yang sama.

Menjadi Umat Buddha Sejati
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Mencari &

Menggunakan

Harta Kekayaan

Secara Benar

Sesuai Dhamma

Telah kuperoleh harta kekayaan. 

Telah kurawat orang–orang yang patut dirawat.

Telah kulenyapkan malapetaka. 

Telah kuhaturkan persembahan yang terbaik.

Telah kusajikan lima jenis sesajian. 

Telah kusokong mereka yang merawat sila, dan hidup luhur.

Apa yang menjadi tujuan seorang perumah tangga yang baik dalam 

mengharap harta telah kucapai.

Telah kulakukan tindakan yang tak menimbulkan penyesalan.

Ᾱdiyasutta Gāthā, Dikutip dari Buku Paritta Suci
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Mencari & Menggunakan

Harta Kekayaan Secara Benar

Sesuai Dhamma

Merupakan hal yang sangat wajar dan bukan hal yang          

keliru atau salah jika seseorang mendambakan atau meng-

inginkan harta kekayaan. Dalam khotbahnya, Buddha menjelas-

kan bahwa salah satu hal yang didambakan, diinginkan,  dicintai 

dan disukai oleh semua orang adalah keinginan untuk memperoleh 

kekayaan. Sejauh harta kekayaan itu didapatkan dengan cara 

yang benar sesuai dengan dhamma dan tidak melanggar hukum, 

maka harta kekayaan itu telah dikumpulkannya dengan baik dan 

benar. Sebaliknya akan menjadi keliru apabila harta kekayaan 

yang didapatkannya itu menggumpulkannya dengan cara yang 

salah,   misalnya dengan menjual obat-obatan terlarang, sabu-sabu,               

narkoba, ganja, menipu, mencuri, merampok, korupsi, atau bahkan 

sampai melakukan pembunuhan.
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Mencari kekayaan dengan benar.
Dalam usaha mencari harta kekayaan, kita sebagai umat   

Buddha hendaknya berusaha untuk mencari kekayaan itu dengan 
cara yang baik dan benar sesuai dengan Dhamma. Misalnya: beker-
ja dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, tidak melakukan 
pekerjaan tercela dan senantiasa bermata pencaharian yang benar.

Dalam Kitab Suci A۪guttara Nikāya VIII, 54. Buddha         
mengajarkan bahwa ada empat macam dhamma yang bisa kita 
praktikkan dalam usaha untuk mencari kekayaan dengan benar. 
Empat hal itu adalah sebagai berikut:
��� �KƗQDܒܒ8 VDPSDGƗ: Rajin dan bersemangat dalam bekerja 

dan mencari nafkah. 
Seseorang harus bersungguh-sungguh menekuni pekerjaan-
nya, apakah bekerja sebagai petani, pedagang, pekerja kan-
tor, tukang. Ia hendaknya selalu rajin dan bersemangat ti-
dak gampang putus asa, sehingga akan diperoleh hasil yang 
memuaskan dan yang diharapkan.

2. Ārakkha sampadā: Menjaga dengan hati-hati harta yang 
telah diperoleh dengan cara yang benar. 
Seseorang harus cermat, hati-hati dan teliti dalam menjaga 
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hasil-hasil pekerjaannya, sehingga tidak cepat rusak, hilang 
atau dicuri karena kelalaiannya. Satu hal yang lebih penting 
adalah untuk menjaga semangat dan keuletannya itu, se-
hingga ketika mengalami kegagalan atau kerugian tidak akan 
menjadi gampang putus asa melainkan tetap bersemangat 
dalam bekerja.

��� .DO\Ɨ۬DPLWWDWƗ: Memiliki teman-teman yang baik. 
Seseorang hendaknya mempunyai pergaulan dengan teman-
teman yang baik, yang setia, terpelajar, bermoral, dermawan, 
bijaksana dan cerdas sehingga akan dapat melindunginya, 
memberikan nasihat yang baik dan membantunya dengan 
jalan yang benar dalam meraih harta.

��� 6DPDMLYLWƗ: Hidup yang seimbang. 
Pengertian hidup yang seimbang adalah menjalankan cara 
penghidupan yang sesuai dengan penghasilan, hidup seder-
hana dan sepantasnya, tidak boros, tidak berfoya-foya dan 
berlebih-lebihan sehingga pengeluaran malah lebih banyak 
daripada pemasukan. 
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Dalam usahanya untuk mencari harta kekayaan dengan benar, 
khusus dalam hal perdagangan, Buddha memberikan batasan-ba-
tasan tentang suatu barang yang akan diperjualbelikan. Ada lima 
macam perdagangan yang harus dihindari yaitu: berdagang senjata 
(yang bisa digunakan untuk berburu binatang atau untuk perang), 
berdagang makhluk hidup, berdagang daging, berdagang minu-
man keras, beralkohol yang memabukkan dan berdagang racun. 
(Aৄguttara Nikāya. V, 177)

Mempertahankan kekayaan.
Setelah mendapatkan harta kekayaan dengan benar sesuai 

dhamma, maka seseorang  hendaknya bisa mempertahankan dan 
menggunakan harta kekayaannya itu dengan benar pula. Alasan-
nya karena harta kekayaan ini dapat terancam bahaya dari api/
kebakaran, air/banjir, terkena bencana alam, perampok dan pen-
curi atau disita oleh raja/pemerintah, serta ahli waris yang ti-
dak diinginkan, atau boros. Maka seseorang hendaknya berhati-
hati menyimpan dan menjaga hartanya itu dengan baik. Dalam              
upaya seseorang untuk mempertahankan harta kekayaan yang 
telah diperoleh dengan benar, Buddha menjelaskan dalam Kitab 
Suci Dīgha Nikāya, Sigalovāda Sutta, yaitu hendaknya seseorang 
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untuk menghindari enam cara menghambur-hamburkan har-
ta kekayaan. Enam hal yang harus dihindari itu adalah sebagai                       
berikut:

1. Ketagihan minum-minuman memabukkan dan obat-obatan 
terlarang.

2. Berkeliaran di waktu yang tidak tepat. 
3. Sering mengunjungi tempat-tempat hiburan.
4. Gemar dan ketagihan berjudi.
5. Pergaulan dengan teman-teman yang jahat dan tidak ber-

moral.
6. Kemalasan yang sudah menjadi kebiasaan.

Lebih lanjut, seseorang hendaknya mencari barang-barang 
yang hilang, memperbaiki barang-barang yang telah rusak, ber-   
sikap sederhana dalam mempergunakan kekayaan, tidak boros dan 
memilih orang yang baik/bermoral untuk membantu mengurus 
rumah tangganya. Upaya-upaya ini bisa dilakukan sehingga harta 
kekayaan yang telah diperoleh akan dapat dipertahankan dalam 
waktu yang lama.



Mencari & Menggunakan Harta Kekayaan Secara Benar Sesuai Dhamma

 

175

Menggunakan kekayaan dengan benar. 
 Banyak orang yang menggunakan harta kekayaannya itu un-

tuk berfoya-foya, bersenang senang dengan pergi ke tempat-tempat 
hiburan, berjudi, minum-minuman keras, membeli obat-obatan 
terlarang seperti sabu-sabu, narkoba, ganja dan lain sebagainya. Se-
benarnya ketika hal ini dilakukan, akan membuat harta kekayaan-
nya cepat habis dan membawa pada keruntuhan dan kemerosotan 
moral bagi dirinya sendiri. Tidak sedikit orang yang masuk pen-
jara gara-gara ia tidak dapat menggunakan maupun mencari harta 
kekayaannya itu dengan baik dan benar. Lantas ,bagaimana supaya 
harta kekayaan yang telah diperoleh itu dapat berguna, memberi-
kan manfaat dan kebahagiaan bagi dirinya sendiri, keluarga mau-
pun orang lain/makhluk lain? Dalam Kitab Suci A۪gutara Nikāya 
IV. 61, Buddha menjelaskan bagaimana seseorang hendaknya 
menggunakan harta kekayaan dengan benar, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan kekayaan yang dimilikinya itu ia dapat membuat 
dirinya sendiri bahagia dan senang, keluarganya, orangtua- 
nya (ayah dan ibu), anak dan istrinya, beserta budak, pekerja 
dan pembantunya, teman dan koleganya juga ikut bahagia 
dan senang, dan secara benar dia mempertahankan kebaha-
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giaan mereka. Misalnya, dengan mengajak anggota keluar-
ganya pergi jalan-jalan, berwisata, belanja atau makan ber-
sama dan lain-lain.

2. Dengan kekayaan yang dimilikinya itu ia dapat meng-              
hilangkan bahaya-bahaya atau berjaga-jaga terhadap ke-     
rugian yang menimpa dirinya yang mungkin muncul karena 
api dan  banjir, raja dan bandit, serta ahli-waris yang tak di-
inginkan. Misalnya, dengan membeli atau membuat rumah 
yang berada di tempat yang tinggi sehingga tidak terkena 
banjir, membeli kamera CCTV, gembok-kunci pintu rumah 
yang bagus sehingga aman dari para pencuri.

3.  Dengan kekayaan yang dimilikinya itu ia dapat melakukan 
lima macam pengorbanan yaitu:
a. Pengorbanan untuk keluarga 

Sebagai contoh, dengan menyisihkan harta dengan di-
tabung kemudian untuk membelikan hadiah-hadiah is-
timewa yang diberikan kepada anggota keluarganya pada 
saat-saat tertentu, misalnya pada saat hari raya atau saat 
hari ulang tahun.
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b. Pengorbanan untuk  tamu 
Hal ini bisa dilakukan ketika ada tamu yang datang atau 
berkunjung ke rumah yaitu dengan memberikan suguhan 
makanan atau minuman. 

c. Pengorbanan untuk sanak keluarga yang telah                    
meninggal 

Ini merupakan pelimpahan jasa (pattidāna) kepada sanak 
keluarga/para leluhur kita yang sudah meninggal, mung-
kin saja mereka terlahir di alam yang menderita karena 
perbuatan buruk yang dilakukan semasa hidupnya, se-
hingga kita bisa melakukan perbuatan baik dengan harta 
kekayaan itu atas nama mereka dan mengucapkan tekad 
di dalam batin ‘semoga jasa-jasa kebajikan ini turut di-  
ketahui oleh sanak keluarga, para leluhur yang telah me-
ninggal, semoga mereka ikut bersuka cita dan dapat ter-
lahir di alam yang berbahagia. Semoga semua makhluk 
berbahagia’.

d. Pengorbanan untuk raja/pemerintah 
Hal ini bisa dilakukan dengan memenuhi kewajiban kita 
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kepada pemerintah, misalnya dengan  kita membayar   
pajak tepat pada waktunya.

e. Pengorbanan untuk dewa 
Hal ini bisa kita lakukan yaitu setelah berbuat baik dengan 
berbagai macam jasa kebaikan, kita melakukan pelimpa-
han jasa atas kebaikan yang telah dilakukan, kemudian 
mengucapkan kata-kata diawali dengan ettāvatā (sabbe 
devānumodantu sabbasampatti-siddhiyā) ‘semoga para 
dewa turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah 
kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan 
dan keberhasilan’. Opsi lain, kita juga melakukan pelim-
pahan jasa dengan membacakan paritta pattidāna.

4. Dengan kekayaannya itu ia dapat memberikan bantuan 
ataupun sokongan kepada para petapa dan brahmāṇa yang 
kelakuannya benar dan sesuai fungsi mereka sebagai petapa 
dan pemuka agama. Misalnya, dengan memberikan kebutu-
han-kebutuhan pokok, yaitu makanan, obat-obatan, tempat 
tinggal, pakaian, dan barang-barang  lainnya yang sesuai 
dengan kebutuhannya. 
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Siapapun yang kekayaannya itu dipakai untuk empat tinda-
kan berharga ini, kekayaan itu dikatakan telah digunakan untuk 
hal-hal yang baik, diterapkan dengan penuh manfaat dan dipakai 
untuk tujuan yang luhur.

Lebih lanjut, diterangkan dalam Dīgha Nikāya, Sigalovāda 
Sutta, kekayaan yang telah diperoleh itu dapat dibagi menjadi em-
pat bagian,   yaitu: (1) sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari, (2) dua bagian lagi dapat digunakan untuk menambah 
modal usaha dan (3) satu bagian lagi untuk ditabung/disimpan se-
bagai cadangan di hari tua. Dalam hal ini, selain ditabung dalam 
bentuk materi (disimpan di bank), harta itu bisa juga ditabung 
dalam bentuk kebajikan, misalnya digunakan untuk berdana ke-
pada vihara-vihara atau tempat-tempat ibadah, kepada tamu yang 
datang berkunjung, saṅgha para bhikkhu, anak-anak sekolah yang 
tidak mampu, teman-teman dan orang-orang yang membutuh-
kan. harta kebajikan ini sering dikatakan sebagai teman sejati kita 
yang akan senantiasa mengikuti kemanapun kita pergi dan bahkan   
sampai meninggal pun harta kebajikan ini akan tetap dibawa. 

Berusahalah untuk menjadi orang yang bisa mencari/me-
ngumpulkan dan menggunakan kekayaan dengan baik dan benar 
sesuai dhamma. Memiliki pencaharian yang benar, bekerja dengan 
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sungguh-sungguh dan tidak melakukan pekerjaan tercela dalam 
mencari/mengumpulkan harta, hal ini merupakan berkah utama 
(maṅgala). Bermodalkan harta yang dimilikinya itu, apabila digu-
nakan dengan baik dan benar sesuai dhamma, maka hal ini akan 
membuat seseorang berbahagia baik dalam kehidupan ini maupun 
dalam kehidupan yang akan datang.

Sumber:
• Petikan Aṅguttara Nikāya, Kitab Suci Agama Buddha.            

Diterbitkan Oleh:  Vihara Bodhivaṁsa-Klaten 2003.
• Paritta Suci biru STI. Penerbit: Yayasan Saṅgha Theravāda      

Indonesia.
• Dhammavibhāga, Penggolongan Dhamma. Diterbitkan oleh: 

Vidyasena Vihara Vidyaloka. Yogyakarta 2002.
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Menjadi “Pasutri”

yang Bahagia

“Perumah tangga,

jika suami dan istri ingin tidak berpisah

selama kehidupan ini masih berlangsung dan di dalam kehidupan 

yang akan datang juga, mereka harus memiliki keyakinan yang sama, 

moralitas yang sama,

kedermawanan yang sama, kebijaksaan yang sama;

dengan demikian mereka tidak akan berpisah selama kehidupan ini 

masih berlangsung

dan di dalam kehidupan mendatang juga.”

Aṅguttara Nikāya IV, 55
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Menjadi “Pasutri”

yang Bahagia

Merenungkan bahwa, seorang dokter gigi untuk menjadi 
dokter gigi tidaklah harus sakit gigi terlebih dulu baru 

bisa menjadi dokter gigi. Seorang dokter kulit, tidak harus punya 
sakit kulit terlebih dulu baru bisa menjadi dokter kulit. Begitu pula 
seorang dokter kandungan, tidak harus punya kandungan terlebih 
dulu baru bisa menjadi dokter kandungan (bagaimana mungkin 
seorang dokter kandungan laki-laki mempunyai kandungan?). 

Demikian pula sebagai seorang bhikkhu yang belum ber 
pengalaman hidup berkeluarga dan mempunyai pasangan hidup 
(menikah), untuk berbicara seputar kehidupan rumah tangga ti-
daklah harus hidup berkeluarga, punya pasangan hidup (menikah 
terlebih dahulu). Dalam dhamma ajaran Buddha, ada ajaran yang 
berkenaan dengan kehidupan berumah tangga, sehingga dengan 
pemahaman dhamma dan mempraktikkan dhamma ini, diharap-

Menjadi “Pasutri” yang Bahagia



kan kehidupan dalam rumah tangga anda akan menjadi sema-
kin harmonis dan bahagia. Untuk itu, mari kita ikuti penjabaran 
dhamma berikut ini:

“Perumah tangga, 
jika suami dan istri ingin tidak berpisah

selama kehidupan ini masih berlangsung dan di dalam kehidupan 
yang akan datang juga, mereka harus memiliki keyakinan yang 

sama, moralitas yang sama,
kedermawanan yang sama, kebijaksaan yang sama;

dengan demikian mereka tidak akan berpisah selama kehidupan ini 
masih berlangsung

dan di dalam kehidupan mendatang juga.”
�$ৄJXWWDUD�1LNƗ\D�,9����� 

Hidup  berkeluarga atau menjadi pasangan suami istri (pa-
sutri) yang bahagia adalah merupakan harapan semua orang,       
kecuali jika anda mau menjadi seorang bhikkhu/sāmaṇera (un-
tuk laki-laki) atau menjadi aṭṭhasīlani (untuk perempuan). Dalam 
pengertian ajaran Buddha, kita tidak diharuskan untuk menikah 
atau hidup berkeluarga menjadi pasutri. Menjalani hidup se-   
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bagai bhikkhu/sāmaṇera atau berkeluarga sebenarnya merupakan 
pilihan hidup. Diharapkan jika seseorang sudah memilih pilihan 
hidupnya sendiri, ia harus berjuang menjalani pilihan hidupnya 
itu dengan sepenuh hati dan senang hati, sehingga tidak menjadi 
setengah jadi (baca: tidak bahagia menjalani pilihan hidupnya). 

Sebelum menjalani hidup berkeluarga menjadi pasutri, se-
seorang hendaknya untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-
baiknya, dengan cara mempersiapkan harta materi atau tabungan  
yang cukup karena dalam kehidupan rumah tangga, harta materi 
sangat dibutuhkan. Selain itu, dalam memilih pasangan hidup hen-
daknya seseorang juga untuk memilih pasangan hidup yang  me-
miliki kualitas keyakinan yang setara (saddhā), kualitas moralitas 
yang setara (sīla), kualitas kedermawanan yang setara (cāga) dan 
kualitas kebijaksanaan yang setara (paññā). Dengan memiliki ke-
empat hal itu, maka akan dapat mengondisikan kehidupan dalam 
rumah tangga akan menjadi harmonis dan bahagia. 

Selanjutnya, dalam menjalankan kehidupan berumah tang-
ga, seseorang hendaknya melaksanakan kewajibannya masing-
masing dengan baik, sebagaimana dijelaskan oleh Buddha dalam 
Sigalovada Sutta, Kitab Suci Dīgha Nikāya, yaitu, kewajiban se-
bagi seorang istri kepada suami dan sebaliknya kewajiban seorang 
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suami kepada istri. Isi dari sutta tersebut yaitu:
Kewajiban seorang isteri kepada suami.
1. Mengatur urusan rumah tangga/melakukan tugasnya de-

ngan baik.
2.  Ramah tamah kepada keluarga dari kedua belah pihak.
3. Setia kepada suaminya.
4.  Menjaga baik kekayaan dan barang-barang yang telah di-

peroleh suami.
5. Pandai dan rajin mengurus rumah tangga.

Kewajiban seorang suami kepada isteri.
1. Memperhatikan kebutuhan istri.
2. Bersikap lemah lembut kepadanya.
3. Setia kepada isterinya.
4.  Memberi kekuasaan tertentu kepada istrinya untuk me-   

ngurus urusan rumah tangganya.
5. Memberi pakaian dan perhiasan kepada istrinya.

Lebih lanjut, Buddha mengajarkan tentang empat macam 
dhamma bagi perumah tangga. Utamanya adalah kepala rumah 
tangga yang hendaknya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-
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hari, supaya dalam kehidupan rumah tangganya menjadi bahagia. 
empat dhamma itu adalah sebagai berikut:

Sacca: Memiliki kejujuran dan menepati janji kepada orang-
orang. 

Sebagai seorang kepala rumah tangga yang sudah berjanji 
kepada orang lain, hendaknya memiliki semangat (viriya) dan 
berusaha untuk menepati janji yang sudah diucapkannya itu. Apa-
bila karena ada suatu halangan sehingga janjinya tidak terpenuhi, 
sebagai orang yang diberi janji hendaknya untuk menerima hal ini 
dengan pengertian yang benar, menyadari bahwa hidup ini tidak 
pasti, selalu berubah dan menerima hal itu sebagai (kamma vipa-
ka) kamma buruk yang sedang berbuah. Selain memiliki kejujuran 
dalam setiap ucapannya, hendaknya juga berusaha untuk selalu 
berucap yang ramah, halus, lemah lembut dan dipenuhi dengan 
cinta kasih.

Dama: Mengetahui cara mengendalikan pikirannya sendiri.             
Sebagai seorang kepala rumah tangga hendaknya mampu 

mengendalikan diri atau emosi pada waktu banyak masalah, se-
hingga tidak menjadi sering marah-marah dan menjadikan istri/
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suami dan anak-anak di rumah menjadi sasaran untuk melampias-
kan kemarahannya. Selain mengendalikan pikiran dan emosi, hen-
daknya seorang kepala rumah tangga juga  mampu mengendalikan 
ucapan dan perilakunya sehingga akan menjadi contoh, teladan 
yang baik untuk keluarganya. 

Khanti: Memiliki kesabaran di dalam menghadapi setiap                  
kemalangan.

Sebagai seorang kepala rumah tangga hendaknya selalu me-
miliki ketabahan, tegar, kuat dalam menghadapi perubahan yang 
tidak menyenangkan, misalnya pada waktu ada salah satu anggota 
keluarganya yang sakit atau meninggal, dalam usahanya mengala-
mi kerugian atau kegagalan, terkena musibah, bencana kebanjiran 
atau kebakaran, serta anaknya tidak naik kelas, dsb. 

Cāga: Bermurah hati dan memberi sesuatu kepada orang-orang 
yang pantas dan sesuai untuk diberi. 

Dalam hal ini, seseorang yang bermurah hati dan mau mem-
beri, sebenarnya adalah sebagai bentuk cinta kasih, kasih sayang 
dan perhatian kepada anggota keluarganya. Sebagai contoh, pada 
waktu pergi ke luar kota atau ke pasar tidak lupa membelikan oleh-



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA

 

188 Menjadi “Pasutri” yang Bahagia

oleh untuk orang-orang yang ada di rumah. Meskipun oleh-oleh 
yang dibawa ke rumah itu tidak mewah atau berharga mahal namun 
yang terpenting adalah bentuk perhatian kepada anggota keluar-
ganya. Selain bermurah hati atau memberi barang-barang berupa 
meteri, kita bisa juga memberi dalam bentuk tenaga, memberi na-
sihat dengan ucapan yang baik dan memberi maaf atau melakukan 
hal yang bermanfaat untuk orang lain. Inilah empat macam dham-
ma bagi perumah tangga, utamanya adalah kepala rumah tangga. 
engan pelaksanaan dhamma ini, maka bisa diharapkan kehidupan 
dalam rumah tangganya akan menjadi bahagia.

Selain itu, untuk mempertahankan keluarga yang bahagia, 
hendaknya seseorang yang sudah menjalani hidup sebagai pasutri 
mengembangkan empat macam dhamma yang akan menunjang 
suasana persahabatan (saṅghāvatthu), sehingga dalam kehidupan 
rumah tangga akan menjadi harmonis, rukun, tiada pertengkaran 
dan percekcokkan. Empat hal itu adalah: Saling memberi atau 
berbagi, sehingga akan memunculkan bentuk perhatian terhadap 
anggota keluarga (dāna), saling berucap yang baik, halus, lemah 
lembut, penuh pujian (piyavācā), saling melakukan hal yang ber-
manfaat untuk orang lain, sehingga akan memunculkan keber-
samaan saling membantu, tolong menolong dan bekerja sama 
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(atthacariyā), dan saling memiliki pengendalian diri dalam uca-
paan, pikiran dan tingkah laku/perbuatan, tidak menyombongkan 
diri, dan tidak merendahkan orang lain sehingga akan memuncul-
kan rasa saling menghormati dan menghargai terhadap anggota 
keluarga (samānattatā).

Selanjutnya sebagai seorang pasutri, hendaknya berusaha 
untuk menghindari empat hal yang akan membawa keruntuhan 
(apāyamukkha) atau sebab-sebab yang membawa ketidak-bahagia-
an dalam rumah tangganya. Empat hal itu adalah sebagai berikut:

1. Surādhutta: Menghindari minum-minuman keras ber-  
alkohol yang dapat memabukkan dan obat-obatan yang 
dapat menyebabkan kecanduan dan melemahkan kesadaran.
Mengonsumsi makanan dan minuman yang memabukkan 
itu dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Selain itu, juga 
dapat merugikan bagi kesehatan tubuh dirinya sendiri, hal 
ini akan menjadikan kehidupan dalam rumah tangganya 
menjadi tidak rukun, tidak harmonis dan bahagia.
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2. Akkhadhutta: Menghindari perjudian.
Perjudian dalam bentuk apapun hendaknya tidak di-           
lakukan bagi seseorang yang sudah berkeluarga menjadi 
pasutri. Karena, hal ini akan menjadikan kehidupan rumah 
tangganya tidak harmonis dan bahagia. Daripada uang di-
gunakan untuk berjudi, jauh lebih baik jika uang itu di-                          
simpan/ditabung dan digunakan untuk hal-hal yang ber-
guna/bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Pāpamitta: Menghindari berteman dengan orang yang jahat 
(tidak bermoral). 
Berhati-hatilah dalam berteman, jangan sampai berteman, 
berkumpul atau bergaul dengan teman-teman yang jahat. 
Karena dengan berteman dengan teman-teman yang jahat 
hal ini akan menjadikan seseorang menjadi terpengaruh dan 
ikut-ikutan menjadi jahat (tidak bermoral) yang akhirnya 
akan menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarganya. 

4.  Itthidhutta: Menghindari perselingkuhan (jangan sampai 
menggoda dan tergoda oleh  wanita atau laki-laki lain).
Barang-barang elektronik yang canggih di zaman sekarang 
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sangat memudahkan seseorang untuk mencari teman, pacar 
dan bahkan perselingkuhan. Dalam hal ini, terutama bagi se-
seorang yang sudah berkeluarga/menjadi pasutri  hendaknya 
untuk menggunakan barang-barang tersebut dengan sangat 
hati-hati, karena sudah banyak terjadi kasus perceraian gara-
gara HP, SMS, Facebook, dan jejaring sosial lainnya.  

Lebih lanjut, untuk menghindari perselingkuhan sehingga 
dalam kehidupan berumah tangga/pasutri menjadi harmonis dan 
bahagia, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu: (1) mengem-
bangkan kepuasan dan kesetiaan terhadap pasangan    hidup (puas 
dengan satu istri/suami). (2) Memelihara kebersamaan (secara fisik) 
dalam keseharian. (3) Pupuk rasa saling tergantung (minta  tolong) 
pada pasangan hidupnya. (4) Biasakan saling terbuka, curhat, bi-
cara kekurangan dan kelebihan pasangan hidupnya (komunikasi 
yang kondusif).  (5) Jauhi sikap dan perbuatan yang mencela dan 
memojokkan pasangan hidup (menyombongkan diri). (6) Miliki 
‘hiri’ malu berbuat jahat dan ‘ottappa’  takut akan akibat dari per-
buatan jahat. 

Dengan melaksanaan dhamma ajaran Buddha ini, maka 
bisa diharapkan hidup sebagai pasutri dalam kehidupan berumah 
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tangga akan menjadi harmonis dan bahagia. Semoga Anda beserta 
semua sanak keluarga memperoleh keberuntungan dan kebaha-
giaan serta mendapat kemajuan dalam Buddha Sāsana, selalu sehat 
dan bahagia. Semoga demikianlah adanya.

Sumber:
• Aṅguttara Nikāya, Kitab Suci Agama Buddha.
• Dhammavibhāga, Penggolongan Dhamma. Diterbitkan oleh: 

Vidyasena Vihara Vidyaloka. Yogyakarta 2002.

Mencari & Menggunakan Harta Kekayaan Secara Benar Sesuai Dhamma
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Berbagai Jenis

Pernikahan
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Berbagai Jenis

Pernikahan

Pada suatu ketika, Buddha sedang berada di jalan antara       
Madhura dan Verañja, dan sejumlah perumah tangga dan istri 

mereka berjalan di jalan yang sama. Kemudian, Buddha mening-
galkan jalan itu dan duduk di kaki sebuah pohon. Melihat Buddha 
sedang duduk disana, para perumah tangga dan istri mereka men-
datangi Beliau. Setelah memberikan hormat, mereka duduk di satu 
sisi, dan Buddha berkata kepada mereka: 

“Perumah tangga, ada empat jenis pernikahan. Apakah yang 
empat itu? Raksasa hidup bersama dengan raksasi, raksasa hidup 
bersama dengan dewi, dewa hidup bersama dengan raksasi, dewa 
hidup bersama dengan dewi.

“Dan bagaimanakah raksasa hidup bersama dengan                 
raksasi? Di sini, O perumah tangga, sang suami adalah orang yang 
membunuh makhluk lain, mengambil apa yang tidak diberikan, 
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melakukan perilaku seksual yang tidak benar, berbicara bohong, 
dan bermanja-manja dalam minuman anggur, minuman keras dan 
zat yang bersifat racun, yang merupakan landasan kelalaian; dia 
tidak bermoral, berwatak buruk; dia berdiam di rumah dengan 
hati yang terobsesi noda kekikiran; dia melecehkan dan meng-          
hina petapa dan brahmāṇa. Sang istri persis sama dalam semua 
hal. Demikianlah raksasa hidup bersama dengan raksasi.”

“Dan bagaimanakah raksasa hidup bersama dengan dewi? Di 
sini, O perumah tangga, sang suami adalah orang yang membunuh 
makhluk lain, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan 
perilaku seksual yang tidak benar, berbicara bohong, dan berman-
ja-manja dalam minuman anggur, minuman keras dan zat yang 
bersifat racun, yang merupakan landasan kelalaian; dia tidak ber-
moral, berwatak buruk; dia berdiam di rumah dengan hati yang 
terobsesi noda kekikiran; dia melecehkan dan menghina petapa 
dan brahmana. Tetapi sang istri adalah orang yang menjauhkan 
diri dari membunuh makhluk lain, mengambil apa yang tidak di-
berikan, melakukan perilaku seksual yang tidak benar, berbicara 
bohong, dan bermanja-manja dalam minuman anggur, minuman 
keras dan zat yang bersifat racun; dia luhur, berwatak baik; dia ber-
diam di rumah dengan hati yang bebas dari noda kekikiran; dia 
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tidak melecehkan atau menghina petapa dan brahmāṇa. Demiki-
anlah raksasa hidup bersama dengan dewi.

“Dan bagaimanakah dewa hidup bersama raksasi? Di sini, 
O perumah tangga, sang suami adalah orang yang menjauhkan 
diri dari membunuh makhluk lain, mengambil apa yang tidak di-
berikan, melakukan perilaku seksual yang tidak benar, berbicara 
bohong, dan bermanja-manja dalam minuman anggur, minuman 
keras dan zat yang bersifat racun; dia luhur, berwatak baik; dia ber-
diam di rumah dengan hati yang bebas dari noda kekikiran; dia 
tidak melecehkan atau menghina petapa dan brahmāṇa. Tetapi 
sang istri adalah orang yang membunuh makhluk lain, mengam-
bil apa yang tidak diberikan, melakukan perilaku seksual yang ti-
dak benar, berbicara bohong, dan bermanja-manja dalam minu-
man anggur, minuman keras dan zat yang bersifat racun, yang me        
rupakan landasan kelalaian; dia tidak bermoral, berwatak buruk; 
dia berdiam di rumah dengan hati yang terobsesi noda kekikiran; 
dia melecehkan dan menghina petapa dan brahmāṇa. Demikian-
lah dewa hidup bersama dengan raksasi.

“Dan bagaimanakah dewa hidup dengan dewi? Di sini, 
O   perumah tangga, sang suami adalah orang yang menjauhkan 
diri dari membunuh makhluk lain, mengambil apa yang tidak di-
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berikan, melakukan perilaku seksual yang tidak benar, berbicara         
bohong, dan bermanja-manja dalam minuman anggur dan minu-
man keras dan zat yang bersifat racun; dia luhur, berwatak baik; dia 
tinggal di rumah dengan hati yang bebas dari noda kekikiran; dia 
tidak melecehkan atau menghina petapa dan brahmāṇa. Sang istri 
persis sama dalam semua hal. Demikianlah dewa hidup bersama 
dengan dewi.

“Inilah, O perumah tangga, empat jenis pernikahan.”
(Aṅguttara Nikāya. IV, 53.)
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berulang-ulang. Setelah ayahnya meninggal, dia diangkat 
menjadi raja, dan sambil merenungi kemasyhurannya dia me-
nyanyikan lagu kesukacitaan yang sama.

Menjadi Umat Buddha Sejati
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Renungan di Hari Ibu

(Menjadi Anak yang Berbakti)

Sukhā matteyyatā loke, Atho petteyyatā sukhā, ti.

Menghormati ibu membawa kebahagiaan,

Menghormati ayah juga membawa kebahagiaan

Dhammapada - Nāga Vagga. 332
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Renungan di Hari Ibu
(Menjadi Anak yang Berbakti)

Setiap tanggal 22 desember, kita semua bersama-sama memper-

ingati hari Ibu. Seperti pada hari minggu 22 desember 2013 

kemarin. Di berbagai vihara maupun di sekolah-sekolah, terutama 

adalah anak-anak sekolah semuanya diajak untuk memperingati 

hari ibu. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh anak-anak 

itu untuk menunjukkan rasa bakti, hormat, sayang dan cinta ke-

pada ibu yang telah melahirkan, merawat dan membesarkannya. 

Misalnya ada yang dengan cara membasuh kaki ibu, bersujud         

(bernamaskara) dihadapannya sambil mengucapkan permohonan 

maaf, berterima kasih dan mendoakan ibunya supaya panjang 

umur, selalu sehat dan bahagia, ada juga yang mencium pipi ibu-

nya, memberi bunga mawar, menyuapi ibunya dengan roti dan se-

bagainya. Sehingga ketika hal ini dilakukan, para ibu-ibu dan juga 

anak-anak menangis dan terharu . 

Renungan di Hari Ibu (Menjadi Anak yang Berbakti)



Merupakan perilaku yang sangat baik hal ini dilakukan         
sebagai seorang anak, apalagi sejak dari usia dini sudah diajarkan 
tentang bakti dan hormat kepada orangtua. Hal ini hendaknya 
untuk terus dibiasakan dan dilakukan sebagai wujud bakti dan                
hormat seorang anak kepada orangtua dan hendaknya bukan 
cuma dilakukan setiap satu tahun sekali pada saat hari ibu saja.    
Melainkan di saat hari-hari raya Agama Buddha (Waisak, Asadha, 
Kaṭhina, Māgha pūjā), atau disaat hari kelahirannya (ulang tahun) 
hendaknya untuk melakukan penghormatan kepada orangtua. 
Buddha bersabda dalam Ma۪gala Sutta, khotbah tentang berkah 
utama. yaitu: “membantu ibu dan ayah, maupun melakukan peng-
hormatan kepada orang yang patut dihormati (dalam hal ini adalah 
ibu dan ayah) merupakan (maṅgala) berkah utama”.

Dalam kotbahnya, Buddha menjelaskan bahwa ada dua            
macam manusia yang sukar diketemukan di dunia ini, yaitu 
pubbakārī dan kataññukatavedhi. Pubbakārī adalah seorang yang 
memberikan pertolongan sejati. Pubbakārī berarti berbuat baik 
terlebih dahulu, yaitu memberikan pertolongan atau membantu 
kepada siapa saja dan dilakukan dengan tanpa pamrih disertai 
dengan ketulusan dan keikhlasan demi kebahagiaan makhluk lain. 
Salah satu contoh yang nyata seorang pubbakārī adalah orangtua 
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kita (ibu dan ayah). Orangtua kita telah memberikan pertolongan 
terlebih dahulu yaitu pertolongan sejati kepada kita dengan cara 
merawat, menjaga sejak didalam kandungan, melahirkan kita, 
memberikan bekal pengetahuan, pendidikan dan keterampilan 
dengan menyekolahkan kita, membesarkan kita sehingga dewasa 
dan sebagainya. Sedangkan kataññukatavedhi adalah seorang yang 
menyadari pertolongan orang lain yang telah diberikan pada diri-
nya dan merasa berterimakasih ingin membalas budi. Dalam hal 
ini, kita sebagai seorang anak hendaknya berusaha untuk menjadi 
kataññukatavedhi, yaitu menyadari pertolongan yang telah diberi-
kan kedua orangtua kita, merasa berterima kasih dan ingin mem-
balas budi kepadanya.

Mengingat jasa orangtua.
Marilah kita bersama-sama merenung sejenak dan meng-

ingat jasa baik kedua orangtua kita dengan bertanya kepada diri 
sendiri. Ingatkah selama sembilan bulan, ketika kita masih dalam 
kandungan ibu, siapa yang selalu melindungi, merawat dan men-
jaga kita? Ingatkah ketika kita akan dilahirkan, ibu kita memper-
taruhkan nyawanya? Ingatkah ketika kita sudah dilahirkan, ketika 
saat masih bayi,  kita dirawat  dan dibesarkan dengan penuh cin-



Renungan di Hari Ibu (Menjadi Anak yang Berbakti)

 

203

ta dan kesabaran oleh kedua orangtua kita? Ingatkah ketika kita      
masih bayi, kita diberi (ASI) Air Susu Ibu yang sebenarnya itu 
adalah darah dari ibu kita? Ingatkah ketika kita sedang sakit, siapa 
yang selalu menemani dan merawat kita sampai sembuh? Ingatkah 
ketika kita belum bisa mandi sendiri, siapa yang memandikan kita? 
Ingatkah ketika kita belum bisa makan sendiri, siapa yang menyu-
api kita? Ingatkah ketika kita belum bisa membersihkan kotoran 
kita sendiri dan  masih kencing atau buang kotoran dicelana, Siapa 
yang membersihkannya? Ingatkah ketika kita menangis meminta 
makan karena lapar, siapa yang memasak dan menyiapkan makan-
an yang enak untuk kita? Ingatkah ketika kita belum bisa berjalan, 
siapa yang mengajari kita? Ingatkah ketika kita belum bisa ber-    
bicara, bernyanyi, menulis, membaca dan hal-hal lainnya, dan ma-
sih banyak lagi yang lainnya. Tidak lain dan tidak bukan mereka 
adalah guru kita yang pertama yaitu orangtua, ibu dan ayah.

Demikianlah pertolongan sejati yang telah diberikan oleh 
orangtua kita, sehingga kita menjadi dewasa seperti saat sekarang 
ini. Itu semua dilakukan oleh kedua orangtua kita dengan ketulus-
an hati, penuh cinta, kesabaran dan kasih sayang dengan selalu 
memberikan yang terbaik demi kebahagiaan kita. Maka kita se-
bagai seorang  anak yang baik, sudah sepantasnya untuk mengingat 
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jasa-jasa baik yang telah orangtua berikan kepada kita, melakukan 
penghormatan dengan bersikap anjali, bernamaskara atau ber-    
sujud dihadapannya, bertutur kata yang baik dan ramah kepada-
nya, berperilaku yang sopan, mendengarkan dan melaksanakan 
nasihatnya, berterimakasih dan membalas jasa kedua orangtua. 
Dengan memiliki pengertian yang benar yaitu kita sudah dilahir-
kan, dirawat dan dibesarkan dengan penuh cinta, kesabaran, dan 
kasih sayang, maka hendaknya kita memiliki niat untuk membalas 
jasa kedua orangtua kita. Berusahalah memiliki sikap kataññuka-
tavedhi, yaitu seorang yang menyadari pertolongan orang lain yang 
telah diberikan pada dirinya dan merasa berterimakasih ingin   
balas budi.

Sabda Buddha.
Buddha bersabda: Brahma adalah istilah untuk ayah dan ibu. 

Guru-guru pertama adalah istilah untuk ayah dan ibu. Dewa dewa 
pertama adalah istilah untuk ayah dan ibu. Mereka yang pantas 
dipuja adalah istilah untuk ayah dan ibu. Mengapa? Orangtua amat 
banyak membantu anak-anaknya, mereka membesarkan anak-
anaknya, memberi makan dan menunjukkan dunia kepada anak 
anaknya. (Aৄguttara Nikāya IV, 63)
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Maka orang bijaksana harus menghormati ibu dan ayah. 
Memberi mereka penghormatan yang sesuai, menyediakan makan-
an dan minuman bagi mereka, memberi mereka pakaian dan tem-
pat tidur, meminyaki dan memandikan mereka, serta membasuh 
kaki mereka. Bila ia melakukan pelayanan seperti itu terhadap ibu 
serta ayahnya, mereka memuji orang bijaksana itu disini juga dan 
setelah kematian ia bersukacita di alam surga. (Itivuttaka, 106).

Membalas jasa ibu dan ayah.
Dengan cara apa kita membalas jasa kepada orangtua? Apa 

yang bisa kita lakukan? Dalam Kitab Suci Dīgha Nikāya, Sigalovāda 
sutta. Buddha menjelaskan ada lima kewajiban sebagai seorang 
anak kepada kedua orang tuanya, sebagai wujud bakti dan balas 
jasa kepada orang tua, yaitu sebagai berikut: 

1. Merawat orangtua 
Ketika orang tua kita sakit atau sudah berusia lanjut.                
Sebagaimana dulu ketika kita masih kecil, kita dirawat dan 
dibesarkan oleh orangtua kita dengan penuh kasih sayang 
dan kesabaran. Oleh karena itu, sebagai wujud bakti kita ke-
pada orangtua, maka ketika orangtua sudah berusia lanjut 
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atau sakit, kita harus merawatnya dengan baik. Anak yang 
berbakti tidak akan menitipkan orang tuanya ke panti jompo 
dan tidak akan berpikiran bahwa merawat orangtua adalah 
menambah beban bagi keluarganya.

2. Membantu orangtua
Ketika masih kecil dulu kita di sekolahkan, diberi bekal      
pengetahuan dan juga keterampilan oleh orangtua kita. Maka 
ketika kita sudah bisa hidup mandiri, bekerja, dan berpeng-
hasilan dari bekerja atau bahkan menjadi orang yang sukses, 
kita bisa menggunakan materi yang kita dapatkan itu untuk 
membantu dan menyokong kebutuhan-kebutuhan hidup 
mereka atau juga kita bisa membantu pekerjaan dan tugas-
tugas orangtua di rumah. 

3. Menjaga warisan yang telah diberikan oleh orangtua 
Sebagai seorang anak yang baik, hendaknya bisa menjaga 
warisan dari orangtua dengan baik dan juga menggunakan-
nya untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat dalam kehidu-
pan sehari-hari. Jangan sampai menghambur-hamburkan-
nya, boros maupun menghabiskannya untuk hal-hal yang 
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tidak baik dan bermanfaat.

4. Menjaga nama baik orangtua 
Hal ini bisa dilakukan yaitu dengan cara kita berusaha untuk 
menjadi anak yang baik, rajin dalam belajar, bekerja mau-
pun berbuat baik, memiliki teman atau pergaulan yang baik, 
menjaga perilaku, ucapan, pikiran, bersikap sopan santun, 
dan melaksanakan moralitas (pañcasīla buddhis) dengan 
baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara demikian 
kita bisa menjaga nama baik orangtua dan keluarga.

5. Melakukan pelimpahan jasa (pattidāna) jika orang tua 
kita sudah meninggal. 
Hal ini bisa kita lakukan yaitu dengan cara berbuat baik atas 
nama mereka (orangtua) yang sudah meninggal. Berbuat 
baik misalnya dengan berdana, menjalankan moralitas/sīla, 
bermeditasi, membaca paritta mengulang kembali kotbah-
kotbah Buddha atau melepaskan satwa, dan berbagai macam 
jasa kebaikan lainnya.  Kemudian, bertekad untuk melim-
pahkan jasa kepadanya dengan mengucapkan perenungan 
kata-kata: ‘idaṁ vo ñatīnam hotu sukhita hontuña tayo’ 
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(Semoga timbunan jasa ini melimpah kepada sanak keluarga 
yang telah meninggal (bisa disebut namanya) semoga mere-
ka berbahagia). Lakukanlah hal ini setiap hari, sebelum tidur 
atau sesaat setelah kita melakukan perbuatan baik.

Selain melaksanakan hal-hal di atas, kita sebagai seorang 
anak hendaknya juga berusaha untuk menjadi anak yang baik, 
selalu mengingat dan melaksanakan nasihat-nasihat dari orang-
tua, mendorong orangtua yang tadinya tidak percaya, mem-                              
biasakan dan mengukuhkan mereka di dalam keyakinan (saddhā). 
Mendorong orangtua yang tadinya tidak bermoral, membiasakan 
dan mengukuhkan mereka di dalam moralitas (sīla). Mendorong 
orangtua yang tadinya kikir, membiasakan dan mengukuhkan me-
reka di dalam kedermawanan (cāga). Mendorong orangtua yang 
tadinya bodoh batinnya, membiasakan dan mengukuhkan me-
reka di dalam kebijaksanaan (paññā). Dengan melakukan hal-hal 
seperti di atas Buddha menjelaskan bahwa orang seperti itu telah 
berbuat cukup untuk ibu dan ayahnya, dia telah membalas budi 
mereka. (Aৄguttara Nikāya II, IV, 2)
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Dalam melakukan penghormatan dan membalas budi, hal ini 
juga dilakukan oleh Buddha sendiri kepada Ibunya, sebagai beri-
kut: Pangeran Sidhatta sejak lahir berumur tujuh hari telah diting-
galkan oleh Dewi Mahā Maya, Permaisuri Raja Suddhodana, ibu-
nya. Akan tetapi, setelah beliau mencapai penerangan    sempurna 
menjadi Buddha, beliau mencari ibunya yang telah meninggal di 
alam mana lahir, dan akhirnya setelah mengetahui bahwa Dewi 
Mahā Maya lahir kembali di alam surga Tusita, sebagai paṭipatti 

pūjā wujud bakti kepada ibunya yang telah meninggal. Maka pada 
masa Vassa ke tujuh, selama tiga bulan Sang Buddha tidak ber              
vassa di bumi melainkan ber-vassa di surga Tāvatiṁsa untuk ber-
bakti kepada ibunya, yaitu dengan cara mengajarkan dhamma se-
hingga ibunya mencapai tingkat kesucian sotāpanna. 

Dalam buddhis, interaksi antara anak dan orangtua bukan-
lah interaksi satu arah. Masih dalam sutta yang sama (Sigalovāda 
Sutta) Buddha-pun mengajarkan bahwa orangtua juga mempunyai 
kewajiban terhadap anak-anaknya, yaitu ada lima hal:

• Pertama, mencegah anaknya berbuat kejahatan.
• Kedua, menganjurkan anaknya melakukan kebajikan.
•  Ketiga, memberikan pendidikan yang sesuai untuk anaknya.
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• Keempat, mencarikan pasangan yang sesuai untuk anaknya.
• Kelima, jika tiba saatnya, menyerahkan warisan kepada 

anaknya.

Semoga kita semua memiliki sifat pubbakārī dan kataññu-
katavedhi. Menjadi seorang yang memberikan pertolongan sejati 
kepada siapa saja dan menjadi orang yang baik, tahu balas budi,  
ingat budi baik orangtua, tahu berterima kasih dan mempunyai niat 
ingin membalas budi yang telah diberikan oleh kedua orangtua ke-
pada kita dan dapat berbakti kepadanya. Bahagiakanlah orang tua 
selagi mereka masih ada bersama kita, jangan tunda sampai orang-
tua kita tiada, karena nanti hanya akan ada penyesalan dalam diri 
kita. Saat yang tepat adalah sekarang ini juga, yaitu saat orangtua 
masih ada bersama dengan kita. Selamat hari ibu, semoga semua 
makhluk berbahagia. 

Sumber: 
• Dharma Ajaran Mulia Sang Buddha. Edisi Dwibahasa,                   

jakarta 2012.
• Dhammavibhāga, Penggolongan Dhamma. Diterbitkan Oleh: 

Vidyasena Vihara Vidyaloka-Yogyakarta 2002.
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• Petikan Aṅguttara Nikāya, Kitab Suci Agama Buddha.  
Diterbitkan Oleh: Vihara Bodhivaṁsa-Klaten.
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berulang-ulang. Setelah ayahnya meninggal, dia diangkat 
menjadi raja, dan sambil merenungi kemasyhurannya dia me-
nyanyikan lagu kesukacitaan yang sama.

Menjadi Umat Buddha Sejati
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Terima Kasih Ibu...

(Puisi untuk Ibu)
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Terima Kasih Ibu...
(Puisi untuk Ibu)

Ibu... 
Selama sembilan bulan, sejak aku masih dalam kandunganmu 
Engkau selalu melindungi dan menjagaku
Ketika aku akan dilahirkan
Engkau mempertaruhkan nyawamu
Ketika aku sudah lahir 
Engkau merawat dan membesarkanku 
dengan penuh cinta dan kesabaran
Ketika aku masih bayi, Engkau menyusuiku
Engkau selalu menggendongku 
dan aku selalu ada dalam pelukanmu

Ibu...
Ketika aku kedingingan, Engkau menghangatkanku

Terima Kasih Ibu... (Puisi untuk Ibu)



Ketika aku sedang sakit, Engkau merawatku sampai aku sembuh
Ketika aku belum bisa mandi sendiri, Engkau memandikanku
Ketika aku belum bisa makan sendiri, Engkau menyuapiku
Ketika aku belum bisa membersihkan kotoranku sendiri 
Engkau yang membersihkannya
Ketika aku masih kencing dan buang kotoran dicelana 
Engkau yang membersihkannya
Ketika aku lapar, Engkau memberikan makanan yang enak untukku
Ketika aku ketakutan dan menangis, Engkau menenangkanku

Oh Ibu... Engkau selalu memberikan yang terbaik untukku
 

Terima kasih ibu...

Ketika aku belum bisa berjalan, Engkau mengajariku berjalan
Ketika aku belum bisa berbicara, Engkau mengajariku berbicara
Ketika aku belum bisa menulis, Engkau mengajariku menulis
Ketika aku belum bisa membaca, Engkau mengajariku membaca
Ketika aku berbuat kesalahan, dengan sabar

Terima Kasih Ibu... (Puisi untuk Ibu)
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Engkau selalu menasihatiku
Engkau selalu mengajari dan menyuruhku untuk berbuat baik 
dan selalu menasihatiku supaya menjadi anak yang baik

Oh Ibu... sungguh, engkau adalah guru pertamaku

Di dunia ini hanya ibu yang terbaik

Terima kasih ibu . . Atas jasa-jasa baik 
yang telah engkau berikan kepadaku 
Aku tahu, aku belum bisa membalas semua jasa-jasa baik ibu
Aku mohon, maafkanlah segala kesalahan-kesalahan 
yang telah anakmu lakukan kepadamu

Ibu . . . Aku selalu berdoa, 
Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia.

Terima kasih ibu. 

Gaṅgamāla – JātakaMenjadi Umat Buddha Sejati
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Membalas Budi

Orangtua
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Membalas Budi Orangtua

Kunyatakan, O para bhikkhu, ada dua orang yang tidak pernah 

dapat dibalas budinya oleh seseorang. Apakah yang dua itu?          

Ibu dan ayah.

Bahkan seandainya saja seseorang memikul ibunya ke mana-
mana di satu bahunya dan memikul ayahnya di bahu yang lain, 
dan ketika melakukan ini dia hidup seratus tahun, mencapai usia         
seratus tahun; dan seandainya saja dia melayani ibu dan ayahnya 
dengan meminyaki mereka, memijit, memandikan, dan menggosok 
kaki tangan mereka, serta membersihkan kotoran mereka di sana 
bahkan – perbuatan itupun belum cukup, dia belum dapat mem-
balas budi ibu dan ayahnya. Bahkan seandainya saja dia mengang-
kat orangtuanya sebagai raja dan penguasa besar di bumi ini, yang 
sangat kaya dalam tujuh macam harta, dia belum berbuat cukup 
untuk mereka, dia belum dapat membalas budi mereka. Apakah 

Membalas Budi Orangtua



alasan untuk hal ini? Orangtua berbuat banyak untuk anak mereka: 
mereka membesarkannya, memberi makan dan membimbingnya 
melalui dunia ini.

Tetapi, O para bhikkhu, seseorang yang mendorong              
orangtuanya yang tadinya tidak percaya, membiasakan dan       
mengukuhkan mereka di dalam keyakinan; yang mendorong 
orangtuanya yang tadinya tidak bermoral, membiasakan dan me-                      
ngukuhkan mereka di dalam moralitas; yang mendorong orang-
tuanya yang tadinya kikir, membiasakan dan mengukuhkan me-
reka di dalam kedermawanan; yang mendorong orangtuanya yang 
tadinya bodoh batinnya, membiasakan dan mengukuhkan mereka 
di dalam kebijaksanaan – orang seperti itu, O para bhikkhu, telah 
berbuat cukup untuk ibu dan ayahnya: dia telah membalas budi 
mereka dan lebih dari membalas budi atas apa yang telah mereka 
lakukan. (Aৄguttara Nikāya II. IV, 2)

Membalas Budi Orangtua
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berulang-ulang. Setelah ayahnya meninggal, dia diangkat 
menjadi raja, dan sambil merenungi kemasyhurannya dia me-
nyanyikan lagu kesukacitaan yang sama.

Menjadi Umat Buddha Sejati
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Abhiha-paccavekkhaa

(Perenungan Kerap Kali)
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Abhiha-paccavekkhaa
(Perenungan Kerap Kali)

Aku wajar mengalami usia tua.
Aku takkan mampu menghindari usia tua.

Aku wajar menyandang penyakit.
Aku takkan mampu menghindari penyakit.

Aku wajar mengalami kematian.
Aku takkan mampu menghindari kematian.

Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah,
wajar terpisah dariku.

Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri,
terwarisi oleh perbuatanku sendiri,

Abhiṇha-paccavekkhaṇa (Perenungan Kerap Kali)



lahir dari perbuatanku sendiri,
berkerabat dengan perbuatanku sendiri,
bergantung pada perbuatanku sendiri,
Perbuatan apapun yang akan kulakukan,
baik atau pun buruk;
perbuatan itulah yang akan kuwarisi.

Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan.

Abhiṇha-paccavekkhaṇa (Perenungan Kerap Kali)
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berulang-ulang. Setelah ayahnya meninggal, dia diangkat 
menjadi raja, dan sambil merenungi kemasyhurannya dia me-
nyanyikan lagu kesukacitaan yang sama.

Gaṅgamāla – JātakaMenjadi Umat Buddha Sejati
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Perenungan Tentang 

Kematian

(1)

Tidak di langit, di tengah lautan, 

di celah-celah gunung, 

atau dimanapun juga,

Dapat ditemukan suatu tempat bagi  seseorang 

untuk dapat menyembunyikan diri dari kematian

Dhammapada - Pāpa Vagga, 128
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Perenungan Tentang 

Kematian (1)

Membicarakan dan membahas tentang kematian kadang 

membuat seseorang menjadi semakin takut dengan             

kematian. Semua orang mungkin akan takut menghadapi satu hal 

ini, tetapi sesungguhnya kita tidak perlu takut karena kita semua 

pasti akan mengalaminya. Buddha mengatakan bahwa ‘hidup                 

tidak pasti, kematian adalah pasti’, karena kita sudah terlanjur 

lahir, maka sebagai konsekuensinya adalah kita akan mengalami 

usia tua, sakit dan kematian. 

Pernahkah kita mendengar atau melihat orang lain atau 
tetangga kita yang meninggal dunia? atau mungkin kita pernah 
pergi ke kuburan, ke rumah duka, ke tempat kremasi, meng-                       
hadiri acara pattidāna/pelimpahan jasa, memperingati 3 hari, 
40/49 hari, 100 hari atau 1 tahun orang yang telah meninggal? Hal 
ini sebenarnya merupakan hal yang sangat baik untuk kita melaku-

Perenungan Tentang Kematian (1)



kan perenungan tentang kematian, yaitu: µ0DUD۬DGKDPPRPKL��

0DUDQDۦ�DQDWƯWR�¶ (Aku akan mengalami kematian, aku takkan 
mampu menghindari kematian), sehingga dengan sering-sering 
kita melakukan perenungan tentang kematian, hal ini akan meng-
hilangkan kecemasan dan ketakutan terhadap kematian. 

Di dalam .LWDE� 6XFL�$۪JXWWDUD�1LNƗ\D�9,,,�� ��. Buddha 
menganjurkan kepada kita semua untuk selalu mengembangkan 
kewaspadaan terhadap kematian, sebagai berikut: 

“Kewaspadaan terhadap kematian, o para bhikkhu jika 
dikembangkan dan dipupuk akan membawa buah dan manfaat 
yang besar; kewaspadaan itu lebur di dalam tanpa kematian, ber-
akhir tanpa kematian. Dan bagaimana para bhikkhu, kewaspadaan 
terhadap kematian dikembangkan sedemikian rupa?

Ketika hari berganti dan malam menjelang atau ketika 
malam berlalu dan pagi menjelang, seorang bhikkhu harus me-
renung demikian; banyak hal bisa menjadi penyebab kematianku; 
seekor ular atau kalajengking atau kelabang mungkin menyengat-
ku, dan sebagai akibatnya aku mungkin mati. Ini mungkin menjadi 
penghalang bagiku; atau mungkin aku tersandung dan jatuh; atau 
makanan yang ku makan mungkin membuatku sakit; atau cairan 
empedu, lendir atau angin yang menusuk mungkin mengacaukan 

Perenungan Tentang Kematian (1)
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kesehatanku; atau makhluk manusia atau bukan manusia mungkin 
menyerangku, dan sebagai akibatnya mungkin aku mati. Ini akan 
menjadi penghalang bagiku. (Ketika mati sebagai makhluk dunia 
yang belum terbebas, hal itu akan menjadi penghalang bagi ke-       
lahiran kembali di surga maupun bagi pencapaian jalan kebebasan.)

Selanjutnya, bhikkhu itu harus merenung demikian; apakah 
aku masih menyimpan di dalam diriku ini kualitas-kualitas yang 
jahat dan tak bajik yang masih belum ku tinggalkan dan yang 
akan menjadi penghalangku jika aku mati malam ini atau siang 
ini? Jika pada saat merenungkan hal ini, bhikkhu itu menyadari 
bahwa masih ada kualitas-kualitas jahat dan tak bajik yang terting-
gal di dalam dirinya, maka kemudian dengan tekad yang kuat dia            
harus mengerahkan segala kemampuan, semangat dan kekuatan-
nya (bersama dengan) kewaspadaan dan pemahaman yang jelas 
untuk meninggalkan semua itu.

Sama seperti seorang pria yang penutup kepala atau rambut-
nya terbakar, dengan tekad yang kuat mengerahkan segala kemam-
puan, semangat dan kekuatannya, (bersama dengan) kewaspadaan 
dan pemahaman yang jelas untuk memadamkan api itu; demikian 
pula, bhikkhu itu harus dengan tekad yang kuat mengerahkan      
segala kemampuan  untuk meninggalkan kualitas-kualitas yang  
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jahat dan tak bajik itu.
Tetapi jika pada saat merenungkan hal itu, bhikkhu itu me-

nyadari tidak adanya kualitas-kualitas yang jahat dan tak bajik 
yang tertinggal di dalam dirinya, maka dia akan mengalami ke-
gembiraan dan kebahagiaan. Siang dan malam dia harus berlatih 
dalam segala sesuatu yang bajik.

Para bhikkhu, jika kewaspadaan terhadap kematian dikem-
bangkan dan dipupuk dengan cara demikian, kewaspadaan akan 
menjadi buah dan manfaat yang besar; kewaspadaan akan lebur di 
dalam tanpa kematian, berakhir pada tanpa kematian.

Penyebab seseorang mengalami kematian.
Dalam hal ini (kematian) ada banyak orang yang meninggal 

pada usia muda, tua dan bahkan meninggal pada saat masih bayi 
atau pada saat sebelum dilahirkan/masih dalam kandungan. Pe-
nyebab yang dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia juga 
bermacam-macam. Ada orang yang meninggal karena dibunuh, 
jatuh dari ketinggian, kecelakaan, sakit, dll. Berkenaan dengan hal 
ini, Buddha mengajarkan tentang hal-hal yang berhubungan de-
ngan kematian yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kondisi: 
yaitu (1) Kematian karena usia tua, (2) Kematian yang disebabkan 
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karena kammanya habis, (3) Kematian yang disebabkan karena 
habisnya umur dan kamma, dan (4) Kematian karena kecelakaan. 
Sekarang marilah kita menganalisa keempat kondisi kematian ini:
1. Kematian karena usia tua.

Ini adalah kondisi dimana semua makhluk hidup harus mati 
karena habisnya umur atau jangka kehidupannya. Semua 
makhluk hidup mempunyai batas dari jangka kehidupan 
mereka masing-masing. Contohnya gajah mungkin bisa hi-
dup sampai umur 100 tahun, atau lebih. Seekor penyu mung-
kin bisa hidup smpai 300 tahun, tetapi seekor nyamuk cuma 
bisa hidup selama 15 hari dan kita sebagai manusia bisa hi-
dup rata-rata 75 tahun tetapi sebagian orang bisa hidup sam-
pai lebih dari 100 tahun. 
Benar-benar singkat kehidupan ini. Manusia akan mati 
dalam waktu seratus tahun, namun sekalipun manusia bisa               
bertahan hidup lebih lama dari itu, ia pasti mati karena 
kelapukan. (Sutta Nipāta, 804)

2. Kematian yang disebabkan habisnya kamma.
Ini adalah keadaan dimana kematian datang disebab-
kan habisnya kamma. Semua makhluk hidup bergantung 
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pada kekuatan kamma yang membantu membentuk hidup           
mereka. Kamma artinya tindakan, dan tindakannya sen-
dirilah yang bertanggung jawab atas kesejahteraannya. De-
ngan cara yang sama, kematian datang melalui kammanya. 

3.  Kematian yang disebabkan karena umur dan kammanya 
habis.
Ini adalah situasi dimana kematian terjadi karena umur dan 
kammanya habis. Waktu seseorang menjadi tua, proses pe-
nuaannya melemahkan tubuh dan pikirannya, membuat 
mereka rapuh dan pikun. Kekuatan kamma yang mendo-
rongnya lama kelamaan tidak bisa lagi menunjang kehidu-
pan yang normal, akhirnya kematian tiba.

4. Kematian karena kecelakaan.
Keadaan ini merujuk pada kematian yang belum waktunya 
karena kecelakaan, misalnya jatuh dari pohon atau ditabrak 
mobil dan berbagai jenis kecelakaan lainnya. Ini adalah ke-
matian yang tidak disangka-sangka. 
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Kematian dalam keempat kondisi ini bisa diibaratkan de-
ngan sebuah lampu minyak. Normalnya, sebuah lampu  
minyak bisa padam dikarenakan empat sebab, yaitu:
• Minyak sudah habis terpakai.
• Sumbunya sudah habis terbakar.
• Minyak dan sumbunya habis terpakai.
• Karena faktor-faktor luar seperti hembusan angin         

kencang yang memadamkan nyala apinya.

Penyebab seseorang menjadi takut terhadap kematian. 
Dalam .LWDE� 6XFL� $۪JXWWDUD� 1LNƗ\D IV, 184. Buddha 

menjelaskan bahwa ada empat sebab yang menjadikan seseorang 
takut pada kematian, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang tidak bebas dari nafsu terhadap kesenangan 
indera. 
Adalah hal yang wajar setiap orang mendambakan kesena-
ngan-kesenangan duniawi, seperti memiliki rumah yang 
mewah, mobil yang bagus, harta kekayaan yang berlimpah, 
kedudukan yang tinggi, serta memiliki istri dan anak-anak. 
Banyak orang merasa takut pada saat menjelang kematian 
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karena tidak bisa melepaskan kesenangan-kesenangan in-
deranya. Kelekatan yang kuat dan belum terbebas dari   nafsu 
kesenangan indera itulah yang menyebabkan munculnya 
ketakutan terhadap kematian.

2.  Orang yang tidak bebas dari nafsu terhadap tubuh ini.
Jika seseorang tidak menyadari perubahan yang akan ter-
jadi pada tubuh jasmaninya. Menganggap tubuh ini kekal 
dan tidak mengalami perubahan, tetap indah, tetap cantik, 
tetap awet muda dan sebagainya, karena melekat pada kein-
dahan tubuh dan belum terbebas dari nafsu terhadap tubuh 
inilah maka ketakutan akan muncul ketika akan mengalami           
kematian.

3.  Orang yang belum melakukan apa pun yang bajik dan ber-
manfaat.
Seseorang yang belum melakukan apapun yang baik dan ber-
manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain, maka akan 
muncul penyesalan dalam dirinya. Terlebih lagi jika ia telah 
melakukan banyak kejahatan selama hidupnya, maka pada 
saat akan mengalami kematian ia menjadi takut.
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4.  Orang yang memiliki keraguan dan kebingungan tentang 
dhamma yang baik dan belum sampai pada kepastian di 
dalamnya.
Seseorang yang tidak  memiliki keyakinan yang kuat tentang 
kebenaran dhamma, maka pada saat mempraktikkan dham-
ma dalam kehidupan sehari-hari. Ia melakukannya dengan 
sesuka hatinya, yang menurut dirinya sendiri benar ia laku-
kan, padahal itu belum tentu benar menurut orang lain dan 
menurut dhamma dan juga ia bisa saja melakukan sesuatu 
yang dianggap menurut orang lain/masyarakat itu benar pa-
dahal belum tentu benar menurut dhamma. Sebagai contoh: 
dalam melaksanakan suatu tradisi dalam mayarakat, karena 
keragu-raguan dan bingung terhadap kebenaran dhamma 
inilah maka muncul ketakutan ketika seseorang akan me-
ngalami kematian.

Masih dalam sutta yang sama, Buddha juga menjelaskan 
bahwa ada orang yang tidak takut akan kematian, yang tidak          
gentar akan kematian. Siapakah orang yang tidak takut akan ke-
matian? Orang-orang tersebut, yaitu:
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1. Orang yang bebas dari nafsu terhadap kesenangan indera,
2. Orang yang bebas dari nafsu terhadap tubuh ini,
3. Orang yang tidak melakukan apapun yang jahat, kejam 

atau buruk, tetapi telah melakukan apa yang bajik dan ber-         
manfaat, yang telah membuat perlindungan bagi dirinya 
sendiri.

4.  Orang yang tidak memiliki keraguan dan kebingungan       
tentang dhamma yang baik dan telah memperoleh kepastian 
di dalamnya.

Oleh karena itu, berusahalah untuk membebaskan diri dari 
nafsu kesenangan-kesenangan indera dan nafsu terhadap tubuh 
jasmani, banyak-banyak melakukan kebajikan dan selalu ber-
semangat dalam belajar, dan praktik dhamma dalam kehidupan 
sehari-hari sehingga akan memiliki keyakinan yang kokoh kuat 
terhadap Buddha Dhamma, dan kita tidak akan menjadi takut dan 
cemas terhadap kematian. 

Untuk dijadikan renungan:
Mumpung masih muda sebelum tua, mumpung ma-
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sih sehat dan kuat sebelum sakit, dan mumpung masih hidup                                       
sebelum kematian datang menjemput. Ayo jangan lupa untuk terus 
banyak berbuat baik, berbuat baik lewat ucapan, pikiran dan per-
buatan badan jasmani. Melaksanakan dhamma dalam kehidupan 
sehari-hari dengan cara berdana dengan penuh keyakinan (dāna), 
merawat moralitas dengan baik (sīla), rajin melatih meditasi 
(samādhi) dan mengembangkan kebijaksanaan (Paññā). Dengan 
melakukan banyak kebajikan dan praktik dhamma ajaran Buddha, 
semoga akan menjadikan suatu kondisi demi tercapainya kebaha-
giaan tertinggi (nibbāna).

Sumber: 
• Aṅguttara Nikāya, Kitab Suci Agama Buddha – Penerbit:          

Vihara Bodhivaṁsa Klaten.
• Suchitra Onkom. Menciptakan Kedamaian Dunia yang 

Berkelanjutan. Penerbit: Yayasan Penerbit Karaniya.
• Dhammavibhāga, Penggolongan Dhamma. Penerbit:                  

Vidyasena Vihara Vidyaloka. Yogyakarta 2002. 

Gaṅgamāla – JātakaMenjadi Umat Buddha Sejati
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Perenungan Tentang 

Kematian

(2)
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Perenungan Tentang 

Kematian (2)

• Kehidupan di dunia ini tidak dapat diramalkan dan ti-
dak menentu. Kehidupan di sini ini sulit dan dipenuhi                           
penderitaan.

• Suatu makhluk sekali dilahirkan akan mengalami kematian 
dan tidak ada jalan keluar dari kematian. Ketika usia tua atau 
penyebab lain tiba, maka kematian pun datang. Demikianlah 
adanya makhluk hidup.

• Ketika buah-buahan masak, mereka mungkin akan jatuh 
di pagi hari. Demikian pula halnya dengan suatu makhluk  
sekali dilahirkan, dapat meninggal kapan pun juga.

Perenungan Tentang Kematian (2)



• Seperti halnya pot-pot tanah liat yang digarap oleh                     
pembuatnya cenderung berakhir hancur lebur, demikian 
pula kehidupan makhluk hidup.

• Baik muda atau tua, tidak peduli apakah mereka dungu atau 
bijaksana, akan terjebak dalam kematian. Semua makhluk 
bergerak menuju kematian.

• Mereka semua dikuasai kematian. Mereka semua akan 
pergi ke alam lain. Tak ada seorang ayah pun yang dapat                    
menyelamatkan putranya. Tak ada keluarga yang dapat me-
nyelamatkan sanak saudaranya.

• Lihatlah, sementara sanak keluarga memandang, me-            
nangis  dan meraung-raung, manusia diusung satu demi satu,    
bagaikan ternak yang dibawa menuju tempat pembantaian.

• Jadi, kematian dan usia tua adalah penyakit dunia. Oleh 
karenanya, orang bijaksana  tidak bersedih hati  melihat sifat 
dunia ini.

Perenungan Tentang Kematian (2)
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• Engkau tidak mengetahui  dari mana ia berasal, atau kemana 
ia akan pergi. Maka tidak ada gunanya menangisinya.

• Manusia yang bersedih tidak akan memperoleh apapun. Ia 
tidak lebih hanyalah seorang dungu yang berusaha untuk 
menyakiti dirinya sendiri. Jika orang bijaksana melakukan 
hal ini, berarti ia sama dungunya.

• Kedamaian pikiran tidak dapat diperoleh dengan menangis 
dan meratap. Sebaliknya, tindakan itu akan membawa pen-
deritaan yang lebih besar dan rasa sakit yang lebih mendalam.

• Orang yang berkabung akan menjadi pucat dan kurus. Ia 
melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya sendiri,  dan 
tetap saja ia tidak dapat membuat yang mati hidup    kembali, 
tidak ada gunanya ia berkabung.

• Orang yang tidak dapat meninggalkan kesedihannya             
hanyalah mengembara lebih jauh ke dalam penderitaan.  
Perasaan berkabung  itu membuatnya  menjadi budak ke-
sedihan.
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• Lihatlah makhluk yang menghadapi kematian, yang me-
ngalami hasil dari perbuatan-perbuatan mereka sebelumnya. 
Orang-orang amat ketakutan ketika melihat bahwa mereka 
terperangkap oleh kematian.

• Apa yang diharapkan agar terjadi, selalu berbeda dari apa 
yang sebenarnya terjadi. Dari sini muncul kekecewaan yang 
besar. Demikianlah dunia bekerja.

• Orang dapat hidup seratus tahun, atau bahkan lebih, tetapi 
toh ia akan terpisah dari sanak keluarganya, dan ia pun  me-
ninggalkan kehidupan di dunia ini.

• Kita dapat mendengar dan belajar dari orang yang bijaksana 
ketika ia meninggalkan kesedihannya. Ketika ia melihat  bah-
wa seseorang telah meninggal  dan meninggalkan kehidupan 
mereka, ia berkata, “ia tidak akan terlihat olehku lagi”.

• Ketika sebuah rumah terbakar, apinya dipadamkan dengan 
air. Seperti itu pula orang bijaksana, yang terampil, berpe-
ngetahuan dan mandiri, segera memadamkan kesedihan 
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begitu kesedihan itu muncul dalam dirinya, bagaikan angin 
yang menghalau segumpal kapas.

• Orang yang berusaha mencari kebahagiaan untuk dirinya 
sendiri harus menarik keluar anak panah yang telah di tan-
capkan pada dirinya sendiri. Kepala anak panah ini adalah 
kesedihan, nafsu keinginan dan keputus-asaan.

• Orang yang telah mencabut keluar anak panah itu, tidak lagi 
memiliki kemelekatan, yang telah memperoleh kedamaian 
pikiran, berjalan melampaui semua kesedihan.

Orang ini, karena telah terbebas dari kesedihan, menjadi    
tenang. (Salla Sutta, Sutta Nipāta)

Perenungan Tentang Kematian (1)Gaṅgamāla – JātakaMenjadi Umat Buddha Sejati
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Tidak Ada Jaminan
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Tidak Ada Jaminan

Para bhikkhu, ada empat hal yang tidak ada jaminannya, en-

tah dari petapa, brahmāṇa, dewa atau Mara atau Brahma, atau 

siapa pun lainnya di dunia ini. Apakah yang empat itu?

Bahwa apa yang dapat mengalami kelapukan tidak akan 
lapuk; bahwa apa yang dapat mengalami penyakit tidak akan jatuh 
sakit; bahwa apa yang dapat mengalami kematian tidak akan mati; 
dan bahwa tidak ada buah yang muncul dari tindakan jahat orang 
itu sendiri, yang mengotori, yang menyebabkan kelahiran ulang, 
yang menakutkan, yang memberikan akibat yang menyakitkan, 
yang membawa menuju tumimbal lahir, kelapukan dan kematian.

Terhadap empat hal ini tidak ada jaminan, entah dari petapa, 
brahmāṇa, dewa atau mara atau brahma, atau siapa pun lainnya di 
dunia ini. �$ৄJXWWDUD�1LNƗ\D�,9������

Tidak Ada Jaminan
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Semangat Berbuat Baik,

Sebelum Tiga Utusan 

Agung Datang

Bergegaslah berbuat kebajikan,

 dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan;

Barang siapa lamban berbuat bajik, 

maka pikirannya akan senang dalam kejahatan.

Dhammapada - Pāpa Vagga, 116
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Semangat Berbuat Baik,

Sebelum Tiga Utusan 

Agung Datang

Menjadi tua, sakit dan mati adalah merupakan konsekuensi 

dari kehidupan yang pasti akan dialami oleh semua orang. 

Hal ini sesuai dengan sabda Buddha yang ada di dalam .LWDE�6XFL�

$۪JXWWDUD�1LNƗ\D�,,,����, yaitu tentang tiga utusan agung yang 

pasti akan dialami oleh semua orang.

Ada tiga utusan agung, para bhikkhu. Apakah yang tiga itu?         
usia tua, sakit dan kematian.

Utusan agung  yang pertama, akan datang dan akan kita ala-
mi yaitu dikala rambut kita menjadi putih, kulit menjadi keriput, 
daya kekuatan/tenaga menjadi lemah, jalan terhuyun-huyun, keti-
ka berjalan harus dibantu dengan memakai tongkat, gigi ompong, 
penglihatan menjadi semakin kabur, daya ingat semakin tumpul 
(lupa), pendengaran menjadi berkurang. Semua ini adalah utusan 
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agung yang pertama yaitu usia tua.
Utusan agung kedua, akan datang dan akan kita alami yaitu 

dikala kita tidak bisa kemana-mana dan harus tidur di ranjang, 
meskipun tidur di ranjang yang empuk akan tetapi seperti  terasa 
tidur di atas batu, jalan harus didorong memakai kursi roda kare-
na lumpuh, makan makanan yang enak sekalipun terasa hambar 
(tidak enak). Terkena penyakit stroke, kanker, lever, batuk, darah 
tinggi, dan lain sebagainya. Semua ini merupakan utusan agung 
yang kedua yaitu sakit.

Utusan agung yang ketiga, yaitu dikala tubuh/jasmani kita ti-
dak bergerak lagi, sudah tidak bernafas lagi, tubuh menjadi kaku, 
dingin, dibungkus kain kafan/mori, diletakkan di dalam peti, dan 
akhirnya di kubur di dalam tanah atau dibakar dengan api atau di-
kremasi, membengkak, membiru, membusuk dan akhirnya hancur. 
Semua ini merupakan utusan agung yang ketiga yaitu kematian.

Ketiga utusan agung ini yaitu usia tua, sakit dan kematian 
merupakan hal yang wajar akan kita alami dalam hidup ini. Kita 
semua sudah terlanjur lahir, maka sebagai konsekuensinya adalah 
kita akan mengalami ketiga utusan agung tersebut.
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Bergegas melakukan kebajikan
Sebagai orang yang bijaksana, sebelum ketiga utusan agung 

itu datang, yaitu selama masih muda sebelum tua, selama masih se-
hat dan kuat sebelum sakit, serta selama masih hidup sebelum ke-
matian tiba, maka hendaknya menggunakan kesempatan yang baik 
itu untuk bergegas melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat 
untuk diri sendiri dan orang lain. Ketika seseorang masih muda, 
sehat, kuat, tidak ada kelaparan dan makanan cukup tersedia,     
mudah mendapatkannya, dan dapat hidup cukup dengan peng-
hasilan, dan juga masih hidup/berusia panjang. Inilah kesempatan 
atau saat yang tepat untuk melakukan kebajikan, yaitu melakukan 
kebajikan melalui ucapan, pikiran dan perbuatan dalam kehidupan 
sehari-hari. Sesungguhnya kebaikan itulah yang akan memberi-
kan perlindungan dan juga akan membuahkan kebahagiaan baik 
dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang.

Dalam .LWDE�6XFL�$۪JXWWDUD�1LNƗ\D�,9�����, Buddha mem-
berikan penjelasan kepada para bhikkhu yang sangat baik sekali 
untuk kita renungkan, yaitu tentang empat jenis kuda keturunan 
murni yang bagus yang terdapat di dunia ini. Empat jenis kuda ke-
turunan murni itu adalah:
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1. Kuda yang hanya melihat bayang-bayang tongkat saja ia       
sudah langsung waspada dan tergugah, siap untuk diberi   
tugas.

2.  Kuda yang rambutnya disentuh tongkat baru ia waspada dan 
tergugah, siap untuk diberi tugas.

3.  Kuda yang ketika kulitnya ditusuk tongkat baru ia waspada 
dan tergugah, siap diberi tugas.

4.  Kuda yang ketika kulitnya disodok sampai ketulang baru ia 
waspada dan tergugah, siap untuk diberi tugas.

Masih dalam sutta yang sama, Buddha memberikan pen-
jelasan lebih lanjut kepada para bhikkhu, yaitu sebagai berikut:

Para bhikkhu demikian pula ada empat jenis manusia         
unggulan yang bagus terdapat di dunia ini. Apakah yang empat itu?

1. Manusia yang ketika mendengar berita ada orang lain yang 
sedang sakit atau telah mati, ia langsung tergerak dan ter-
gugah untuk berbuat baik, mengarahkan dirinya menuju ke-
benaran tertinggi (nibbāna). Manusia unggulan yang bagus 
ini mirip dengan kuda keturunan murni bagus yang lang-
sung waspada dan tergugah ketika melihat bayang bayang 
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tongkat.

2. Manusia yang melihat sendiri ada orang lain yang sedang 
sakit atau telah mati, ia tergerak dan tergugah untuk ber-
buat baik, mengarahkan dirinya menuju kebenaran tertinggi 
(nibbāna).  Manusia unggulan bagus ini mirip dengan kuda 
keturunanmurni bagus yang langsung waspada dan tergugah 
ketika rambutnya disentuh tongkat.

3. Manusia yang sanak keluarganya sendiri sedang sakit atau 
mati, ia tergerak dan tergugah untuk berbuat baik, meng-
arahkan dirinya menuju kebenaran tertinggi (nibbāna). 
Manusia unggulan bagus ini  mirip dengan kuda keturunan 
murni bagus yang langsung waspada dan tergugah ketika  
kulitnya ditusuk.

4. Manusia yang dirinya sendiri sedang sakit dan terancam 
akan mati, ia tergerak dan tergugah untuk berbuat baik, 
mengarahkan dirinya menuju kebenaran tertinggi (nibbāna). 
Manusia unggulan bagus ini  mirip dengan kuda keturunan 
murni bagus yang langsung waspada dan tergugah ketika di-
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sodok tongkat sampai ketulang.

Inilah empat jenis manusia unggulan bagus yang terdapat di 
dunia. Marilah kita berusaha untuk menjadi salah satu dari empat 
jenis manusia unggulan ini, yaitu bergegas melakukan kebajikan 
dan mengarahkan diri menuju kebenaran tertinggi (nibbāna).

Melakukan perenungan terhadap usia tua, sakit dan mati.
Merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua. Apakah 

orang tua, muda-mudi, remaja, atau bahkan anak-anak sekalipun 
untuk melakukan perenungan terhadap usia tua sakit dan kema-
tian setiap hari. Dengan sering melakukan perenungan tentang hal 
ini maka akan memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. 
Di antaranya adalah: dengan melakukan perenungan terhadap usia 
tua yaitu akan menghilangkan kesombongan tentang kemudaan 
dan kita akan mampu menerima kenyataan disaat tanda-tanda 
usia tua itu muncul. Manfaat melakukan perenungan terhadap pe-
nyakit yaitu akan menghilangkan kesombongan terhadap kesehat-
an dan kita akan mampu menerima kenyataan disaat mengalami 
sakit dan manfaat merenungkan tentang kematian adalah mampu 
menghilangkan kesombongan terhadap kehidupan/usia yang pan-
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jang, akan siap dan bisa menerima perubahan ketika salah satu            
anggota keluarga kita mengalami kematian, akan tenang dan tidak 
takut maupun cemas ketika menghadapi kematian. Selain hal-hal 
di atas manfaat yang lain adalah kita akan menjadi selalu berse-
mangat dalam melakukan kebajikan mumpung masih muda, sehat 
dan masih hidup dan ketika kita sering merenungkan ketiga hal 
ini, maka sang jalan muncul guna untuk menuju pembebasan dari 
derita.

Sama seperti Pangeran Sidhatta Gotama yang setelah melihat 
empat peristiwa yaitu orang tua, orang sakit, orang mati dan per-
tapa, maka setelah melakukan perenungan beliau pergi meninggal-
kan istana dan menjadi seorang pertapa guna mencari obat supaya 
tidak tua, sakit dan mati, Beliau berjuang dan berusaha dengan 
sungguh-sungguh untuk melenyapkan penderitaan. Setelah enam 
tahun bertapa menyiksa diri, akhirnya beliau mencapai penera-
ngan sempurna dan menjadi seorang Buddha.

Setelah kita menyadari adanya tiga utusan agung ini yang 
pasti akan datang kepada setiap orang yang lahir di dunia ini, maka 
bersemangatlah untuk melakukan kebajikan sebelum tiga utusan 
agung itu tiba. Mumpung kita masih muda sebelum tua, mumpung 
kita masih sehat dan kuat sebelum sakit dan mumpung kita masih 
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hidup sebelum kematian tiba. Mari kita berusaha untuk melakukan 
hal-hal yang baik dan bermanfaat dalam hidup ini melaksanakan 
dhamma ajaran mulia Buddha, guna mencapai terealisasinya ke-
bebasan sejati kebahagiaan tertinggi (nibbāna), sehingga terbebas 
dari lingkaran tumimbal lahir (saṁsara) yang merupakan awal 
dari penderitaan.

Sumber:
• Petikan Aṅguttara Nikāya, Kitab Suci Agama Buddha.               

Diterbitkan oleh:  Vihara Bodhivaṁsa-Klaten. 
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berulang-ulang. Setelah ayahnya meninggal, dia diangkat 
menjadi raja, dan sambil merenungi kemasyhurannya dia me-
nyanyikan lagu kesukacitaan yang sama.

Gaṅgamāla – JātakaMenjadi Umat Buddha Sejati
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Merenung Sejenak
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Merenung Sejenak

Detik demi detik  berubah menjadi menit, menit demi menit ber-
ganti menjadi jam, jam demi jam terus berganti menjadi hari, hari 
demi hari berlalu berubah menjadi bulan, dan bulan demi bulan 

berganti menjadi tahun. Tahun demi tahun pun telah berlalu.

Tidak terasa, sekarang saya sudah berusia 24 tahun.
Saya tidak tahu, berapa lama lagi saya hidup di dunia ini.

Yang penting adalah saya akan selalu berusaha
untuk menjadi lebih baik saat ini.

Di saat ada yang melihat atau tidak ada yang melihat,
di saat ada guru pembimbing atau tidak,

di saat sendiri atau bersama-sama,
yang penting tetap semangat jalani kehidupan

Merenung Sejenak



menjadi seorang sāmaṇa sesuai Dhamma.

Semangat belajar dan latihan sesuai jadwal
dan Dhamma Vinaya Buddha.

Tetap teguh dalam tekad, semangat dan keyakinan,
selalu bersemangat dalam belajar dan latihan.

Melangkah di Jalan Dhamma.

Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sādhu, Sādhu, Sādhu.

Merenung Sejenak
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Melangkah
di Jalan Dhamma

(Kumpulan Artikel)

Bhikkhu Khemadhiro

Hiduplah sesuai dengan Dhamma,

Tidak mengikuti cara hidup yang salah.

Seseorang yang mengikuti ajaran Dhamma secara benar,

akan hidup berbahagia dalam kehidupan ini

dan kehidupan yang akan datang.

Dhammapada – Loka Vagga, 169



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA
Penulis : Bhikkhu Khemadhiro
Penyunting Naskah : Bhikkhu Khemadharo
Foto : Ge Hendri, www.shutterstock.com
Penata Letak dan Sampul : Benny Lo

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Diterbitkan oleh Vihara Tanah Putih
Jl. dr. Wahidin 6 & 12
Semarang 50256
Telp : (024) 8315169
Faks: (024) 8503650
http://www.tanahputih.org

Cetakan Pertama, Desember 2013

Buku ini dibagikan secara cuma-cuma.
Tidak untuk diperjualbelikan.



Daftar Isi

Daftar Isi 1

Kata Sambutan 5

Kata Pengantar  7

 

Kumpulan Artikel

Jadikan Dhamma untuk Memperindah Diri 9

Semangat Belajar dan Melaksanakan Dhamma 19

Jangan Malu dan Takut Berbuat Baik 29

Harumnya Kebajikan Tersebar 

 di Segala Penjuru 37

“Berkah” Bagaimanakah Cara 

 untuk Mendapatkannya? 41

Sudahkah Saya Berbuat Baik Hari ini? 53

Kisah Pertanyaan Maha Moggalana Thera 61

Menjadi Umat Buddha Sejati 65



Jenis Keyakinan Terbaik 77

Kisah Matthakundali 81

Berbuat Baik dengan Berdana, Siapa Takut? 87

Berdana Makanan  101

Meneladani Kehidupan Suci Sang Buddha 

 dan Para Siswa-Nya dengan 

 Praktik Aṭṭhasīla  105

Gaṅgamāla-Jātaka 119

Meditasi (Persiapan Awal dan Manfaatnya 

 Dalam Kehidupan Sehari-hari) 125

Mencari dan Menjadi Sahabat yang Baik 145



Akibat sering Berjudi 157

Mencari dan Menggunakan Harta Kekayaan 

 Secara Benar Sesuai Dhamma 169

Menjadi “Pasutri” yang Bahagia 181

Berbagai Jenis Pernikahan 193

Renungan di Hari Ibu 

 (Menjadi Anak yang Berbakti) 199

Terima Kasih Ibu (Puisi untuk Ibu) 213

Membalas Budi Orangtua 217

Abhiṇha-paccavekkhaṇa 

 (Perenungan kerap kali) 221



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA

 

4

Perenungan Tentang Kematian 1 225

Perenungan Tentang Kematian 2 237

Tidak Ada Jaminan 243

Semangat Berbuat Baik, Sebelum Tiga Utusan

 Agung Datang  245

Merenung Sejenak 255



Kata Pengantar

 

5

Perenungan Tentang Kematian 1 225

Perenungan Tentang Kematian 2 237

Tidak Ada Jaminan 243

Semangat Berbuat Baik, Sebelum Tiga Utusan

 Agung Datang  245

Merenung Sejenak 255

S A M B U T A N

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

Yassa pāpaṁ kataṁ kammaṁ, Kusalena pahāyati
Somaṁ lokaṁ pabhāseti, Abbhā muttova candimā

(Dhammapada 173)

Sebagai Dhammaduta (Utusan Dhamma), seorang bhikkhu 
juga dapat menyebarluaskan ajaran Guru Agung Buddha melalui 
tulisan-tulisan yang diterbitkan dalam sebuah buku ataupun me-
dia cetak lainnya. Buku “Melangkah di Jalan Dhamma” meru-
pakan buku pertama hasil karya seorang bhikkhu anggota Saṅgha 
Theravāda Indonesia yang walaupun muda usia tetapi mempunyai 
karakter kuat dalam praktik Dhamma. 

Saṅgha Theravāda Indonesia menyampaikan turut ber-mudi-
tacitta (turut bersimpati) dan juga penghargaan atas terbitnya buku 
“Melangkah di Jalan Dhamma” yang merupakan kumpulan artikel 
dari Bhikkhu Khemadhiro. Tentu artikel yang ditulis dalam buku 
ini merupakan hasil dari pengetahuan, pelaksanaan, dan pengala-
man sebagai akumulasi pembelajaran dan pendalaman Dhamma 
yang telah dilakukan oleh Bhikkhu Khemadhiro. Harapan kami, 
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agar buku ini dapat menjadi salah satu buku utusan Dhamma, yang 
memberikan penjelasan dan keyakinan Dhamma kepada siapapun 
yang membacanya.

 Guru Agung Buddha menyatakan dalam Kitab Suci Dham-
mapada syair 173 bahwa: “Barang siapa meninggalkan perbuatan 
jahat yang pernah dilakukan dengan jalan berbuat kebajikan, maka 
ia akan menerangi dunia ini bagaikan bulan yang bebas dari awan.” 

Kami berharap agar siapapun juga setelah membaca dan 
memahami buku ini dapat memperoleh perubahan hidup menuju 
kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang indah bagaikan rem-
bulan bersinar terang. Indah bagi diri sendiri maupun orang lain. 

Semoga Tiratana selalu melindungi.

Semoga semua makhluk hidup berbahagia
Kota Mungkid, 17 Nopember 2013

SAṄGHA THERAVᾹDA INDONESIA
Bhikkhu Jotidhammo, Mahāthera

Ketua Umum / Saṅghanāyaka
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 Kata Pengantar 

Sebagai seorang umat Buddha yang baik, kita hendaknya se-
lalu bersemangat untuk belajar Dhamma (Pariyati) dan juga ber-
semangat untuk melaksanakannya (Paṭipatti) dalam kehidupan 
sehari-hari. Seperti misalnya dengan berdana, melaksanakan sila 
dengan sungguh-sungguh, rajin melatih samādhi dan mengem-
bangkan kebijaksanaan, sehingga kita akan mendapatkan hasil/
manfaat dari pelaksanaan Dhamma tersebut (Pativedha). 

Dalam kehidupan sehari-hari, hidup sesuai dengan Dhamma 
sangatlah penting untuk diterapkan. Sebagai seorang umat Buddha 
yang berkeyakinan pada Tiratana (Buddha, Dhamma dan Saṅgha) 
tentu untuk selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana cara 
menjalani hidup sesuai dengan Dhamma, ajaran Buddha. Ajaran 
Buddha akan memberikan tuntunan kepada kita yang menjalani 
hidup berumah tangga dan hidup ditengah-tengah masyarakat 
yang luas dan ramai dengan berbagai tugas dan tanggung jawab. 
Buddha memberikan tuntunan agar kita bisa hidup sesuai dengan 
ajarannya. 
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Dalam buku ini, Anda dapat membaca kumpulan artikel 
Dhamma yang memberikan tuntunan agar kita bisa hidup sesuai 
dengan ajaran Sang Buddha. Penulis sangat berterima kasih kepada 
semua pihak yang selalu memberikan dukungan dan semangat se-
hingga buku kecil ini ada di tangan Anda. Penulis juga mengharap-
kan saran dan kritik yang membangun dari Anda para pembaca. 

Buku ini penulis persembahkan kepada Anda para pem-
baca dalam rangka hari ulang tahun penulis yang ke-24. Harapan 
penulis, semoga buku kecil ini dapat memberikan manfaat bagi 
Anda dan memberikan motivasi untuk selalu hidup sesuai dengan 
Dhamma, selalu bersemangat dalam belajar Dhamma dan melak-
sanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Semoga kita semua maju dalam Dhamma dan senantiasa 
berusaha untuk selalu hidup sesuai dengan ajaran Buddha. 

Semoga semua makhluk hidup berbahagia

Jakarta, Desember 2013

Penulis
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Jadikan Dhamma
untuk

Memperindah Diri

Daripada hidup selama seratus tahun

yang penuh dengan perbuatan jahat

dan pikiran yang tidak terkendali,

lebih baik hidup satu hari 

yang penuh dengan perbuatan baik

dan pikiran yang terkendali.

Dhammapada - Sahassa Vagga, 110
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Jadikan Dhamma

untuk Memperindah Diri

Hanya sembilan huruf, yang bila digabungkan akan menjadi 
satu kata yang menarik, menyenangkan dan membahagia-

kan bagi seseorang yang mendengarnya maupun orang yang meli-
hatnya. Yaitu: KEINDAHAN. Banyak sekali keindahan-keindahan 
di dunia ini yang bisa kita temukan dan tentunya sesuatu yang in-
dah itu akan membuat kita menjadi senang dan bahagia. Seperti 
keindahan dari gunung, keindahan laut, keindahan pantai, kein-
dahan sungai, keindahan air terjun, keindahan matahari terbit, 
keindahan bulan purnama, keindahan bangunan candi, keindahan 
rumah, keindahan taman, keindahan bunga, keindahan lukisan, 
keindahan permata, keindahan perhiasan dan lain sebagainya. 

Membahas mengenai keindahan, kita sebagai manusia hen-
daknya juga harus berusaha untuk memiliki keindahan-keinda-
han dalam diri kita, sehingga dengan keindahan yang kita miliki 

Jadikan Dhamma untuk Memperindah Diri



itu akan membuat orang lain yang melihat dan dekat dengan kita 
menjadi senang dan bahagia.

Keindahan pertama yang bisa kita miliki adalah keindahan 
yang didapat dari perhiasan dan busana. Kalau kita punya per-
hiasan dan kemudian dipakai atau dikenakan di tubuh kita, seperti 
cicin, kalung, gelang, anting emas dan lain-lain. Maka akan kelihat-
an indah dan menarik. Begitu pula dengan keindahan dari busana/
pakaian, kalau kita mempunyai busana/pakaian yang bagus dan 
kemudian kita pakai misalnya baju koko, batik, celana jeans dan 
lain-lain, maka akan kelihatan indah dan menarik. Tetapi dalam 
hal ini perlu kita ketahui bahwa perhiasan maupun busana yang 
bagus itu akan kelihatan menarik dan menjadi indah jika kita tidak 
salah menempatkannya. Sebagai contoh, misalnya cincin atau ant-
ing malah dipakai di hidung, atau bagian tubuh yang atas memakai 
jas dan berdasi tetapi bagian bawah memakai celana pendek. Den-
gan demikian meskipun perhiasan atau busana itu indah tetapi jika 
kita menempatkannya itu di tempat yang salah dan tidak sesuai, 
maka akan menjadi tidak indah.

Keindahan  kedua  yang  bisa  kita  miliki  adalah  keindahan  
dari tubuh  jasmani. Banyak orang yang menggunakan alat-alat kos-
metik, minyak wangi untuk membuat dirinya tampak lebih cantik 

Jadikan Dhamma untuk Memperindah Diri
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atau tampan, menarik dan indah di pandang. Begitu pula sesung-
guhnya ketika kita dilahirkan dengan tubuh yang sempurna, tidak 
cacat, memiliki tubuh yang elok, rambut yang bagus, gigi yang in-
dah atau kulit yang cerah, cantik atau tampan hal ini adalah meru-
pakan keindahan dari tubuh jasmani. Dengan demikian, orang lain 
yang melihat kita akan menjadi senang dan bahagia. Oleh karena 
itu, sudah barang tentu kita harus menjaga dan merawat tubuh ini 
dengan baik. Seseorang yang mencintai dirinya sendiri hendaknya 
mampu merawat dirinya dengan baik. Seperti mandi dua kali se-
hari, menyisir rambutnya, menggosok gigi dan lain sebagainya. Se-
lain itu supaya memiliki keindahan tubuh jasmani kita bisa sering 
menghias atau membersihkan altar Sang Buddha, mempersem-
bahkan bunga, dan jangan sering marah-marah atau menuruti sifat 
membenci, iri hati dan mendendam.  

Keindahan ketiga yang bisa kita miliki adalah keindahan 
dari perbuatan/perilaku. Hal ini bisa kita dapatkan yaitu dengan 
cara berperilaku atau berucap yang baik dan sopan. Tiga cara 
berprilaku baik melalui tubuh jasmani, yaitu: tidak membunuh 
makhluk hidup, senantiasa mengembangkan cinta kasih dan kasih 
sayang kepada semua makhluk, sehingga kita akan mencintai dan 
menghargai kehidupan makhluk lain. Tidak mencuri, senantiasa 
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mengembangkan kemurahan hati dengan memberi (berdana) dan 
tidak berbuat asusila atau selingkuh senantiasa mengembangkan 
kesetiaan terhadap pasangan hidup.

Perilaku baik yang bisa kita lakukan melalui ucapan  ada 
empat, yaitu: tidak berdusta, tidak  mengucapkan kata-kata yang 
memfitnah, kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak berguna atau 
omong kosong. Lebih lanjut, Buddha menjelaskan dalam Kitab Suci 
Aṅguttara Nikāya V, 198.  Tentang kata-kata yang diucapan dengan 
baik yaitu ucapan yang memiliki lima tanda: ucapan itu tepat wak-
tu, ucapan itu benar, ucapan itu lembut, ucapan itu bertujuan dan 
ucapan itu diucapkan dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta 
kasih. Selain itu, supaya kita bisa memiliki keindahan perilaku ini 
yaitu kita bisa melakukannya dengan cara berdana (memberikan 
barang-barang yang bersifat materi maupun non-materi), melak-
sanakan sila dengan sungguh-sungguh dan rajin melatih meditasi 
dalam kehidupan sehari-hari.

Keindahan   keempat   yang   bisa   kita   miliki   adalah 
keindahan  pikiran yang merupakan keindahan dari dalam (inner 
beauty). Lantas bagaimana caranya supaya mendapatkan keinda-
han pikiran? Cara yang pertama adalah dengan memiliki ‘Hiri dan 
Ottapa’ (Malu berbuat jahat dan Takut akan akibatnya). Hiri dan 
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ottappa merupakan bentuk-bentuk batin yang  baik sehingga jika 
kita selalu memiliki ‘Hiri dan Ottappa’ di dalam diri, maka kita 
akan memiliki keindahan pikiran.

Cara yang kedua yaitu kita perlu memiliki Khanti (kesaba-
ran) dan Soracca (kerendahan hati). Seseorang yang sabar dalam 
menghadapi berbagai macam kesulitan/rintangan dan sabar pada 
waktu sakit, lapar, berada di tempat yang dingin/panas atau sabar 
pada waktu dicela, dicacimaki, disakiti orang lain dan lain-lain. 
Tanpa menjadi marah-marah karenanya dan tidak menyimpan 
amarah, jengkel, dendam dan benci di  dalam dirinya. Maka sudah 
pasti ia memiliki keindahan pikiran dalam dirinya. Seseorang yang 
memiliki kerendahan hati adalah orang yang patuh, menurut dan 
mau menerima nasihat dari orang lain, mudah dinasihati, tidak 
keras kepala dan tidak sombong. Kesabaran dan kerendahan hati 
ini akan menjadikan sifat lemah lembut pada seseorang, sehingga 
seseorang akan memiliki keindahan pikiran.

Selanjutnya, supaya kita memiliki keindahan pikiran adalah 
hendaknya kita sering bermeditasi, terutama bermeditasi dengan 
mengembangkan empat brahma vihāra, yaitu: cinta kasih (mettā), 
kasih sayang (karuna), simpati (mudita), dan keseimbangan batin 
(upekkha). Hal itu bisa dilakukan baik pada waktu duduk, berja-
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lan, berdiri maupun berbaring sebelum terlelap tidur (empat sikap 
meditasi). Dengan sering mengembangkan empat brahma vihāra 
ini maka kita akan selalu memiliki keindahan pikiran.

Solusi terakhir supaya kita memiliki keindahan pikiran 
adalah dengan tidak memiliki pikiran yang dipenuhi keserakahan 
(alobha), senantiasa selalu memiliki pikiran yang terbebas dari ke-
serakahan, tidak memiliki pikiran yang marah, jengkel, dendam, 
akan menyakiti orang lain dan tidak membenci (adosa). Senantia-
sa selalu memiliki pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih dan 
tidak memiliki pandangan salah  karena ketidaktahuan (amoha). 
Senantiasa selalu mengembangkan kebijaksanaan dengan memi-
liki pandangan benar dan pengertian yang benar. 

Dari empat macam jenis keindahan ini kita bisa bagi menjadi 
dua kelompok, yaitu: keindahan yang terlihat dari luar dan kein-
dahan dari dalam. Keindahan dari perhiasan dan busana, keinda-
han tubuh jasmani dan keindahan perilaku merupakan keindahan 
yang tampak dari luar, sedangkan keindahan pikiran merupakan 
keindahan dari dalam (inner beauty). Keindahan dari dalam yaitu 
pikiran adalah merupakan hal yang utama, oleh karena itu jadikan-
lah dhamma untuk memperindah pikiran. Selain itu, jadikanlah 
dhamma untuk memperindah perilaku badan jasmani, dan uca-
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pan. Jika kita memiliki keindahan pikiran dan pikiran selalu kita 
arahkan ke dalam hal-hal yang baik dan positif, maka ucapan dan 
perbuatan badan jasmani, tingkah laku kita akan menjadi indah-
pula. 

Dalam Dhammapada - Yamaka Vagga, 2. Buddha bersab-
da: “Pikiran mendahului semua kondisi batin, pikiran adalah pe-
mimpin, segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran 
yang bersih/suci seseorang berbicara atau berbuat dengan jasmani, 
maka kebahagiaan akan mengikuti si pelaku karenanya, seperti  
bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan tubuh seseorang.”

Berusahalah untuk memiliki empat macam keindahan ini, 
yaitu keindahan dari perhiasan/busana, keindahan tubuh jasmani 
dan keindahan perilaku yang tampak dari luar dan keindahan piki-
ran yang merupakan keindahan dari dalam (inner beauty). Seperti 
halnya sebuah bangunan rumah yang megah, mewah dan indah 
yang tampak kelihatan menarik dari luar. Selain itu di dalam ban-
gunan rumah tersebut juga bersih, rapi, dan indah. Maka dengan 
demikian akan membuat orang yang melihat atau tinggal di rumah 
tersebut menjadi nyaman, tentram, senang dan bahagia. Begitu 
pula seseorang yang memiliki keindahan dari luar dan dari dalam, 
maka dalam menjalani kehidupan ini akan membuat dirinya men-
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jadi indah dan menarik, menjadi damai, tentram dan bahagia 
dalam hidupnya. Selain itu seseorang yang memiliki keindahan 
dari luar dan dari dalam pasti akan membuat orang lain yang me-
lihat maupun yang dekat dengannya juga akan merasa aman, nya-
man, tenang, damai, tenteram, senang dan bahagia.

Jadikanlah Dhamma untuk memperindah diri. Utamanya 
adalah untuk memperindah perilaku perbuatan badan jasmani, 
ucapan dan pikiran. Tidak melakukan segala kejahatan, perbanyak 
perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, ini adalah ajaran para 
Buddha. (Dhammapada - Buddha Vagga, 183). 

Semoga Anda semua maju dalam Dhamma. Semoga semua 
makhluk hidup berbahagia.
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Semangat Belajar
dan

Melaksanakan Dhamma

Mendengarkan dan membahas Dhamma

pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama.

Maṅgala Sutta, Khuddakapāṭha
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Semangat Belajar

dan Melaksanakan Dhamma

Ayo kawan kita mendengar Dhamma, 
Dhamma adalah ajaran Buddha
Dhamma mengajarkan kita untuk hidup, 
bijaksana dan bahagia
Janganlah berbuat jahat,
Tambahlah berbuat kebajikan
Sucikan hati dan pikiran, inti ajaran Buddha. 

Syair di atas adalah lagu anak-anak sekolah minggu Buddhis. 
Saya mendengarkan lagu ini untuk pertama kalinya pada saat 

perayaan Hari Raya Waisak di Vihara Magelang dan lagu ini din-
yanyikan oleh beberapa anak-anak sekolah minggu dengan ri-
ang gembira. Sehingga ketika pertama kali saya mendengar lagu 
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ini, saya sangat terkesan sekali dan begitu saya mendengar untuk 
yang kedua kalinya dan ketiga kalinya, saya merenungkan bahwa 
ternyata dalam syair lagu ini ada makna yang begitu dalam dan 
sangat bermanfaat untuk kita renungkan yaitu tentang Dhamma 
ajaran Buddha.

Syair yang pertama dalam lagu di atas memiliki makna             
yaitu ajakan untuk kita semua supaya bersama-sama mendengar-
kan Dhamma ajaran Buddha. Tentunya dalam hal ini untuk men-
dengarkan Dhamma dan berdiskusi Dhamma, kita bisa melaku-
kannya di vihara pada saat ada puja bakti, dhammaclass atau dengan 
mendengarkan dhamma lewat kaset ceramah-ceramah Dhamma. 
Karena dengan kita mendengarkan Dhamma, maka akan menam-
bah wawasan tentang  Dhamma dan kita  akan  menjadi orang yang 
bijaksana. Dalam kitab suci Dhammapada 152. Buddha bersabda: 
“Orang yang hampir tidak pernah mendengarkan Dhamma, tubuh-
nya semakin tambun, seperti sapi yang tubuhnya semakin gemuk,  
meskipun berat tubuhnya bertambah namun kebijaksanaannya      
tidak bertambah.”

Syair yang kedua dalam lagu di atas memiliki makna yaitu  
Dhamma ajaran Buddha mengajarkan supaya dalam hidup ini  
kita menjadi orang yang bijaksana dan bahagia. Untuk menjadi 
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orang yang bijaksana salah satunya adalah dengan cara menden-
garkan Dhamma, karena dengan demikian kita akan mendapatkan 
pengertian dan pandangan yang benar, sehingga dalam menjalani 
hidup ini kita akan menjadi lebih berhati-hati, selalu waspada dan 
tidak sembrono dalam melakukan segala tindakan lewat ucapan 
maupun perbuatan dan kita akan bisa menjadi orang yang menger-
ti dan memahami perbuatan mana yang baik dan yang tidak baik, 
yang bermanfaat dan yang merugikan. Selain itu, Dhamma ajaran 
Buddha mengajarkan supaya kita hidup bahagia yaitu berbahagia di 
alam manusia, berbahagia di alam surga maupun berbahagia men-
capai nibbāna (kebahagiaan tertinggi). Kebahagiaan-kebahagiaan 
ini akan dapat dicapai yaitu dengan cara melaksanaan Dhamma. 
Misalnya berdana, melaksanakan sila, bermeditasi. Oleh karena 
itu, setelah kita belajar Dhamma lewat membaca, mendengar atau 
berdiskusi, maka  hendaknya kita juga bersemangat untuk melak-
sanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Syair berikutnya dalam lagu di atas adalah syair yang ada di 
dalam Kitab Suci Dhammapada, Buddha Vagga, 183, yang meru-
pakan inti ajaran para Buddha, yaitu; 

Tidak berbuat segala kejahatan, perbanyak kebajikan, sucikan 
hati dan pikiran, inilah ajaran para Buddha.
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Tidak melakukan segala kejahatan 
Dalam hal ini perbuatan jahat apapun itu, apakah melalui 

ucapan, tubuh jasmani, atau pikiran hendaknya tidak dilakukan. 
Misalnya dengan cara kita menjaga lima latihan kemoralan (sīla), 
yaitu: bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk 
hidup, bertekad untuk tidak mencuri, bertekad untuk tidak ber-
buat asusila/selingkuh, bertekad untuk tidak berbohong dan tidak 
mabuk-mabukkan dengan meminum-minuman keras beralkohol. 
Cara lain yaitu dengan menjaga sopan santun, mengembangkan 
kesabaran, rendah hati, tidak sombong, tidak mengganggu orang 
lain atau makhluk lain, tidak membicarakan kejelekan orang lain, 
tidak berpikir yang jahat dan penuh kebencian, tidak mengharap-
kan orang lain celaka, tidak irihati, tidak ingin menyakiti atau me-
lukai makhluk lain.

Perbanyak kebajikan. 
Hal ini bisa kita lakukan yaitu dengan cara berdana, apakah 

dalam bentuk materi maupun non materi, seperti memberikan 
makanan, pakaian, obat-obatan, uang, memberikan tenaga den-
gan membantu orang lain, memberi nasihat-nasihat yang baik 
atau memberikan khotbah dhamma, berdonor darah, memberi 
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maaf, melepaskan dan membebaskan makhluk dari ketakutan dan 
bahaya (abhaya dāna), melakukan pelimpahan jasa (pattidāna), 
melakukan penghormatan kepada orang-orang yang pantas dihor-
mati, mendengarkan dhamma, melaksanakan sila dengan sung-
guh-sungguh, rajin bermeditasi.

Sucikan hati dan pikiran. 
Hal ini bisa kita latih yaitu dengan praktik paññā, sīla dan 

samādhi yang merupakan pengembangan jalan mulia berunsur 
delapan (ariya aṭṭhaṅgika magga), terdiri dari: (1) Paññā: Pandan-
gan benar, pikiran benar. (2) Sīla: Ucapan benar, perbuatan benar 
dan mata pencaharian benar. (3) Samādhi: Daya upaya benar, per-
hatian benar dan konsentrasi benar.

Manfaat mendengarkan Dhamma.
Seseorang yang sering mendengarkan maupun membahas 

dhamma dengan berdiskusi, apakah secara langsung mendengar-
kan dhamma yang disampaikan oleh para bhikkhu, sāmaṇera atau 
para romo/ramani pandita di vihara atau dengan mendengarkan 
dhamma melalui kaset-kaset CD/DVD ceramah dhamma. Ada be-
berapa manfaat yang akan didapatkan dengan sering mendengar-



Semangat Belajar dan Melaksanakan Dhamma

 

25

kan dhamma (dhammasavananisaṁsa), diantaranya yaitu;

1. Seseorang yang mendengarkan dhamma akan mendengar-
kan hal-hal yang belum pernah ia dengar sebelumnya.

 Jadi, dalam hal ini untuk orang yang baru atau yang sama 
sekali belum pernah mendengarkan dhamma, maka ia akan 
mendengar hal-hal yang belum pernah didengar sebelumnya, 
akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru ten-
tang dhamma.

2. Hal-hal yang telah ia dengar sebelumnya tetapi belum jelas, 
maka dengan mendengarkan dhamma, ia akan menjadi 
mengerti dengan lebih jelas.
Dalam hal ini, untuk orang yang sudah pernah mendengar-
kan dhamma akan tetapi belum jelas, maka dengan men den-
garkannya lagi, ia akan menjadi mengerti dengan jelas dan-
akan menjadi ingat lagi.

3. Seseorang yang mendengarkan dhamma akan dapat meng-
hilangkan keragu-raguan mengenai dhamma. 
Dalam hal ini ,untuk orang yang sudah pernah mendengar-
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kan dhamma dan ia terus mengulanginya lagi dengan ber     
diskusi atau menanyakan hal-hal yang belum jelas, maka akan 
menghilangkan keragu-raguan tentang dhamma, sehingga 
dengan penuh keyakinan mempraktikan dhamma dalam ke-
hidupan sehari-hari.

4. Mendengarkan dhamma dapat memberikan pengertian 
benar. 
Dalam hal ini, seseorang yang mendengarkan dhamma den-
gan penuh hormat, dengan sungguh-sungguh dan penuh 
perhatian, maka ia akan mendapatkan pengertian benar dan 
menjadi bijaksana, sehingga akan mampu mengubah pan-
dangan dan pengertian salah yang dimilikinya.   

5. Pikiran orang yang mendengarkan Dhamma akan menjadi 
tenang dan bahagia. 
Seseorang yang sering mendengarkan dhamma dengan 
penuh hormat, dengan kesungguhan dan penuh perhatian 
maka pikirannya akan menjadi tenang dan bahagia. Hal ini 
merupakan kebahagiaan batin. Bahkan kalau kita mau mem-
baca riwayat hidup Buddha, sangat banyak sekali murid-mu-
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rid beliau yang setelah mendengarkan dhamma yang beliau 
babarkan kemudian mencapai tingkat kesucian. Beberapa 
contohnya yaitu: (1) Y.A Koṇḍañña setelah mendengarkan 
dhamma dari Buddha yang pertama kali yaitu Dhammacak-
kapavattana sutta, mencapai kesucian sotāpana. (2) Pemuda 
Upatissa yang kemudian terkenal dengan Bhante Sariputta 
mencapai kesucian sotāpana setelah mendengarkan Dhamma 
dari Y.A Assaji. (3) Kemudian Pemuda Bahiya setelah men-
dengarkan dhamma dari Buddha mencapai kesucian Arahat, 
dan masih banyak contoh lainnya.

Banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan belajar mau-
pun mendengarkan dhamma. Oleh karena itu, pada waktu kita 
mendengarkan dhamma, dengarkanlah dhamma itu dengan penuh 
hormat, dengarkanlah dhamma dengan sungguh-sungguh dan 
dengan penuh perhatian. Berusahalah untuk menjaga ketenangan 
pada waktu pembabaran dhamma berlangsung, tidak berisik, tidak 
mengganggu teman, tidak mengobrol, tidak sibuk dengan hand-
phone dan sms. Begitu pula jangan membeda-bedakan siapa yang 
menyampaikan khotbah dhamma, karena yang paling penting 
pada waktu mendengarkan dhamma adalah dhamma yang disam-
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paikannya bukan siapa yang menyampaikan khotbah dhamma itu. 
Marilah kita bersama-sama untuk menambah semangat be-

lajar dhamma ajaran Buddha. Setelah belajar, berdiskusi memba-
has dhamma dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, 
maka selanjutnya kita hendaknya berusaha untuk melaksanakan-
nya dalam kehidupan sehari-hari supaya kita mendapatkan man-
faat dari pelaksanaan dhamma tersebut. 

Semoga dengan pelaksanaan Dhamma yang sesuai dengan 
ajaran Buddha, dan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan 
mengkondisikan ke pencapaian kebahagiaan tertinggi (nibbāna). 

Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sumber: 
• Dhamma Vibhāga. Penggolongan Dhamma. hal, 17. A.III. 248 

Diterbitkan oleh; Vidyasena Vihara Vidyaloka. Yogyakarta. 
• Dhammapada. Diterbitkan oleh; Yayasan Abdi Dhamma          

Indonesia. Tahun 2004 
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Jangan Malu dan Takut 
Berbuat Baik

Apabila seseorang telah melakukan perbuatan baik,

ia hendaknya mengulangi perbuatan baik tersebut,

ia merasa berbahagia dengan perbuatan baik,

oleh karena kebaikan akan membawa kebahagiaan.

Dhammapada – Pāpa Vagga, 118
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Jangan Malu dan Takut

Berbuat Baik

Jadi anak jangan pemalu, apalagi malu-maluin.                                                                         
Jadi anak jangan penakut, apalagi suka nakut-nakutin.                                                             
Boleh malu kalau berbuat jahat.
Boleh takut kalau berbuat salah. 
Maka jadilah engkau anak yang baik. 
Sesudah besar jadi orang berguna.

Syair di atas adalah lagu anak-anak sekolah minggu Buddhis, 
yang dulu ketika saya masih kecil lagu ini paling saya suka 

dan sering saya nyanyikan. Mengapa demikian? Karena selain                
dinyanyikan dengan riang dan gembira, dalam syair lagu ini mem-
punyai makna yang sangat dalam yaitu pentingnya kita mempun-
yai malu dan takut berbuat jahat (Hiri dan Ottappa) dalam men-

Jangan Malu dan Takut Berbuat Baik
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jalani kehidupan sehari-hari.
Setiap orang pasti mempunyai malu dan takut, tetapi  malu 

disini bukan malu misalnya di suruh maju ke depan kelas untuk 
menyanyi oleh ibu guru atau malu ketika diejek atau dijelek-jele-
kan oleh teman-temannya. Demikian pula, takut disini bukan be-
rarti takut ketika di rumah sendirian atau takut ketika berjalan di 
tempat yang gelap, takut pada ketinggian, takut jatuh, takut digigit 
anjing dan lain-lain. Akan tetapi malu dan takut disini adalah malu 
dan takut jika akan melakukan perbuatan yang jahat, baik melalui 
ucapan, pikiran dan perbuatan badan jasmani. Seperti malu dan 
takut membunuh makhluk hidup, malu dan takut mencuri, berbo-
hong, berbuat asusila atau selingkuh. 

 ‘Hiri dan Ottappa’ sering disebutkan sebagai ‘Loka pala 
dhamma” yang berarti dhamma sebagai pelindung dunia, yaitu me-
lindungi dunia dari segala macam bentuk kejahatan. Hiri dan Ot-
tappa merupakan bentuk-bentuk pikiran yang baik. Tetapi dalam 
hal ini memiliki hiri saja belumlah cukup karena seseorang akan 
malu berbuat jahat ketika ada banyak orang di sekitarnya atau ke-
tika ada orang yang melihat, tetapi jika ada kesempatan dan tidak 
ada orang lain yang melihat atau ketika sendirian, maka ia menjadi 
tidak malu berbuat jahat. Sebagai contoh, misalnya pada waktu se-
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seorang muncul keinginan untuk mencuri, pada waktu ada orang 
banyak di sekitarnya maka ia akan malu melakukannya, tetapi jika 
sudah tidak ada orang lain atau tidak ada orang  yang melihat, 
maka ia menjadi tidak malu dan akan mengambil barang milik 
orang lain atau mencuri. Oleh karena itu, ia juga harus memiliki 
ottappa dan ini adalah merupakan hal yang paling penting, karena 
bagi seseorang yang memiliki ottappa takut akan akibat dari per-
buatan jahat, maka di saat sendirian, ketika ada kesempatan atau 
tidak ada orang yang melihat, ia akan tetap tidak melakukan ke-
jahatan. Karena ia takut akibat dari perbuatan jahat yang akan di-
lakukan, yaitu akan berakibat penderitaan, baik dalam kehidupan 
ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. 

Bagaimana caranya untuk memunculkan malu (hiri) berbuat 
jahat di dalam diri? yaitu dengan memiliki tingkah laku yang baik, 
sopan santun, budi pekerti yang baik dan bertekat melaksanakan 
sila dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Se-
dangkan cara untuk memunculkan ottappa adalah dengan mem-
perkuat keyakinan kita terhadap ‘Hukum Kamma’ (perbuatan) 
yaitu sesuai dengan benih yang ditanam maka demikianlah buah 
yang akan dipetik, pelaku kebaikan akan memetik buah kebaha-
giaan dan pelaku kejahatan akan memetik buah penderitaan. 
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Boleh malu dan takut kalau berbuat jahat dan jangan malu 
dan takut kalau berbuat baik. Berbuat baik melalui perbuatan, 
ucapan dan pikiran. Ada sepuluh rangkaian perbuatan baik (dasa 
kusalā kamma pātha) yaitu (a) Tiga perbuatan baik melalui jas-
mani, (b) Empat perbuatan baik melalui ucapan dan (c) Tiga per-
buatan baik melalui pikiran.
a. Tiga perbuatan baik melalui jasmani
 Menghindari pembunuhan makhluk hidup.
 Menghindari mengambil barang yang tidak diberikan.
 Menghindari perbuatan asusila.

b. Empat perbuatan baik melalui ucapan
 Menghindari ucapan berdusta/berbohong.
 Menghindari ucapan memfitnah.
 Menghindari ucapan dan kata-kata kasar.
 Menghindari ucapan yang tidak berguna/omong kosong.

c. Tiga perbuatan baik melalui pikiran
 Tidak serakah dan menginginkan barang milik orang lain.
 Tidak ingin melukai/mencelakai atau merugikan orang lain.
 Memiliki pandangan benar sesuai dengan jalan dhamma.
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Lebih lanjut, ada sepuluh macam perbuatan baik (Dasa       
puñña kiriyā vatthu), apabila dilakukan akan mengakibatkan se-
seorang mendapatkan kehidupan yang baik, bahkan terlahir di 
alam-alam yang baik. Sepuluh dasar perbuatan baik itu adalah:

1. Dāna: Memberi (materi maupun non materi).
2. Sīla: Moralitas. Moralitas adalah pengendalian ucapan dan 

tingkah laku. Kemoralan yang paling dasar adalah dengan 
menghindari pembunuhan makhluk hidup, pencurian, seling-
kuh, berbohong, dan mabuk-mabukan.

3. Bhāvana: Pengembangan batin atau meditasi.
4. Apacāyana: Menghormat kepada orang yang lebih tua atau 

orang suci.
5. Veyyāvacca: Melayani, menolong, membantu melakukan per-

buatan baik yang bermanfaat bagi orang lain.
6. Pattidāna: Pelimpahan jasa, khususnya kepada makhluk-

makhluk di alam menderita yang memiliki hubungan kamma 
dengan kita.

7. Pattānumodāna: Bergembira atas kebaikan yang dilakukan  
 orang lain.

8.  Dhammassavana: Mendengarkan Dhamma.



Jangan Malu dan Takut Berbuat Baik

 

35

9.  Dhammadesanā: Mengajar atau membabarkan Dhamma  
 yang merupakan ajaran dari Buddha.

10.  Diṭṭhijukamma: Membenarkan dan meluruskan pandangan  
 salah seseorang.

Inilah hal-hal yang baik, yang jika dilakukan tidak hanya 
akan memberikan hasil yang baik atau menguntungkan bagi diri 
sendiri, tetapi juga orang lain. Menjalankan sila akan menguntung-
kan semua makhluk yang berhubungan dengannya. Pengemba-
ngan batin membawa damai dan menginspirasi orang lain untuk 
menjalani Dhamma. Rasa hormat menghasilkan keharmonisan 
dalam masyarakat, sedangkan pelayanan meningkatkan kehidu-
pan orang lain. Melimpahkan jasa kepada orang lain menunjukkan 
bahwa seseorang memperhatikan kesejahteraan orang lain; sedang-
kan turut bergembira atas jasa orang lain akan mendorong orang 
lain untuk melakukan lebih banyak kebaikan. Mendengarkan dan 
membabarkan kebenaran adalah faktor penting bagi kebahagiaan, 
baik pengajar maupun pendengarnya, juga mendorong keduanya 
untuk hidup sesuai dengan dhamma. Meluruskan pandangan yang 
salah/keliru memungkinkan seseorang untuk menunjukkan kepa-
da orang lain akan keindahan Dhamma.
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Dengan melakukan banyak kebajikan seperti di atas, maka 
kita akan memetik buah kebahagiaan dalam kehidupan ini dan 
kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita bersama- 
sama bersemangat dalam melakukan kebajikan. Berbuat baik me-
lalui perbuatan, ucapan maupun pikiran dan ulangilah setiap per-
buatan baik yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sekecil apapun jika kita berbuat baik, janganlah malu dan 
takut untuk melakukannya dan jangan pernah meremehkannya. 
Sebagai renungan bagi kita semua, dalam kitap suci Dhammapada 
122, Buddha bersabda: 

‘Janganlah menganggap remeh perbuatan baik yang ringan 
dengan berpikir: ”perbuatan baik yang tidak berarti ini tidak 
akan membawa kebaikan pada diriku.” Karena seperti air 
yang mengisi tempayan tetes demi tetes, demikian pula orang         
bijaksana memenuhi dirinya dengan perbuatan baik sedikit 
demi sedikit.’
Jangan malu berbuat baik, malulah jika berbuat jahat.
Jangan takut berbuat baik, takutlah jika berbuat jahat,
Jangan tunda berbuat baik, lakukanlah sekarang juga.
Karena kebaikan akan membuahkan kebahagiaan. 
Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
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Harumnya Kebajikan 
Tersebar

di Segala Penjuru

Harumnya kayu cendana, bunga melati dan bunga tagara

tidak dapat melawan arah angin,

tetapi harumnya nama baik si pembuat kebajikan

dapat melawan tiupan angin, tersebar di segala penjuru.

Harumnya kebajikan

dapat mengalahkan harumnya kayu cendana,

bunga tagara, bunga teratai atau bunga melati. 

Dhammapada – Puppha Vagga, Syair 54 dan 55
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Harumnya Kebajikan

Tersebar di Segala Penjuru
(Kisah Pertanyaan Ananda)

Di suatu senja Y.A. Ananda sedang duduk sendiri. Dalam 
pikiran beliau timbul masalah yang bekaitan dengan bau 

dan wangi-wangian.
Ia berpikir: “Harumnya kayu, harumnya bunga-bungaan dan 

harumnya akar-akaran semuanya menyebar searah dengan arah 
angin tetapi tidak bisa berlawanan dengan arah angin. Apakah      
tidak ada wangi-wangian yang dapat melawan arah angin? Apakah 
tidak ada wangi-wangian yang dapat merebak ke seluruh dunia?”

Tanpa menjawab pertanyaannya sendiri, Y.A. Ananda meng-
hampiri Buddha dan meminta jawaban dari-Nya.

Buddha mengatakan. “Ananda, andai saja, ada seseorang 
yang berlindung terhadap ‘Tiga Permata’ (Buddha, Dhamma, 

Saṅgha), yang melaksanakan lima latihan sila (pañcasīla buddhis), 
yang murah hati dan tidak kikir, seseorang yang sungguh bijak-

Harumnya Kebajikan Tersebar di Segala Penjuru



Harumnya Kebajikan Tersebar di Segala Penjuru

 

39

sana dan layak memperoleh pujian. Kebaikan orang tersebut akan 
menyebar jauh dan luas, dan para bhikkhu, brahmana, dan semua 
umat akan menghormatinya di manapun ia tinggal”.

Kemudian Buddha membabarkan syair Dhammapada 54 
dan 55 berikut ini:

Harumnya kayu cendana, bunga melati dan bunga tagara
tidak dapat melawan arah angin,

tetapi harumnya nama baik si pembuat kebajikan
dapat melawan tiupan angin, tersebar di segala penjuru.

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

Sumber:
• Dhammapada Atthakatha, Kisah-kisah Dhammapada.         

Diterbitkan Oleh: Vidyasena Vihara Vidyaloka, Yogyakarta.
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Berkah,
Bagaimanakah

Cara untuk
Mendapatkannya?

Mānussikā ca sampatti      Devaloke ca yā rati

Yā ca nibbānasampatti     Sabbametena labbhati, ti.

Kekayaan di alam manusia,

kesenangan di alam dewa, dan pencapaian Nibbāna;

Segala pahala ini, diperoleh melalui harta kebajikannya itu. 

Khuddakapāṭha, Nidhikaṇḍa Sutta
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Berkah, Bagaimanakah Cara

untuk Mendapatkannya?

Hanya enam huruf yang bila digabungkan akan menjadi satu 
kata yang menyenangkan dan membahagiakan bagi orang 

yang mendengarnya, bahkan kita semua pasti mendambakan-
nya, mencintainya dan menginginkannya. Kata itu adalah Berkah. 
Berbeda dengan bencana atau musibah seperti misalnya bencana 
alam, gempa bumi, tsunami, kebakaran, banjir, kecelakaan, keru-
gian, penyakit, berpisah dengan yang dicintai, kesedihan dan ber-
bagai macam penderitaan lainnya. Hal ini pasti kita tidak meng-
inginkannya. 

Berkah di dalam Buddhis sering disebut  ‘Maṅgala’ dan 
hal ini berbeda dengan karunia, berkat atau anugrah, pemberian 
atau hadiah dari yang maha kuasa. Yang dimaksud berkah disini 
adalah hasil/buah/akibat dari perbuatan baik yang sudah dilaku-
kan diwaktu lampau (kusalā kamma vipāka) yang berbuah pada 
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saat ini, sehingga seseorang berbahagia menerima akibat dari 
buah kebajikannya itu. Oleh karena itu, bagi seseorang yang meng-
inginkan berkah, hendaknya ia melakukan banyak kebaikan dalam 
hidupnya. Karena dengan kebaikan yang telah dilakukan itulah 
yang akan menjadi sebab utama seseorang mendapatkan berkah. 

Pengertian berkah disini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
1.  Manussa-sampatti: berkah di dalam dunia manusia.

Hidup sebagai manusia sebenarnya merupakan suatu berkah, 
karena untuk dapat terlahir sebagai manusia itu adalah sangat 
sulit. Sudah barang tentu karena kita mempunyai timbunan 
jasa kebajikan yang cukup sehingga kita dapat terlahir sebagai 
manusia. Memiliki kekayaan yang melimpah, berkedudu-
kan tinggi, terkenal, pandai, terampil, sehat dan jarang sakit, 
berusia panjang, cantik atau tampan dan lain-lain. Hal ini 
adalah bentuk-bentuk berkah di alam manusia, yang meru-
pakan kamma baik yang sedang berbuah, sehingga seseorang 
bisa menikmatinya dalam hidup sebagai manusia.

2.  Sagga-sampatti: berkah di alam-alam dewa. 
Menjadi dewa yang bercahaya cemerlang, memiliki usia yang 
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panjang, berkedudukan yang tinggi, dihormati serta memi-
liki kekuatan. Hal ini disebabkan karena kamma baik yang 
telah dilakukannya, sehingga seseorang bisa terlahir di alam 
dewa dan bisa menikmati kebahagiaan surgawi. 

3.  Nibbāna-sampatti: berkah nibbāna. 
Berkah  nibbāna adalah mencapai penerangan sempurna 
menjadi Buddha atau mencapai kesucian arahat. Terbebas 
dari kekotoran batin yaitu ketamakan (lobha), kebencian 
(dosa) dan kegelapan batin (moha). Terbebas dari saṁsara 
(lingkaran tumimbal lahir), dan nibbāna merupakan kebaha-
giaan yang tertinggi (nibbānaṁ paramaṁ sukhaṁ) dan hal ini 
bisa dicapai ketika kita masih hidup di dunia ini yaitu den-
gan cara mempraktikkan jalan mulia berunsur delapan (ariya 
aṭṭhaṅgika magga).

Lantas, bagaimana caranya untuk mendapatkan berkah 
dalam kehidupan ini sebagai manusia, berkah di alam dewa atau 
surga dan berkah nibbāna? Bukan kemana mencari berkah, karena 
sebenarnya dalam usaha untuk mendapatkan berkah, seseorang ti-
dak usah perlu mencarinya di gunung-gunung, di pohon-pohon 
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besar, batu-batu besar atau di gua-gua yang dianggap keramat, 
karena berkah ini akan bisa didapatkan jika kita melakukan banyak 
kebajikan. Seperti berdana dengan penuh keyakinan (dānaṁ dada-

ntu saddhāya), melaksanakan sīla atau kemoralan dengan sungguh-
sungguh (sīlaṁ rakkhantu sabbadā) meliputi berperilaku benar 
sammākamanta, berucap benar sammāvācā dan berpenghidu-
pan benar sammā-ājīva, rajin melatih samādhi (bhāvanābhiratā 

hontu), dengan memiliki daya upaya benar sammāvāyāma, per-
hatian benar sammāsati dan konsentrasi benar sammāsamādhi, 
dan mengembangkan kebijaksanaan dengan memiliki pandangan 
benar  sammādiṭṭhi dan pikiran benar sammāsaṅkappa.

Selain itu, berkah akan didapatkan yaitu dengan cara kita 
berbuat baik melalui tiga pintu, yaitu: berbuat baik melalui tubuh 
jasmani, ucapan, dan pikiran. Melalui tiga cara berprilaku baik me-
lalui tubuh jasmani, yakni: (1) Tidak membunuh makhluk hidup, 
senantiasa mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang kepada 
semua makhluk sehingga kita akan mencintai dan menghargai ke-
hidupan. (2) Tidak mencuri, senantiasa mengembangkan kemu-
rahan hati dengan memberi (berdana). (3) Tidak berbuat asusila  
atau selingkuh senantiasa mengembangkan kesetiaan terhadap   
pasangan hidup.
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Melalui empat cara berperilaku baik lewat ucapan, yakni: 
(1)Tidak berdusta/berbohong, (2) Tidak mengucapkan kata-kata 
memfitnah, (3) Tidak mengucapkan kata-kata kasar, dan (4) Tidak 
mengucapkan kata-kata yang tidak berguna/omong kosong. Lebih 
lanjut Buddha menjelaskan dalam Kitab Suci Aṅguttara Nikāya V, 
198.  Tentang kata-kata yang diucapan dengan baik yaitu  ucapan 
yang memiliki lima tanda: ucapan itu tepat waktu, ucapan itu benar, 
ucapan itu lembut, ucapan itu bertujuan, dan ucapan itu diucapkan 
dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih.

Melalui tiga cara berperilaku baik lewat pikiran, yaitu; den-
gan tidak memiliki pikiran yang dipenuhi keserakahan (alobha), 
tidak memiliki pikiran yang marah, jengkel, dendam, akan menya-
kiti orang lain dan tidak membenci (adosa) senantiasa mengem-
bangkan cinta kasih kepada semua makhluk dan tidak memiliki 
pandangan yang salah  karena ketidaktahuan dan mengetahui se-
cara salah (amoha). Buddha bersabda dalam Pabbatopama gātha, 
Saṁyutta Nikāya. Sebagai berikut;

Siapapun yang melaksanakan dhamma dengan baik,
baik melalui perbuatan, ucapan ataupun pikiran;
saat hidup di dunia, ia dipuji para bijaksanawan
bila kematian tiba, akan berbahagia di alam surga.
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Lebih lanjut supaya kita bisa mendapatkan berkah di alam 
manusia, berkah sebagai dewa maupun berkah nibbāna, adalah 
dengan kita melaksanakan poin-poin dhamma yang ada di dalam 
‘Maṅgala Sutta’  kotbah tentang berkah utama yang telah dijelaskan 
oleh Guru Agung kita Buddha, yaitu sebagai berikut;

1.  “Tidak bergaul dengan orang-orang dungu (jahat dan tidak 
 bermoral), 
2.  Bergaul dengan para bijaksanawan, 
3.  Menghormati mereka yang patut dihormati, 
4.  Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, 
5.  Memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, 
6.  Membimbing diri dengan benar, 
7.  Berpengetahuan luas, 
8.  Berketerampilan, 
9.  Terlatih baik dalam tata susila, 
10.  Bertutur kata dengan baik,
11.  Membantu ibu dan ayah, 
12.  Menunjang anak dan istri, 
13.  Bekerja dengan sungguh-sungguh,
14.  Berdana,
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15.  Melakukan kebajikan,
16.  Menyokong sanak saudara, 
17.  Tidak melakukan pekerjaan tercela,
18.  Menjahui perbuatan buruk, 
19.  Menghindari perbuatan buruk,
20.  Menahan diri dari minuman keras, 
21.  Tak lengah  melaksanakan Dhamma, 
22.  Memiliki rasa  hormat,
23.  Berendah hati,
24.  Merasa puas dengan yang dimiliki,
25.  Ingatbudi baik orang,
26.  Mendengarkan Dhamma pada waktu  yang sesuai,
27.  Sabar, 
28.  Mudah dinasehati, 
29.  Mengunjungi para petapa, 
30.  Membahas Dhamma pada waktu  yang sesuai,
31.  Bersemangat dalam mengikis kilesa,
32.  Menjalankan hidup suci,, 
33.  Menembus Empat Kebenaran Ariya,
34.  Mencapai Nibbāna,
35.  Meski disinggung oleh hal-hal duniawi batin tak tergoyahkan
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36.  Tiada sedih, 
37.  Tanpa noda, 
38.  Penuh damai.

Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan ma-
nusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan 
dimanapun berada.  Itulah berkah utama bagi para dewa dan ma-
nusia.

Penjelasan mengenai tiga macam berkah,  yaitu berkah di 
alam manusia (manussa sampatti), berkah terlahir di alam surga/
dewa (sagga sampatti), dan berkah nibbāna (nibbāna sampatti). Hal 
ini dijelaskan yaitu supaya kita menjadi mengerti bahwa di dalam 
ajaran Buddha, selain ada kehidupan manusia juga ada kehidu-
pan di alam surga/dewa, dan alam surga/dewa itu berbeda dengan 
nibbāna. Nibbāna merupakan tujuan tertinggi umat Buddha.

Marilah kita bersama-sama melakukan hal-hal yang baik se-
bagai suatu kondisi atau sebab yang baik, karena tanpa kita mem-
buat sebab yang baik, yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik, 
kita tidak akan mendapatkan hasil atau akibat yang baik pula.        
Itulah kuncinya supaya hidup bahagia penuh berkah. Dengan ba-
nyak-banyak melakukan kabaikan, mempraktikkan dhamma aja-
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ran Buddha dalam kehidupan sehari-hari dan melaksanakan poin-
poin dhamma berkah utama yang ada di ‘Maṅgala Sutta’, maka 
kita akan mendapatkan berkah. Apakah berkah di alam manusia, 
berkah terlahir di alam surga/dewa dan bahkan berkah nibbāna. 

Saat berbuat baik, itulah hari yang baik, berkah yang baik, fa-
jar yang terang, bangun tidur yang ceria, waktu yang baik, saat yang 
baik, dan disebut telah memuja para suciwan dengan baik. Setelah 
melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu: bertindak baik, berucap baik, 
berpikir baik, berpengharapan baik; pahala-pahala baiklah yang 
akan diperoleh. (Jaya Paritta)

 
Semoga segala berkah kebaikan menjadi kenyataan. Semo-

ga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua Buddha, 
Dhamma dan Saṅgha. Semoga Anda senantiasa sejahtera. Sela-
mat berjuang untuk memperoleh berkah yang tertinggi, mencapai 
nibbāna. 

Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
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Sumber:
• Paritta Suci biru STI. Penerbit: Yayasan Saṅgha Theravāda  

Indonesia.
• Dhammavibhāga, Penggolongan Dhamma. Diterbitkan oleh: 

Vidyasena Vihara Vidyaloka. Yogyakarta 2002.
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Sudahkah Saya
Berbuat Baik Hari ini?

Daripada hidup selama seratus tahun

yang penuh dengan perbuatan jahat

dan pikiran yang tidak terkendali

lebih baik hidup satu hari

yang penuh dengan perbuatan baik

dan pikiran yang terkendali. 

Dhammapada - Sahassa Vagga, 110



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA

 

54

Sudahkah Saya

Berbuat Baik Hari ini?

Dalam satu hari ada dua puluh empat jam dan terbagi menjadi 
tiga bagian yaitu pagi, siang dan malam. Dalam kehidupan 

sehari-hari sejak kita bangun di pagi hari sampai kita akan tidur 
lagi di malam hari, ada satu renungan dan pertanyaan  yang sa-
ngat baik sekali untuk selalu kita renungkan dan tanyakan di dalam 
diri, yaitu: Sudahkah saya berbuat baik hari ini? Dengan sering 
merenung dan bertanya demikian kepada diri sendiri, maka hal ini 
akan menjadikan kita bersemangat untuk memunculkan hal-hal 
yang baik/perbuatan baik di dalam diri yang belum ada atau belum 
muncul dan akan menjadikan lebih bersemangat dalam mengem-
bangkan kebaikan yang sudah ada di dalam diri.

Mengapa kita dianjurkan untuk berbuat baik? Karena de-
ngan kita berbuat baik, hal ini akan membuat orang lain/makh-
luk lain berbahagia dan sudah barang tentu diri sendiri juga akan 
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berbahagia dengan perbuatan baik yang sudah dilakukan tersebut. 
Selanjutnya, kita sebagai umat Buddha hendaknya untuk praktik 
melaksanakan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari sebagai wu-
jud penghormatan (paṭipatti pūjā) kepada Buddha, Guru Agung 
kita, yaitu selalu berusaha untuk tidak melakukan kejahatan, 
senantiasa menambah kebajikan dan berusaha untuk membersih-
kan batin sendiri, ini adalah ajaran para Buddha.  (Dhammapada 
– Buddha Vagga, 183) 

Berbuat baik seperti apa yang bisa kita lakukan?
Dalam Kitab Suci Aṅguttara Nikāya VIII, 36. Buddha 

menjelaskan bahwa ada tiga cara untuk membuat jasa kebajikan. 
Apakah yang tiga itu? Ada cara membuat jasa kebajikan dengan 
berdana (dāna), dengan moralitas (sīla), dan dengan mengem-
bangkan meditasi (bhāvana).

Selain itu, dalam melakukan perbuatan baik kita bisa melaku-
kannya melalui tiga cara, yaitu: perbuatan baik lewat tubuh jasmani 
(kusala kāya kamma), perbuatan baik lewat ucapan (kusala vacī 
kamma) dan perbuatan baik lewat pikiran (kusala mano kamma). 
Melalui tiga cara perbuatan baik lewat tubuh jasmani, yaitu: (1) Ti-
dak membunuh makhluk hidup, senantiasa mengembangkan cinta   
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kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk sehingga kita akan 
mencintai dan menghargai kehidupan. (2) Tidak mencuri, senan-
tiasa mengembangkan kemurahan hati dengan memberi atau ber-
dana, dan (3) Tidak berbuat asusila/selingkuh senantiasa mengem-
bangkan kesetiaan kepada pasangan hidup.

Melalui empat cara perbuatan baik lewat ucapan, yaitu: (1)
Tidak berdusta/berbohong (berbicara menipu yang merugikan 
orang lain), (2) Tidak  mengucapkan kata-kata memfitnah/me-
ngadu domba, (3) Tidak mengucapkan kata-kata kasar (berbicara 
yang menyakitkan hati dan perasaan orang lain), dan (4) Tidak me- 
ngucapkan kata-kata yang tidak berguna/omong kosong. Senan-
tiasa selalu berusaha untuk mengembangkan kejujuran. Lebih lan-
jut, Buddha menjelaskan dalam Kitab Suci Aṅguttara Nikāya V, 
198.  ‘Tentang Ucapan yang Baik.’ Ucapan yang baik yaitu ucapan 
yang memiliki lima tanda: (1) Ucapan itu tepat waktu, (2) Ucapan 
itu benar, (3) Ucapan itu lembut, (4) Ucapan itu bertujuan, dan (5) 
Ucapan itu diucapkan dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta 
kasih. 

Melalui tiga cara perbuatan baik melalui pikiran, yaitu: (1) 
Tidak memiliki pikiran yang dipenuhi ketamakan/keserakahan 
(alobha), (2) Tidak memiliki pikiran yang dipenuhi dengan keben-
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cian (adosa), dan (3) Tidak memiliki pandangan yang salah  karena 
ketidaktahuan dan mengetahui secara salah (amoha). Selain itu, 
perbuatan baik melalui pikiran bisa juga dilakukan dengan cara ra-
jin melatih samādhi atau bermeditasi, selalu berpikir yang positif, 
memiliki niat yang baik dengan selalu mengharapkan orang lain 
bahagia atau ikut berbahagia atas keberhasilan/kebahagiaan orang 
lain.

Hari-hari yang Bahagia dengan Melakukan Kebaikan.
Dalam kehidupan ini sudah pasti kita mendambakan keba-

hagiaan. Supaya selalu berbahagia bebas dari penyesalan, maka kita 
perlu mengembangkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. 
Dalam kitab suci Aṅguttara Nikāya III, 150. Buddha menjelaskan 
bahwa hari-hari yang bahagia akan menjadi milik seseorang, baik 
pada pagi hari, siang hari, maupun malam hari, yaitu: “Bilamana 
seseorang mampu berbuat baik lewat tubuh, ucapan dan pikiran 
sepanjang pagi hari, maka pagi hari yang bahagia akan menjadi 
milik mereka. Selama seseorang mampu berbuat baik lewat tubuh, 
ucapan dan pikiran sepanjang siang hari, maka siang hari yang  ba-
hagaia akan menjadi milik mereka dan selama seseorang mampu 
berbuat baik lewat tubuh, ucapan dan pikiran sepanjang malam 
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hari, maka malam hari yang bahagia akan menjadi milik mereka.” 
Lebih lanjut dalam kitab suci Ittivuttaka, Buddha menjelas-

kan bahwa ada dua hal yang tidak akan menimbulkan penyesalan 
dalam diri seseorang, yaitu: ketika seseorang berpikir dalam dirinya 
saya tidak melakukan apa yang buruk maka tidak akan ada penye-
salan dalam dirinya dan ketika ia berpikir saya telah melakukan apa 
yang baik maka ia tidak akan ada penyesalan dalam dirinya. Su-
dah barang tentu ketika seseorang sudah melakukan apa yang baik 
dan tidak melakukan apa yang buruk maka dalam kehidupan ini ia 
akan menjadi damai, tentram, bahagia tiada penyesalan maupun 
kecemasan dan ketakutan.

Manfaat Berbuat Baik.
Dengan melakukan kebaikan maka tidak akan ada penyesa-

lan setelah melakukannya, dengan tidak adanya penyesalan maka 
akan menjadi gembira, bersuka cita, tenang dan bahagia, akan 
mendapatkan kekayaan lahir dan batin, termasyur/reputasi baik 
tersebar luas, penuh percaya diri kemanapun pergi, meninggal 
dengan tenang, terlahir di alam bahagia dan kebaikan yang dilaku-
kan oleh seseorang sudah pasti akan membuat orang lain/makhluk 
lain berbahagia. 
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Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk bersemangat 
dan bertekad dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan ke-
bajikan lewat tubuh, ucapan maupun pikiran.  Semakin banyak ke-
baikan yang kita lakukan maka hal ini akan mengkondisikan hari-
hari kita menjadi bahagia dan bebas dari penyesalan. 

Lebih baik tidak melakukan perbuatan jahat,
karena akan menimbulkan penderitaan di kemudian hari.
Lebih baik melakukan perbuatan baik,
karena tidak akan ada penyesalan setelah melakukannya. 
(Dhammapada – Niraya Vagga, 314)

Marilah kita bersama-sama untuk selalu merenungkan dan 
bertanya kepada diri sendiri, Sudahkah saya berbuat baik hari ini? 
jika belum berbuat baik, ayo lakukanlah sekarang juga, dan jika 
sudah berbuat baik, ayo tambah perbuatan baik yang baru. Berbuat 
baik lewat perbuatan badan jasmani, ucapan dan pikiran. Jangan 
tunda untuk berbuat baik dan ulangilah setiap kebaikan yang su-
dah dilakukan, karena kebaikan akan membuahkan kebahagiaan.
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 Sesuai dengan benih yang telah ditabur:
begitulah buah yang akan dipetiknya;

pembuat kebaikan akan mendapat kebaikan;
pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula. 

(Saṁyuta Nikāya – Sagāthāvagga). 
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Kisah Pertanyaan
Maha Moggalana Thera

Berkata yang jujur dan selalu sabar,

selalu memberi kepada yang meminta walaupun sedikit,                                                                                       

ketiga hal tersebut akan membawa anda terlahir di alam surga. 

Kodha Vagga, 224
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Kisah Pertanyaan

Maha Moggalana Thera

Dikisahkan pada waktu itu Māha Moggallana Thera mengun-
jungi alam surga dan menjumpai banyak dewa yang tinggal 

di tempat yang mewah. Beliau bertanya kepada mereka, perbua-
tan baik apa yang menyebabkan mereka terlahir di alam surga, dan 
merekapun memberikan jawaban yang berbeda-beda. Dewa yang 
satu mengatakan ia terlahir di alam surga bukan karena ia banyak 
berdana atau sering mendengarkan dhamma, tetapi hanya karena 
ia selalu berbicara benar (jujur). Dewa kedua adalah dewa wanita 
yang terlahir di alam surga, ia menjawab bahwa karena ia tidak 
pernah marah pada tuannya dan tidak memiliki maksud buruk 
kepadanya meskipun tuannya sering memukul dan menyiksanya. 
Dengan meredam kemarahan dan menghindari kebencian, ia ter-
lahir di alam surga. Selanjutnya, ada yang terlahir di alam surga 
karena sedikit berdana. Seperti mendanakan sebatang gula tebu, 
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buah, atau beberapa sayuran kepada seorang bhikkhu atau pada 
orang lain yang membutuhkan.

Setelah kembali dari alam surga, Māha Moggallana Thera 
bertanya kepada Buddha, apakah mungkin meraih banyak keun-
tungan hanya dengan bicara benar, atau mengendalikan perbua-
tan atau dengan memberikan sedikit barang seperti buah dan say-
uran. Buddha menjawab, “Anak-ku, mengapa engkau bertanya hal 
itu? apakah kamu tidak melihat dan mendengar sendiri apa yang 
dewa-dewa itu katakan? Seharusnya engkau tidak meragukannya. 
Sedikit perbuatan baik pasti akan membawa seseorang terlahir di 
alam surga.”

Kemudian Buddha membabarkan syair Dhammapada –
Kodha Vagga, 224. Berikut ini:

Berkata yang jujur dan selalu sabar,                                                                                            
selalu memberi kepada yang meminta walaupun sedikit,                                                                                       
ketiga hal tersebut akan membawa anda terlahir di alam 
surga. 

Sumber:
• Dhammapada Atthakatha, Kisah-kisah Dhammapada.         

Diterbitkan Oleh: Vidyasena Vihara Vidyaloka, Yogyakarta.
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Menjadi
Umat Buddha Sejati

Janganlah berbuat jahat, 

 lebih banyaklah berbuat baik,

sucikan hati dan pikiran, 

ini adalah ajaran para Buddha. 

Dhammapada - Buddha Vagga, 183
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Menjadi

Umat Buddha Sejati

Dalam Maṅgala Sutta yang merupakan khotbah Buddha ten-
tang berkah utama, ada 38 poin berkah dan salah satunya 

adalah bertempat tinggal di tempat yang sesuai itulah berkah uta-
ma. Memiliki rumah yang besar, megah, mewah dan indah meru-
pakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi seseorang, apalagi rumah 
yang ditempati itu berada di  tempat yang sesuai atau di lingkungan 
yang baik. Misalnya, bertempat tinggal di lingkungan orang-orang 
baik/bermoral, jauh dari ancaman banjir dan kebakaran, tidak jauh 
dari  pasar, rumah sakit , terminal, stasiun atau bandara dan salah 
satunya adalah tidak jauh dari tempat ibadah (vihara), sehingga 
hal ini akan membuat seseorang mendapatkan kesempatan lebih 
banyak untuk melakukan perberbuatan baik dengan sering pergi 
berkunjung ke vihara. 

Mengapa ke vihara? Pertanyaan ini kadang ditanyakan oleh 
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beberapa umat Buddha yang belum mengerti manfaat ke vihara 
dan apa saja yang biasanya dilakukan di vihara. Tujuan  kita pergi 
ke vihara sebenarnya adalah untuk melakukan dan menambah 
kebajikan, sebagai contohnya yaitu kita bisa bersih-bersih vihara, 
berdana, bermeditasi, mengunjungi para bhikkhu untuk bertanya, 
berdiskusi atau belajar dhamma, membaca paritta atau melakukan 
puja bakti  di vihara tersebut. Melakukan puja bakti sebenarnya 
memiliki makna penghormatan (pūjā), sebagai wujud bakti kita 
sebagai umat Buddha kepada Tiratana (Buddha, Dhamma dan 

Saṅgha). Pemujaan atau penghormatan kepada mereka yang patut 
dipuja secara benar merupakan berkah utama (maṅgala). Hal ini 
diterangkan oleh Buddha dalam Maṅgala Sutta yang berbunyi: 
pūjā ca pūjanīyānaṁ etammaṅgalamuttamaṁ  (menghormat yang 
patut dihormati adalah berkah utama).

Puja bakti di vihara sebenarnya sudah dilakukan sejak            
zaman Buddha masih ada. Untuk saat ini, kegiatan puja bakti di  
vihara-vihara biasanya dilaksanakan pada hari-hari tertentu seper-
ti hari jumat, sabtu atau hari minggu (hal ini merupakan kesepaka-
tan bersama para umat Buddha yang ada di vihara tersebut untuk 
melakukan puja bakti) yaitu para umat Buddha perumah tangga 
datang ke vihara berkumpul di dhammasala melakukan penghor-
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matan kepada Tiratana, membaca paritta, bermeditasi, berdana 
dan juga mendengarkan kotbah dhamma yang disampaikan oleh 
para bhikkhu/sāmaṇera atau para romo pandita. 

Manfaat Puja Bakti di Vihara
Banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan kita sering 

pergi ke vihara dan melakukan puja bakti, yaitu: (1) akan me-
ningkatkan dan memperkuat keyakinan (saddhā) pada Tiratana  
(Buddha, Dhamma dan Sangha). (2) Berkembangnya brahma 
vihāra: berkembangnya cinta kasih (mettā), kasih sayang (karuṇā), 
simpati  (muditā) dan ketenang-seimbangan batin (upekkhā). (3) 
Berkembangnya pengendalian diri (saṁvara). (4) Berkembangnya 
perasaan puas (santutthi). (5) Berkembangnya kesabaran (khanti) 
dan berkembangnya kebahagiaan (sukha). Selain itu, kita juga bisa 
melakukan banyak kebajikan melalui ucapan, pikiran dan per-
buatan. Berbuat baik melalui ucapan seperti misalnya pada waktu 
kita membaca paritta suci yaitu kita mengulang khotbah-khotbah  
Buddha, berbuat kebajikan lewat pikiran yaitu dengan kita berme-
ditasi  dan menambah kebaikan melalui perbuatan badan jasmani 
yaitu seperti misalnya dengan berdana, membantu membersihkan         
vihara, menyiapkan perlengkapan-perlengkapan sebelum puja 
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bakti dimulai dan sebagainya.
Selain hal-hal di atas, pada waktu kita melakukan puja bakti, 

kita juga bisa mengembangkan sepuluh macam perbuatan berjasa 
(dasa puñña kiriyā vatthu) yang akan memberikan banyak man-
faat kebaikan bagi kehidupan kita. Sepuluh perbuatan berjasa itu 
adalah sebagai berikut:

•  Dāna (Memberi). 
Hal ini biasanya dilakukan di setiap puja bakti di vihara yaitu 
setelah dhammadesana selesai acara puja bakti dilanjutkan 
dengan berdana dengan diiringi dengan menyanyikan lagu 
dana paramita. Hal ini akan memberi manfaat yaitu akan 
mengurangi keserakahan (lobha) dan sebagai latihan untuk 
tidak melekat (melepas  kepemilikan). Dalam Maṅgala Sutta, 
kotbah tentang berkah utama. Buddha menjelaskan bahwa 
berdana merupakan berkah utama.

•  Bertekat Menjalankan Sīla (Moralitas). 
Bertekat dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan 
pañcasīla buddhis (lima latihan kemoralan) dalam kehidu-
pan sehari-hari, yaitu bertekad tidak melakukan penbunuhan 
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makhluk hidup, mencuri, berbuat asusila/selingkuh, berbo-
hong dan mengkonsumsi barang yang menyebabkan lemah-
nya kesadaran. Dengan mempraktikan sīla, hal ini akan mem-
beri manfaat yang begitu besar, Buddha menjelaskan dalam 
Kitab Suci Dīgha Nikāya, Mahāparinibbāna Sutta. Yaitu:
1. Akan memperoleh harta baik materi maupun dhamma.
2. Termasyur atau terkenal karena kebaikannya.
3. Mempunyai percaya diri dimanapun dia berada. 
4.  Menjelang meninggal dunia pikirannya tenang dan tidak 

gelisah.
5.  Setelah meninggal akan terlahir di alam surga atau dewa.

•  Bhāvana (Melatih meditasi). 
Hal ini juga biasa dilakukan ketika puja bakti di vihara. Prak-
tik meditasi ini akan bermanfaat untuk kita sehingga akan 
mendapatkan ketenangan dan kedamaian bathin.

•  Apacāyana (Berendah hati dan menghormati mereka yang  
 lebih tua atau orang suci). 

Hal ini bisa kita lakukan seperti bersikap anjali, bernamaskara 
(bersujud), berucap yang ramah, sopan santun. Manfaatnya 



Menjadi Umat Buddha Sejati

 

7 1

bagi kita yaitu akan mengurangi ego kita sehingga akan men-
jadi orang yang lebih rendah hati dan tidak sombong.  Selain 
itu dalam Dhammapada 109, Buddha bersabda:   “Siapapun 
yang menghormat kepada yang patut di hormat akan berkem-
bang padanya empat hal, yakni; umur panjang, keelokan, ke-
bahagiaan dan kekuatan.”
 

•  Veyyavaca (Membantu dan bersemangat  dalam melakukan 
 hal-hal yang patut dilakukan). 

Hal ini bisa dilakukan dengan membantu menyiapkan tempat 
duduk sebelum puja bakti dimulai, menghias altar atau de-
ngan membuang sampah ditempatnya, ikut membantu mem-
bersihkan vihara dengan menyapu, membersihkan kaca, atau 
mengepel. Manfaatnya yaitu vihara akan menjadi bersih dan 
terlihat indah, sehingga orang yang datang ke vihara akan 
menjadi senang dan bahagia dengan melihat kebersihan dan 
keindahan vihara. 

•  Pattidāna (pelimpahan jasa) 
Hal ini biasanya dilakukan yaitu dengan membacakan Paritta 
Ettavata atau Pattidāna. Selain bermanfaat bagi diri sendiri 
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yaitu menambah kebajikan, pelimpahan jasa ini akan ber-
manfaat bagi para leluhur, sanak keluarga yang telah me-
ninggal dan para makhluk yang berhubungan kamma de-
ngan kita.

•  Pattānumodāna (Bergembira atas kebaikan yang dilakukan 
 dari orang lain). 

Bermudita citta, dengan kita ikut berbahagia atas kebaikan 
yang telah dilakukan orang lain hal ini akan menghilangkan 
sifat iri hati.

•  Dhammasavana (Mendengarkan dhamma). 
Dengan sering mendengarkan dhamma, maka akan ber-
tambah pengetahuan tentang dhamma dan akan menjadi bi-
jaksana. Dalam kitab suci Aṅguttara Nikāya kelompok lima 
(Dhammasavananisaṁsa). Dijelaskan ada lima manfaat yang 
akan diperoleh dengan kita sering mendengar dhamma, yaitu: 
1. Akan mendengar hal-hal yang belum pernah didengar 

sebelumnya. Atau akan mendapat wawasan/pengetahuan 
yang baru tentang dhamma ajaran Buddha.

2. Hal-hal yang telah ia dengar sebelumnya tetapi belum 
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jelas, maka dengan mendengarkan dhamma, ia akan men-
jadi lebih memahami dan mengerti dengan lebih jelas.

3. Dengan mendengarkan dhamma akan menghilangkan 
keragu-raguan mengenai dhamma, sehingga pada waktu 
praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari akan de-
ngan penuh keyakinan dan tidak ragu-ragu melakukan-
nya.

4.  Mendengarkan dhamma dapat memberikan pengertian 
benar.

5.  Pikiran orang yang mendengar dhamma akan menjadi 
tenang dan bahagia.

•  Dhammadesanā (Membabarkan khotbah dhamma). 
Hal ini bisa kita lakukan yaitu dengan memberi nasihat-
nasihat yang baik sesuai dengan dhamma ajaran kebena-
ran Buddha, membagikan buku-buku dhamma atau kaset-                  
kaset khotbah dhamma. Manfaat bagi seseorang yang sering 
membabarkan dhamma yaitu: meningkatkan kehormatan 
atau harga diri, mengembangkan daya pengaruh terhadap 
orang lain, pengembangan sifat-sifat baik dan memperkaya 
kebajikan.
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•  Diṭṭhijukamma (Meluruskan pandangan salah seseorang). 
Dalam hal ini kita bisa berdiskusi atau tanya jawab tentang 
dhamma, memberi nasihat dan mengukuhkan teman-teman 
atau sahabat kita yang mungkin belum yakin menjadi ber-
keyakinan terhadap Buddha Dhamma, yang tadinya tidak 
bermoral  kita arahkan untuk menjalankan moralitas, yang 
tadinya kikir dan belum mempunyai sifat murah hati kita 
arahkan sehingga menjadi bermurah hati dan yang tadinya 
tidak bijaksana menjadi bijaksana.

 
Banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan melakukan 

puja bakti di vihara. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan sema-
ngat kita sebagai umat Buddha untuk datang ke vihara, melakukan 
puja bakti dan menjadi umat Buddha yang baik dengan cara bela-
jar dan praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha 
untuk tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa me-
nambah kebajikan dan berusaha membersihkan batin sendiri yang 
merupakan ajaran para Buddha. Dengan demikian, keyakinan kita 
akan semakin kokoh kuat kepada Tiratana (Buddha, Dhamma dan 
Saṅgha).
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Berusahalah untuk menjadi umat Buddha sejati dengan 
semangat belajar, dan semangat melaksanakan Dhamma ajaran 
Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Rajin ke vihara, mengikuti 
kegiatan puja bakti, berdana, melaksanakan sīla dengan sungguh-
sungguh, rajin melatih meditasi dan mengembangkan kebijaksa-
naan.  

Janganlah berbuat jahat,  
lebih banyaklah berbuat baik, 

sucikan hati dan pikiran, 
ini adalah ajaran para Buddha.

(Dhammapada – Buddha Vagga, 183).

Semoga Anda semuanya maju dalam dhamma. Semoga 
semua makhluk hidup berbahagia. 
Sumber:
• Petikan Aṅguttara Nikāya, Kitab Suci Agama Buddha. Vihara 

Bodhivaṁsa - Klaten 2003.
• Dhammavibhāga, Penggolongan Dhamma. Diterbitkan oleh: 

Vidyasena Vihara Vidyaloka. Yogyakarta 2002.
• Dhammapada. Diterbitkan oleh; Yayasan Abdi Dhamma          

Indonesia, tahun 2004.
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Jenis Keyakinan
yang Terbaik
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Jenis Keyakinan

yang Terbaik

Para bhikkhu, ada empat jenis keyakinan yang terbaik. Apakah 
yang empat itu?
Para bhikkhu, di antara semua makhluk hidup baik yang tan-

pa kaki atau berkaki dua, berkaki empat atau berkaki banyak, yang 
berbentuk atau tanpa-bentuk, yang bisa memahami, tidak bisa me-
mahami, atau bukan bisa memahami pun bukan tidak bisa mema-
hami  Tathāgata, Arahat, Yang Sepenuhnya Tercerahkan, dianggap 
yang terbaik di antara semua itu. Mereka yang memiliki keyakinan 
pada Buddha, memiliki keyakinan pada yang terbaik. Bagi mereka 
yang memiliki keyakinan pada yang terbaik, hasil yang terbaik 
akan mereka miliki.

Para bhikkhu, di antara hal-hal yang terkondisi, Jalan Mulia 
Berunsur Delapan dianggap yang terbaik di antara semua itu. Me-
reka yang memiliki keyakinan pada Jalan Mulia Berunsur Delapan 

Jenis Keyakinan yang Terbaik



memiliki keyakinan pada yang terbaik; dan bagi mereka yang me-
miliki keyakinan pada yang terbaik, hasil yang terbaik akan mereka 
miliki.

Para bhikkhu, di antara hal-hal yang terkondisi dan tidak 
terkondisi, tanpa-nafsu dianggap yang terbaik dari semua itu: 
hancurnya segala perasaan tergila-gila, hilangnya kehausan, ter-
cabutnya akar kemelekatan, terpotongnya lingkaran (tumimbal 
lahir), hancurnya nafsu keinginan, tanpa-nafsu, nibbāna. Mereka 
yang memiliki keyakinan pada Dhamma yang tanpa-nafsu memiliki 
keyakinan pada yang terbaik; dan bagi mereka yang memiliki keya-
kinan pada yang terbaik, hasil yang terbaik akan mereka miliki.

Para bhikkhu, di antara semua kelompok atau komuni-
tas (keagamaan), saṅgha siswa Tathāgata dianggap yang terbaik, 
yaitu, empat pasang manusia agung, delapan individu agung; 
Saṅgha siswa Yang Terberkahi pantas mendapatkan pemberian, 
pantas menerima keramahtamahan, pantas menerima persemba-
han,  pantas mendapatkan penghormatan, merupakan ladang jasa 
yang tak ada bandingnya bagi dunia. Mereka yang memiliki keyaki-
nan pada Sangha, memiliki keyakinan pada yang terbaik; dan bagi                
mereka yang memiliki keyakinan pada yang terbaik, hasil yang ter-
baik akan menjadi milik mereka.

Jenis Keyakinan yang Terbaik
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Inilah, para bhikkhu, empat jenis keyakinan yang terbaik. 
          (Aṅguttara Nikāya. IV, 34.)

Menjadi Umat Buddha Sejati
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Kisah Matthakundali

Seorang brāhmaṇa bernama Adinnapubbaka mempunyai 
anak tunggal yang amat dicintai dan disayangi bernama  

Matthakundali. Sayang, Adinnapubbaka adalah seorang kikir dan 
tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang lain. Bahkan 
perhiasan emas untuk anak tunggalnya dikerjakan sendiri demi 
menghemat upah yang harus diberikan kepada tukang emas. 

Suatu hari, anaknya jatuh sakit, tetapi tidak satu tabib pun 
diundang untuk mengobati anaknya. Ketika menyadari anaknya 
telah mendekati ajal, segera ia membawa anaknya keluar rumah 
dan dibaringkan di beranda, sehingga orang-orang yang berkun-
jung kerumahnya tidak mengetahui keadaan itu.

Sebagaimana biasanya, di waktu pagi sekali, Buddha berme-
ditasi. Setelah selesai, dengan mata ke-Buddha-an beliau melihat 
keseluruh penjuru, barangkali ada makhluk yang memerlukan 

Kisah Matthakundali



pertolongan. Buddha melihat Matthakundali sedang berbaring 
sekarat di beranda. Beliau merasa bahwa anak itu memerlukan 
pertolongan-Nya.

Setelah memakai jubah-Nya, Buddha memasuki kota  
Savatthi untuk ber-piṇḍapata. Akhirnya beliau tiba di rumah 
brāhmaṇa Adinnapubbaka. Beliau berdiri di depan pintu rumah 
dan memperhatikan Matthakundali. Rupanya Matthakundali tidak 
sadar sedang diperhatikan. Kemudian Buddha memancarkan sinar 
dari tubuhnya, sehingga mengundang perhatian Matthakundali.

Ketika Matthakundali melihat Buddha, timbullah keyakinan 
yang kuat dalam batinnya. Setelah Buddha pergi, ia meninggal du-
nia dengan hati yang penuh dengan keyakinan terhadap Buddha 
dan terlahir kembali di alam Surga Tāvatiṁsa.

Dari kediamannya di surga, Matthakundali melihat ayahnya 
berduka cita atas dirinya di tempat kremasi. Ia merasa iba. Kemu-
dian ia menampakkan dirinya sebagaimana dahulu sebelum ia 
meninggal, dan memberi tahu ayahnya bahwa ia telah terlahir di 
alam surga Tāvatiṁsa karena keyakinanya kepada Buddha. maka 
ia menganjurkan ayahnya mengundang dan berdana makanan ke-
pada Buddha.

Kisah Matthakundali
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Brāhmaṇa Adinnapubbaka mengundang Buddha untuk 
menerima dana makanan.

Selesai makan, ia bertanya, “Bhante, apakah seseorang dapat, 
atau tidak dapat, terlahir di alam surga, hanya karena berkeyakinan 
terhadap Buddha tanpa berdana dan tanpa melaksanakan moral 
(sīla)?”

Buddha tersenyum mendengar pertanyaan itu. Kemudian 
beliau memanggil Dewa Matthakundali agar menampakkan diri-
nya. Matthakundali segera menampakkan diri, tubuhnya dihiasi 
dengan perhiasan surgawi, dan menceritakan kepada orang tua 
dan sanak keluarganya yang hadir, bagaimana ia dapat terlahir di 
alam Surga Tāvatiṁsa. Orang-orang yang memperhatikan dewa 
tersebut menjadi kagum, bahwa anak brāhmaṇa Adinnapub-
baka mendapatkan kemuliaan hanya dengan keyakinan terhadap  
Buddha.

Pertemuan itu diakhiri oleh Buddha dengan membabarkan 
syair Dhammapada kedua berikut ini:

“Pikiran mendahului semua kondisi batin, pikiran adalah pe-
mimpin, segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran 
yang bersih/suci seseorang berbicara atau berbuat dengan jasmani, 
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maka kebahagiaan akan mengikuti si pelaku karenanya, seperti  
bayangan yang tidak pernah meninggalkan tubuh seseorang.”

Pada akhir kotbah Dhamma itu, Matthakundali dan  
Adinnapubbaka langsung mencapai tingkat kesucian sotāpatti. 
Kelak, Adinnapubbaka mendanakan hampir semua kekayaannya 
bagi kepentingan dhamma.

Sumber:
• Dhammapada Atthakatha, Kisah-kisah Dhammapada.         

Diterbitkan Oleh: Vidyasena Vihara Vidyaloka, Yogyakarta.
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Berbuat Baik
dengan Berdana,

Siapa Takut?

Dānañca dhammacariyā ca  Etammaṅgalamuttamaṁ ti. 

Berdana, melakukan kebajikan itulah berkah utama. 

Khuddakapāṭha, Maṅgala Sutta
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Berbuat Baik dengan Berdana,

Siapa Takut?

Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma,
Semoga kita diberkahi oleh Buddha maha suci.
Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela, 
Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna.
(Syair Lagu Dana Paramita)

Syair lagu di atas tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semua 
umat Buddha, karena di setiap acara puja bakti di Vihara lagu 

ini selalu dinyanyikan untuk mengiringi pada saat berbuat baik 
yaitu berdana. Berdana atau memberi  merupakan dasar perbua-
tan berjasa  di samping melaksanakan sīla (moralitas) dan bhāvanā 
(meditasi). Dana berasal dari bahasa pāḷi ‘dāna’ yang bila diter-
jemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti dana, 

Berbuat Baik dengan Berdana, Siapa Takut?



amal, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan kegiatan yang 
berkaitan dengan pemberian dana disebut berdana. Dalam dham-
ma pemberian dapat dilakukan dengan memberikan barang-ba-
rang yang bersifat materi maupun non-materi. Ada tiga macam 
bentuk dana yaitu:
1. Ᾱmisa-dāna: Dana berupa barang-barang materi.

Berdana barang-barang materi, dalam hal ini dapat diba-
gi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Bentuk dana            
barang-barang materi yang eksternal seperti misalnya 
makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, uang.  Sedangkan 
bentuk dana barang-barang materi yang internal yaitu misal-
nya berdana anggota tubuh, seperti  donor darah, mata, ginjal 
serta organ tubuh lainnya.

2. Dhamma-dāna: Berdana Dhamma.
Dana berupa ajaran-ajaran kebenaran, yaitu memberikan  
pelajaran atau pengetahuan dhamma. Dalam hal ini, kita bisa 
memberikan nasihat-nasihat yang baik yang sesuai dham-
ma, mencetak atau memperbanyak buku-buku dhamma, 
memberi buku-buku dhamma, kaset-kaset ceramah atau            
berdhammadesana.

Berbuat Baik dengan Berdana, Siapa Takut?
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3. Abhaya-dāna: Dana membebaskan makhluk dari ketakutan 
atau bahaya.
Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan melepaskan              
makhluk/satwa (fangsen) seperti misalnya membebaskan 
burung, ikan, kura-kura dan lain-lain. Agar mereka berbaha-
gia hidup di alam bebas, atau dengan memaafkan orang lain 
yang bersalah kepada kita, sehingga orang lain akan mera-
sa nyaman, tentram, tenang, damai dan bahagia bebas dari           
ketakutan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaku-
kan kebajikan dengan berdana (memberi) dapat dilakukan tidak 
hanya dengan memberikan barang yang berupa materi saja. Selain 
itu suatu pemberian dapat juga dilakukan dengan memberikan 
tenaga, senyuman, nasihat yang baik, memotivasi, memberikan 
pengetahuan untuk membantu orang yang sedang membutuhkan 
dan sebagainya. 

Suatu pemberian hendaknya dilakukan dengan tulus, ikhlas 
dan tanpa pamrih yang didasari dengan kebijaksanaan dan cinta 
kasih ingin menolong dan membantu orang lain/makhluk lain 
yang membutuhkan. Dalam berdana atau memberi ada beberapa 



Berbuat Baik dengan Berdana, Siapa Takut?

 

91

jenis pemberian, diantaranya yaitu: memberi mengharap, memberi 
menguasai, memberi mengikat dan memberi melepas. Dari  empat 
jenis pemberian ini, memberi mengharap, menguasai dan mengi-
kat adalah pemberian yang masih ada pamrih, di dalamnya ma-
sih ada lobha, dosa dan moha. Oleh karena itu, hendaknya kita       
berusaha untuk memberi melepas, yaitu memberi dengan tulus, 
ikhlas dan tanpa pamrih. Selain itu ketika berdana hendaknya kita 
mempunyai motivasi -niat/kehendak- yang baik dan yang positif, 
yaitu berdana hanya dengan mengutamakan kebahagiaan orang 
lain, untuk meringankan beban pendertitaan makhluk lain. Ber-
dana yang bertujuan untuk melepas, berdana sebagai latihan un-
tuk tidak melekat terhadap kepemilikan, berdana dengan tujuan           
untuk mengurangi lobha (keserakahan), dosa (kebencian), dan 
moha (kegelapan batin). Motivasi dalam berdana ini adalah meru-
pakan hal yang sangat baik.

Faktor-faktor terjadinya kebajikan berdana.
Dalam melakukan kebajikan dengan berdana perlu diketahui 

bahwa harus ada faktor-faktor yang saling mempengaruhi, yaitu: 
(1) Ada orang yang mau berdana atau si pemberi  yang diibaratkan 
seperti seorang petani. Kemudian, (2) ada yang menerima dana 
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yang akan diberikan atau  si penerima dana, yang diibaratkan se- 
perti ladang dan (3) ada suatu barang yang bersifat materi maupun 
non-materi  yang akan diberikan yang diibaratkan seperti biji atau 
benih yang akan di tanam.  Jika salah satu faktor dari tiga hal ini ti-
dak ada, maka tidak bisa dikatakan sebagai  suatu tindakan  berjasa 
yaitu berdana. Oleh karenanya, sebagai umat Buddha yang baik 
disaat kita bisa melakukan kebajikan dengan berdana, hendaknya 
si pemberi  dana mengucapkan terimakasih kepada si penerima 
dana. Mengapa demikian? Karena kita sangat beruntung ada yang 
mau menerima dana yang akan diberikan, coba saja kalau tidak 
ada si penerima, maka tentunya kita tidak bisa melakukan tinda-
kan berjasa yaitu berdana.

Hati-hati ketika berdana jangan sampai muncul lobha, dosa dan 
moha.

Ketika sedang berbuat baik dengan berdana kita harus ber-
hati-hati karena bisa saja setelah itu muncul keserakahan (lobha), 
misalnya kita mengharap suatu barang yang lebih banyak atau    
lebih besar dari apa yang sudah kita berikan kepada orang lain atau 
kita berdana dengan tujuan agar terkenal, atau menjadi berkuasa, 
menjadi seenaknya menyuruh orang yang sudah diberi dana. Se-



Berbuat Baik dengan Berdana, Siapa Takut?

 

93

lain itu kita juga harus berhati-hati,  sewaktu berdana jangan sam-
pai muncul kebencian (dosa) dalam diri kita, misalnya pada waktu 
memberi makan kepada seorang pengemis sambil mengusirnya 
supaya pergi, memberi uang kepada pengamen jalanan dengan tu-
juan supaya cepat pergi menjauh dan tidak mengganggu kita, atau 
memberi  dengan melemparkan barang yang akan diberikan sambil 
berkata-kata kasar. Begitu pula kita harus hati-hati dalam berdana 
jangan sampai ada kegelapan batin (moha) dalam diri kita. Misal-
nya setelah berdana muncul penyesalan, menjadi malu karena dana 
yang diberikan itu sedikit atau kecil sehingga di lain ke-sempatan 
tidak berdana lagi, atau  kita berdana kepada orang yang sering 
minum-minuman keras, kepada seorang penjudi (orang yang ti-
dak memiliki moral yang baik), berdana racun, obat-obatan terla-
rang, minuman keras beralkohol, atau hewan untuk dikurbankan/
dibunuh.  Meskipun memang hal ini adalah merupakan dana, akan 
tetapi berdana yang tidak sesuai dengan dhamma. Oleh karena itu, 
hendaknya dalam berdana kita harus melakukannya dengan tulus 
ikhlas yang didasari dengan cintakasih dan bijaksana.

Bagaimana caranya kita memberikan dana dengan baik?
Dalam Kitab Suci Aṅguttara Nikāya (V, 148). Buddha 
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menjelaskan bahwa ada lima hal bagaimana cara memberikan 
dana yang terbaik. Lima hal itu adalah sebagai berikut:

1.  Memberi dengan keyakinan.
Hal ini bisa dilakukan dengan  cara menyerahkan  dana itu 
dengan tangan sendiri kepada si penerima, bukan dengan 
dititipkan kepada orang lain.

2.  Memberi dengan penuh hormat.
Hal ini bisa dilakukan yaitu pada saat memberikan dana hen-
daknya  diberikan dengan penuh perhatian, hati-hati, tidak 
terburu-buru, dan tidak ceroboh sehingga seperti membuang 
barang yang sudah tidak terpakai. Hal ini dilakukan untuk 
menunjukkan penghargaan terhadap si penerima dana.

3.  Memberi  pada saat yang tepat.
Memberi pada saat yang tepat dapat dilakukan yaitu pada 
waktu ada bencana alam, musibah, banjir, kebakaran, 
kelaparan dan lain-lain. Atau misalnya ketika ingin berdana 
makanan kepada para bhikkhu/sāmaṇera, tentunya saat 
yang tepat adalah sebelum jam dua belas siang karena para                    
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bhikkhu/sāmaṇera  setelah jam dua belas siang sudah tidak 
makan lagi. Selain itu barang-barang yang akan diberikan 
juga hendaknya barang-barang yang tepat, yaitu barang yang 
benar-benar dibutuhkan oleh si penerima. 

4.  Memberi dengan hati yang dermawan.
Pada waktu berdana atau memberi hendaknya dilakukan 
dengan hati yang dermawam, dengan perasaan yang senang, 
gembira dan berbahagia sebelum berdana, pada saat mem-
persembahkan dana itu, dan setelah berdana atau dengan 
memberi barang-barang yang dibutuhkan orang lain dan ja-
ngan sampai muncul penyesalan setelah berdana.

5.  Memberi tanpa menjelekkan.
Dalam hal ini, hendaknya setelah berdana kita bisa mengu-
capkan terima kasih kepada si penerima dana, karena su-
dah mau menerima dana yang diberikan atau mengucapkan 
semoga bermanfaat untuk anda, semoga anda berbahagia, 
tanpa menjelekkan atau merendahkan si penerima dana.
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Kepada siapa dana harus diberikan?
Dalam berdana hendaknya kita tidak membeda-bedakan atau 

pilih-pilih kepada siapa dana harus diberikan. Buddha menjelas-
kan dalam Kitab Suci Itivuttaka, tentang tiga macam jenis orang di 
dunia ini, yaitu: orang yang bagaikan awan tanpa hujan, orang yang 
bagaikan hujan lokal dan orang yang bagaikan hujan dimana-ma-
na. (1) Orang yang bagaikan awan tanpa hujan adalah orang yang 
memiliki harta tetapi hidupnya kikir, yang tidak pernah memberi 
kepada siapapun. Sedangkan, (2) orang yang bagaikan hujan lo-
kal adalah seseorang yang memiliki harta selalu pilih-pilih dalam 
berbuat baik. Orang seperti ini hanya memberi kepada beberapa 
orang saja tetapi tidak memberi kepada yang lain, dan (3)orang 
yang bagaikan hujan dimana-mana yaitu jenis orang yang memi-
liki harta tidak memilih-milih tempat berbuat baik. Orang seperti 
tipe ketiga ini selalu memberi kepada semuanya tanpa membeda-
bedakan dan pilih-pilih. Dari tiga jenis orang ini, hendaknya kita 
berusaha untuk menjadi orang yang bagaikan hujan dimana-mana, 
hujan yang jatuh dimana saja tanpa membedakan tempat dimana 
dia jatuh, entah di tanah yang gersang atau subur, tanah yang ker-
ing atau tanah yang basah, tanah yang berlubang,  ataupun tanah 
yang rata. 
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Dijelaskan dalam Nidhikanda Sutta, pada gatha ke-tujuh 
bahwa dana dapat di berikan kepada: Cetiya, pembangunan  
vihara atau tempat melakukan penghormatan kepada Buddha 
(tempat ibadah). Saṅgha, pesamuan para bhikkhu siswa Sang  
Buddha/orang-orang suci. Puggala, orang-orang yang membu-
tuhkan misalnya orang yang cacat, terkena bencana/musibah, 
kelaparan, pengemis. Athiti, tamu yang datang berkunjung. Mata-
pita, ibu dan ayah (kedua orang tua), dan Bhātari (saudara tua).

Manfaat-manfaat berdana.
Dalam kitab suci Aṅguttara Nikāya V,31, terdapat percaka-

pan antara Putri Sumana dengan Buddha sebagai berikut: Putri 
Sumana bertanya tentang kelahiran kembali dari dua orang siswa 
yang sama dalam keyakinan (saddhā), kemoralan (sīla), dan ke-
bijaksanaan (paññā) tetapi yang satu pemberi dana dan yang lain 
bukan pemberi dana. Buddha memberikan jawaban dalam kelahi-
ran surgawi (menjadi dewa) dan kelahiran duniawi (menjadi ma-
nusia) dari dua orang tersebut akan terdapat perbedaan. Pemberi 
dana akan  melampaui yang bukan pemberi dana  dalam hal: ‘umur 
panjang, keelokan, kebahagiaan, kemasyuran, dan kekuatan’. Putri 
Sumana melanjutkan bertanya kepada Buddha, bagaimana jika 
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kedua orang tersebut menjadi sāmaṇa / bhikkhu? Apakah akan ada 
perbedaan di antara mereka? Buddha memberikan jawaban bahwa 
si pemberi dana sesudah menjadi bhikkhu akan melampaui yang 
bukan pemberi dana di dalam lima hal. Dia sering diminta untuk 
menerima jubah dan jarang dia tidak diminta, dia sering diminta 
untuk menerima dana makanan, tempat tinggal, obat-obatan, Sesa-
ma bhikkhu biasanya ramah terhadapnya lewat perbuatan, kata-ka-
ta dan pikiran. Jarang mereka tidak ramah. Pemberian-pemberian 
yang mereka bawa kepadanya kebanyakan menyenangkan, jarang 
pemberian-pemberian itu tidak menyenangkan.

• Mereka yang mempersembahkan dana kepada Tiratana nan 
mulia. Kebajikan nan mulia akan berkembang bagi mereka. 
Berkembanglah hal-hal yang mulia bagi mereka, yakni: umur 
panjang, paras bagus, kedudukan, kemasyuran,  kebahagiaan 
dan kekuatan. Bijaksanawan yang berkeyakinan teguh pada  
Tiratana nan mulia, mempersembahkan dana kepada  
Tiratana nan mulia, baik terlahir sebagai dewa ataupun 
manusia akan mengenyam kemuliaan dan bersuka cita.  
(Aggappasādasutta Gāthā, Aṅguttara Nikāya- Catukanipāta)
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• Dengan berdana akan dapat menaklukan sifat kikir (Dhamma-
pada, Kodha Vagga. 223). 

• Orang yang memberi akan mendapat teman. (Sutta-Nipata, 
Alavaka Sutta). 

• Dengan berdana akan dapat terlahir di alam surga/dewa dan 
bila terlahir di alam manusia akan terlahir di keluarga kaya. 
Majjhima Nikāya 135, Cula kammavibhaṅga sutta (penjelasan 
singkat tentang kamma).

Marilah kita berusaha untuk selalu bersemangat dalam be-
lajar dan praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari, semangat 
berbuat baik  dengan berdana dan juga bersemangat berbuat baik 
dengan  menjalankan sīla (moralitas) dan rajin melatih bhāvanā 
(meditasi). Janganlah menjadi malu maupun takut berbuat baik 
dengan berdana, hanya karena sesuatu yang akan diberikan itu se-
dikit atau kecil. Karena suatu pemberian tak pernah memiliki ni-
lai yang kecil bila diberikan dengan kesungguhan hati, senang hati,       
tulus, ikhlas, dan dilakukan secara rutin. Dalam Dhammapada, 
Papa Vagga, Syair 122. Buddha bersabda: janganlah meremeh-
kan kebajikan walaupun kecil dengan berkata: “perbuatan bajik ti-
dak akan membawa akibat.” bagaikan sebuah tempayan akan terisi 
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penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes, demikian pula 
orang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan ke-
bajikan.

Berbuatlah baik dengan menjadi seperti hujan dimana-ma-
na, berdana dengan tanpa membeda-bedakan, berdana dengan 
mementingkan kebahagiaan makhluk lain, berdana untuk mem-
bahagiakan makhluk lain, berdana barang-barang yang sesuai de-
ngan kebutuhan orang lain, berdana yang didasari dengan pikiran 
penuh cinta kasih dan bijaksana, berdana dengan tujuan untuk 
melepas, berdana untuk latihan tidak melekat, berdana untuk me-
ngurangi keserakahan, kebencian dan kegelapan batin, karena se-
seorang yang berdana dengan pengertian benar  dan sesuai dengan 
dhamma merupakan (maṅgala) berkah utama.

Sumber:
• Aṅguttara Nikāya- Kitab Suci Agama Buddha. Diterbitkan 

oleh: Vihara Bodhivaṁsa, Klaten.
• Kamus Umum Buddha Dhamma. Hal, 59. Diterbitkan oleh Tri 

Sattva Buddhist Centre - Jakarta.
• Dana Penjelasan Dana disertai dengan cerita. Oleh: Bhikkhu 

Sikkhānanda. Vihara Padumuttara.

Jadikan Dhamma untuk Memperindah Diri
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Berdana Makanan
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Berdana Makanan

Pada suatu ketika Buddha berdiam di antara suku Koliya, di 
kota Sajjanela. Suatu pagi Buddha mengenakan pakaian,   

mengambil jubah atas dan mangkuk-Nya, dan pergi ke tempat 
tinggal Suppavasa, seorang wanita Koliya. Setelah tiba di sana, 
Beliau duduk di tempat yang telah disediakan. Suppavasa wanita 
Koliya itu melayani Beliau secara pribadi dan menyajikan berbagai 
makanan yang lezat. Setelah Buddha selesai makan dan telah me- 
narik tangan-Nya dari mangkuk, Suppavasa wanita Koliya itu 
duduk di satu sisi, dan Buddha berkata:

“Dengan memberikan makanan, Suppavasa -seorang siswa-
wanita yang luhur- memberikan empat hal kepada penerimanya. 
Apakah yang empat itu? Dia memberikan kehidupan yang panjang, 
keelokan, kebahagiaan dan kekuatan. Dengan memberikan ke-
hidupan yang panjang, dia sendiri akan memiliki kehidupan yang 

Berdana Makanan



panjang, manusiawi atau surgawi. Dengan memberikan keelokan, 
dia sendiri akan memiliki keelokan, manusiawi atau surgawi. De-
ngan memberikan kebahagiaan, dia sendiri akan memiliki kebaha-
giaan, manusiawi atau surgawi. Dengan memberikan kekuatan, dia 
sendiri akan memiliki kekuatan, manusiawi atau surgawi. Dengan 
memberikan makanan, seorang siswa-wanita yang luhur mem-
berikan empat hal kepada penerimanya.”

(Aṅguttara Nikāya. IV, 57.)

Berdana Makanan
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Meneladani Kehidupan 
Suci Sang Buddha dan 

Para Siswa-Nya Dengan 
Praktik  Aṭṭhasīla

Sīlena sugatiṁ yanti,      Sīlena bhogasampadā,

Sīlena nibbutiṁ yanti,     Tasmā sīlaṁ visodhaye.

        Dengan merawat sila, tercapai alam bahagia.

        Dengan merawat sila, diperoleh kekayaan (lahir dan batin). 

        Dengan merawat sila, tercapai padamnya kilesa.

       Oleh karena itu, rawatlah sila dengan sempurna.
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Meneladani Kehidupan Suci

Buddha dan Para Siswa-Nya Dengan 

Praktik Aṭṭhasīla

Mendengar istilah aṭṭhasīla mungkin sudah tidak asing lagi 
bagi kita semua umat Buddha, apalagi bagi Anda yang rajin 

melaksanakannya setiap hari uposatha. Aṭṭhasīla berarti delapan 
kemoralan yang biasanya dilaksanakan oleh para umat Buddha 
perumah tangga (upāsaka/upāsika) dan sering juga pelaksanaan 
aṭṭhasīla ini disebut dengan istilah puasa dalam Agama Buddha. 
Pelaksanaan puasa cara buddhis (aṭṭhasīla) ini biasanya dilakukan 
pada hari uposatha bulan terang (purnama) dan bulan gelap. Na-
mun dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan puasa cara 
Agama Buddha ini sering dilakukan pada tanggal 1, 8, 15 dan 23 
menurut perhitungan hari berdasarkan peredaran bulan (candra-
sangkala/imlek). Tanggal 1, 8, 15 dan 23 inilah yang dalam istilah 
buddhis sekarang ini dimaksudkan dengan ‘Hari Uposatha’. Isti-
lah Uposatha dapat diartikan sebagai berdiam dalam keluhuran 

Meneladani Kehidupan Suci Sang Buddha

dan Para Siswa-Nya Dengan Praktik  Aṭṭhasīla



(di vihāra), dalam arti kata pada saat hari uposatha tiba para umat 
Buddha diharapkan melakukan beberapa kebajikan, misalnya: 
mengunjungi, membantu, dan menghormati orangtua, menghor-
mati para petapa dan brahmana, mengikuti puja bakti di vihara, 
membaca paritta, bermeditasi, mendengarkan dan mendiskusi-
kan dhamma, dan melaksanakan delapan sīla (uposatha-aṭṭhasīla/ 
uposatha sīla). 

Perlu kita ketahui bersama bahwa praktik delapan sīla atau 
aṭṭhasīla ini juga terdapat dalam diri seorang sāmaṇa, delapan sīla 
yang juga dilaksanakan oleh Buddha dan para siswa-Nya (para  
Arahat/orang-orang suci) sepanjang sisa hidup mereka sebagai 
orang suci yang bebas dari kekotoran batin, sehingga merupa-
kan hal yang sangat baik bagi kita untuk meneladani dan melak-
sanakannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagai wujud bakti dan 
penghormatan yang tertinggi kepada Buddha yaitu dengan praktik 
dhamma ajaran Beliau (paṭipatti pūjā).

Delapan sīla (aṭṭhasīla) yang juga dilaksanakan oleh Buddha 
dan para siswa-Nya (para Arahat/orang-orang suci) sepanjang sisa 
hidup mereka sebagai orang suci yang patut kita teladani adalah 
sebagai berikut:

Meneladani Kehidupan Suci Sang Buddha
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Meneladani Kehidupan Suci Sang Buddha

dan Para Siswa-Nya Dengan Praktik  Aṭṭhasīla

1. “Selama hidup, para Arahat meninggalkan pembunuhan dan 
tidak melakukannya; dengan kail dan senjata yang dising-
kirkan, mereka penuh kesadaran, baik hati dan hidup dalam 
kasih sayang terhadap semua makhluk. Inilah sīla pertama 
yang patut kita teladani dari kehidupan suci Buddha dan para 
siswa-Nya.

Makna pelaksanaan sīla pertama ini sesungguhnya adalah 
mengajarkan sikap menghormati dan menghargai kehidupan 
makhluk-makhluk hidup. Ajaran yang membangunkan dan me-
ningkatkan perasaan cinta kasih terhadap semua makhluk dan 
juga membentuk persahabatan dan kehidupan yang harmonis an-
tara umat manusia, dengan binatang-binatang, juga dengan selu-
ruh alam. Di dalamnya tertanam cinta kasih (mettā), belas kasihan 
(karuṇā) dan niat baik (kusala cetana) terhadap semua makhluk. 
Seseorang yang menghargai kesejahteraannya sendiri, harus mem-
perlakukan kehidupan semua makhluk seperti hidupnya sendiri. 
“Semua makhluk hidup gemetar menghadapi ancaman, hukuman 
atau ancaman akan dibunuh, semua makhluk hidup mencintai ke-
hidupan, setelah membandingkan behwa makhluk lain juga seperti 
dirinya sendiri, hendaknya seseorang tidak menyakiti atau mem-
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bunuh makhluk lain, atau menyebabkan terjadinya pembunuhan”. 
(Dhammapada - Danda Vagga. 130).

2. “Selama hidup, para Arahat meninggalkan perbuatan me-
ngambil apa yang tidak diberikan dan tidak melakukannya; 
mereka menerima hanya apa yang diberikan, mengharapkan 
hanya yang diberikan, dan berdiam dengan hati yang jujur, 
bebas dari keinginan mencuri. Inilah sīla kedua yang patut 
kita teladani dari kehidupan suci Buddha dan para siswa-
Nya.

Makna pelaksanaan sīla ini adalah mengajarkan tentang 
penghormatan terhadap hak-hak kepemilikan, yaitu menghormati 
dan menghargai hak-hak orang lain. Dalam upaya untuk memper-
tahankan dan menyambung  hidup, seseorang harus mendapatkan 
kebutuhan-kebutuhan dasar untuk hidup seperti sandang, pangan, 
tempat tinggal dan sebagainya hendaknya seseorang mencarinya 
dengan benar sesuai dhamma dan tidak melanggar hukum. Se-
seorang yang melanggar peraturan moral ini telah mengambil 
hak-hak orang lain atas kepemilikannya dan dengan demikian 
melanggar hak-hak mereka. Sīla ini mencela keserakahan, korupsi, 
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Meneladani Kehidupan Suci Sang Buddha

dan Para Siswa-Nya Dengan Praktik  Aṭṭhasīla

kehidupan salah, dan mempertahankan penghidupan benar, tertib 
sosial, dan kejujuran.

3. “Selama hidup, para Arahat meninggalkan kehidupan sek-
sual dan hidup selibat, jauh dari seksualitas, menahan diri 
dari praktik hubungan seksual yang kasar. Inilah sīla ketiga 
yang patut kita teladani dari kehidupan suci Buddha dan 
para siswa-Nya.

Makna pelaksanaan sīla ini adalah mengajarkan untuk 
menghormati hak-hak orang lain atas kenikmatan hidup. Sīla ini 
mengajarkan untuk tidak ikut campur urusan internal orang lain, 
dan sekaligus untuk latihan pengendalian diri, untuk puas ter-
hadap istri/suami sendiri, yang akan menciptakan kesetiaan dan 
kebahagiaan di dalam kehidupan perkawinan. Bahaya penyakit 
penyakit tertentu atau penyakit-penyakit seksual yang disebabkan 
oleh pemuasan seks yang berlebihan seperti aids, dengan demikian 
dapat dihindari. Kejahatan-kejahatan sosial atau masalah-masalah 
yang diakibatkan perbuatan seksual yang menyimpang, seperti 
penganiayaan seksual, ekploitasi seksual, dan kejahatan-kejahatan 
seksual dan lain lain bisa dilenyapkan.
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4. “Selama hidup, para Arahat meninggalkan perbuatan 
berbicara yang tidak benar dan tidak melakukannya, 
mereka adalah pembicara kebenaran, pengikut kebena-
ran, dapat dipercaya dan dapat diandalkan, bukan pe-
nipu dunia. Inilah sīla keempat yang patut kita teladani 
dari kehidupan suci Buddha dan para siswa-Nya.

Makna pelaksanaan sīla ini adalah menolak ucapan 
yang salah seperti kebohongan, kecurangan, ucapan kasar, 
memfitnah atau menjelekkan dan merendahkan orang lain 
dan sebaliknya menekankan pentingnya kejujuran yang me-
nimbulkan kepercayaan dan rasa percaya diri. 

5. “Selama hidup, para Arahat meninggalkan anggur, 
minuman keras dan apa pun yang bersifat meracuni, 
yang menjadi landasan bagi kelalaian dan tidak melaku-
kannya. Inilah sīla ke-lima yang patut kita teladani dari 
kehidupan suci Buddha dan para siswa-Nya.

Makna pelaksanaan sīla ini adalah selain berusaha 
untuk tidak meminum-minuman beralkohol yang mema-
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Meneladani Kehidupan Suci Sang Buddha

dan Para Siswa-Nya Dengan Praktik  Aṭṭhasīla

bukkan, hendaknya seseorang berusaha untuk mengembangkan 
kewaspadaan dan kesadaran. Karena penggunaan bahan-bahan 
yang memabukkan untuk tujuan apapun akan menyebabkan ke-
cerobohan yang merupakan musuh dari kesadaran dan bersifat 
menghancurkan kesadaran, sehingga menyebabkan seseorang bisa 
melanggar semua sīla-sīla itu. Di samping itu, bahan-bahan yang 
memabukkan ini akan menghasilkan efek buruk terhadap mental 
dan kesehatan tubuh seseorang. Di dalam Kitab Suci Dīgha Nikāya, 
Sigalovada Sutta, Sutta ke 31 dijelaskan oleh Buddha bahwa meng-
gunakan bahan-bahan dan minuman beralkohol yang memabuk-
kan seperti anggur dan minuman keras merupakan salah satu dari 
enam sebab keruntuhan dan menyebabkan enam macam kerugian 
dan kemalangan, enam hal itu adalah: 1. Menyebabkan kehilangan 
harta benda. 2. Menyebabkan meningkatnya pertengkaran-perteng-
karan. 3. Menyebabkan timbulnya penyakit. 4. Menyebabkan hilang- 
nya kehormatan atau nama baik. 5. Menyebabkan pemberitaan-
pemberitaan yang tidak benar. 6. Menyebabkan lemahnya daya 
pikir atau kecerdasan dan kesadaran.

6. “Selama hidup, para Arahat makan hanya sekali sehari dan 
menahan diri untuk tidak makan pada malam hari atau pada 
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saat yang tidak tepat. Inilah sīla ke-enam yang patut kita      
teladani dari kehidupan suci Buddha dan para siswa-Nya.

Makna pelaksanaan sīla ke-enam ini adalah supaya kita     
melatih diri untuk bersikap madya dalam hal makan, menjadi ti-
dak serakah, makan secukupnya dan menggunakan makanan itu 
dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Bu-
kan hidup hanya sekedar untuk makan. Merupakan hal yang sa-
ngat baik bagi kita semua jika sebelum makan untuk melakukan 
perenungan seperti berikut ini: 

“Merenungkan tujuan sebenarnya, saya makan makanan ini, 
bukan untuk kesenangan, bukan untuk bermabukan, bukan untuk 
menggemukkan tubuh, bukan untuk memperindah diri, tetapi hanya 
untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan tubuh ini, un-
tuk menjaga agar tidak cepat lapuk, demi menunjang pelaksanaan 
hidup luhur. Dengan berpikir, saya akan menghilangkan perasaan 
sakit karena lapar dan tidak akan menimbulkan perasaan sakit yang 
baru dengan makan secara berlebih-lebihan. Dengan demikian, ter-
dapatlah kebebasan bagiku dari gangguan-gangguan tubuh sehing-
ga dapat hidup dengan tentram”.
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Meneladani Kehidupan Suci Sang Buddha

dan Para Siswa-Nya Dengan Praktik  Aṭṭhasīla

7. “Selama hidup, para Arahat tidak menari, menyanyi, melihat 
pertunjukan musik instrumen dan pertunjukan yang tidak 
pantas, dan mereka tidak menghias diri dengan mengenakan 
kalung bunga dan menggunakan wangi-wangian dan mi-
nyak-minyakan. Inilah sīla ke-tujuh yang patut kita teladani 
dari kehidupan suci Buddha dan para siswa-Nya.

Makna pelaksanaan sīla ini adalah supaya kita hidup seder-
hana, tidak penuh kemewahan, dan supaya tidak melekat terhadap 
kesenangan-kesenangan duniawi dan barang-barang yang mewah 
yang hanya menimbulkan kesenangan sesaat. Dengan praktik 
melaksanakan sīla ini maka kekotoran mental khususnya keseraka-
han (lobha) dan kebencian (dosa) yang dapat muncul saat terjadi 
kontak antara indera mata, telinga, dan hidung dengan objeknya 
masing-masing menjadi semakin berkurang.

8. “Selama hidup, para Arahat meninggalkan penggunaan tem-
pat tidur dan alas duduk yang mewah dan tidak melakukan-
nya; mereka menggunakan tempat beristirahat yang rendah 
–bisa tempat tidur yang kecil atau alas jerami. Inilah sīla ke-
delapan yang patut kita teladani dari kehidupan suci Buddha 
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dan para siswa-Nya.

Makna pelaksanaan sīla ini sesungguhnya mengajarkan      
supaya kita hidup sederhana dan tidak menjadi orang yang manja 
dengan selalu ingin duduk atau berbaring di tempat yang mewah, 
tinggi atau empuk. Dengan demikian, jika suatu saat ketika kita 
mau duduk atau berbaring tidur dimanapun, misalnya tidak ada 
kursi atau ranjang tempat tidur yang mewah, kita bisa duduk dan 
berbaring di lantai dengan beralaskan tikar atau karpet saja.

Kedelapan sīla/moralitas ini dilaksanakan sebenarnya adalah 
sebagai latihan untuk disiplin, menjauhkan diri dari sifat se-    
rakah, kebencian dan kebodohan batin, mengendalikan diri dalam 
perilaku, ucapan dan pikiran, mampu menahan diri sehingga 
menjadi suatu kebiasaan, menghindari dan menjauhkan diri dari 
hal-hal yang tidak baik, dan mengembangkan serta meningkatkan 
kebajikan. Inilah kedelapan sīla yang patut kita teladani dari ke-
hidupan suci Buddha dan para siswanya setiap hari uposatha bulan 
terang (purnama) maupun uposatha bulan gelap. 

Walaupun memang tidak mudah untuk melaksanakannya, 
namun dengan adanya kemauan dan keyakinan yang kuat kepada 
Buddha, Dhamma dan Saṅgha (Tiratana), penuh semangat dan 
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Meneladani Kehidupan Suci Sang Buddha

dan Para Siswa-Nya Dengan Praktik  Aṭṭhasīla

kesabaran, kita pasti bisa melakukannya. Janganlah menganggap 
remeh pelaksanaan aṭṭhasīla yang dilakukan pada hari uposatha, 
karena meskipun hanya satu hari melaksanakan aṭṭhasīla, akan 
tetapi jika dilakukan dengan kesungguhan hati, penuh tekad, se-
mangat, keyakinan, kesabaran dan pengertian yang benar. Maka 
dalam satu hari itu kita sudah berusaha untuk menjalani praktik 
orang-orang suci dan hal ini sudah pasti akan menghasilkan buah 
dan manfaat yang begitu besar. 

Dalam Aṅguttara Nikāya diterangkan dengan jelas ten-
tang pahala dari pelaksanaan kebajikan ini, yaitu: ”Apabila hari                   
uposatha dipatuhi dengan pelaksanaan delapan sīla, maka paha-
lanya sangat besar, sangat menggetarkan kalbu, kelak sekalipun be-
lum berhasil mencapai nibbāna, orang-orang yang memiliki keba-
jikan uposathasīla akan terlahir kembali di alam surga.” (A. IV, 252)

Tentunya bukan hanya pelaksanaan delapan sīla (aṭṭhasīla) 
ini saja yang patut kita teladani dari kehidupan suci Guru Agung 
Buddha Gautama, karena masih banyak lagi sifat-sifat baik Be-
liau yang patut kita teladani dan praktikkan dalam kehidupan ini.    
Seperti sifat Beliau yang penuh dengan cinta kasih, kasih sayang, 
selalu sabar, jujur, semangat, rajin ber-samādhi, dermawan, bijak-
sana dan lain-lain. 
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Marilah kita bersama-sama berusaha dengan sepenuh hati 
untuk meneladani guru agung kita Buddha dalam kehidupan 
sehari-hari dan berusaha untuk menjadi teladan yang baik bagi 
orang-orang yang ada di sekitar kita. Janganlah berbuat jahat, 
perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, ini adalah  
ajaran para Buddha. (Dhammapada - Buddha Vagga 183).

Semoga semua makhluk hidup berbahagia. 

Sumber:
• Aṅguttara Nikāya, Kitab Suci Agama Buddha. Diterbitkan oleh; 

Vihara Bodhivaṁsa Klaten.
• Paritta Suci. Penerbit; Yayasan Saṅgha Theravāda Indonesia.
• Menciptakan Kedamaian Dunia yang Berkelanjutan.                           

Dr. Sucitra Onkom. Penerbit; Yayasan Penerbit Karaniya. 
• Dhammapada. Diterbitkan oleh; Yayasan Abdi Dhamma Indo-

nesia, tahun 2004. 
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Gaṅgamāla – Jātaka
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Gaṅgamāla – Jātaka

Gaṅgamāla-jātaka yang mengisahkan kehidupan Bodhisatta 
saat terlahir sebagai Raja Udaya. 
Buddha menceritakan kisah ini kepada para upāsaka yang 

sedang menjalani hari uposatha. Beliau berkata, “Para upāsaka, si-
kap kalian baik, jika kalian mengisi hari uposatha dengan melaku-
kan dana, menjaga sīla, meredam kemarahan, berbaik hati, dan 
melaksanakan tugas kalian. Para pria bijaksana di masa lalu mem-
peroleh kemahsyuran bahkan hanya dari menjalankan separuh 
hari uposatha.

Zaman dahulu kala, ketika raja Brahmadatta berkuasa di 
Benares, ada seorang saudagar kaya yang bernama Suciparivāra 
tinggal di kota tersebut. Kekayaannya mencapai delapan ratus juta 
dan dia adalah orang yang suka beramal dan melakukan kegiatan 
baik lainnya. Istrinya, anak-anaknya, seluruh sanak-saudaranya, 

Gaṅgamāla – Jātaka



dan bahkan para pegawainya menjalankan enam kali uposatha se-
tiap bulannya. 

Saat itu Bodhisatta terlahir di keluarga miskin dan menjalani 
kehidupan yang keras sebagai seorang buruh. Berharap untuk 
mendapatkan pekerjaan dia datang ke rumah Suciparivāra. Setelah 
memberi hormat dan duduk di salah satu sisi, Bodhisatta menge-
mukakan tujuannya, yaitu untuk mendapatkan pekerjaan. Ke-
tika ada pelamar pekerjaan datang kepadanya, biasanya dia akan 
memberitahu mereka bahwa di rumahnya semua pekerja wajib 
menjalankan sīla, dan bila dapat melakukannya maka mereka bisa 
bekerja padanya. Tetapi kepada Bodhisatta ia tidak memberita-
hukannya, melainkan langsung berkata, “Baiklah pria baik, kamu 
dapat bekerja padaku.” Maka, sejak saat itu Bodhisatta melakukan 
pekerjaannya dengan baik dan sungguh-sungguh tanpa memikir-
kan rasa lelah pada dirinya. Dia pergi bekerja pagi-pagi sekali dan 
baru kembali pada sore hari. 

Suatu hari, diadakan sebuah festival di kota itu. Sang sau-
dagar berkata kepada seorang pelayan wanita, “Hari ini adalah 
hari uposatha, kamu harus memasak nasi di pagi hari untuk para 
pekerja, mereka akan makan lebih cepat dan kemudian berpuasa 
di sisa waktu dari hari ini.” Semua pekerja yang lain, makan pada 

Gaṅgamāla – Jātaka

 

121



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA

 

122 Gaṅgamāla – Jātaka

pagi hari dan kemudian berpuasa, sang saudagar beserta anak                      
istrinya dan asistennya juga berpuasa. Mereka semua pergi ke 
tempat mereka masing-masing dan melakukan meditasi, mere-
nungkan sīla mereka. Sang Bodhisatta, karena tidak tahu, beker-
ja sepanjang hari seperti biasa dan baru kembali ke rumah pada 
saat matahari terbenam. Sang juru masak memberinya air untuk 
mencuci ta- ngannya dan kemudian memberinya makanan. Sang 
Bodhisatta berkata, “Biasanya pada jam-jam begini banyak suara 
gaduh, pada pergi ke mana mereka semua hari ini?” Mereka semua 
menjalankan uposatha, semuanya berada di tempatnya masing-
masing.” Dia berpikir, “Saya tidak akan menjadi orang satu-sa-
tunya yang bertindak buruk di antara para orang yang bermoral.” 
Maka dia pergi menghadap sang saudagar untuk bertanya bila dia 
juga bisa melaksanakan uposatha. Sang saudagar memberitahunya 
bahwa untuk melaksanakan uposatha penuh tidaklah mungkin 
karena tidak dilaksanakan sejak pagi, tetapi bisa melakukannya 
setengahnya.  “Baiklah bila demikian,” jawabnya dihadapan sang 
saudagar, dan ia pun bergegas pergi ke ruangannya dan melakukan 
meditasi. Dia belum makan apapun seharian dan    akhirnya di sesi 
terakhir malam itu dia merasakan sakit yang luar biasa seperti sakit 
akibat tertusuk tombak. Sang saudagar membawakannya berbagai 
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macam obat dan memintanya untuk memakannya, tetapi dia ber-
kata, “Saya tidak akan membatalkan puasa (uposatha) saya, saya 
akan menjalaninya walaupun saya harus kehilangan hidup saya.” 
Rasa sakitnya semakin kuat dan ketika matahari terbit dia pun 
jatuh pingsan. Mereka memberitahunya bahwa dia dalam keadaan 
sekarat dan membawanya ke tempat peristirahatan. Saat itu, Raja 
Benares dengan kereta kerajaannya beserta rombongannya dalam 
acara berkeliling kota melewati tempatnya. Bodhisatta yang me-
nyaksikan kemegahan rombongan kerajaan tersebut, merasakan 
hasrat untuk menjadi raja dan membuat aspirasi untuk hal itu. 
Ketika dia meninggal, sebagai akibat kekuatan dari hasil melak-
sanakan uposatha selama setengah hari, dia terlahir kembali dalam 
kandungan sang ratu. Sang ratu pun merayakan kehamilannya, dan 
setelah mengandung selama sepuluh bulan dia melahirkan seorang 
anak laki-laki. Raja menamakannya pangeran Udaya. 

Setelah dewasa, dia menguasai semua ilmu pengetahuan 
dengan sempurna. Berkat kekuatan ingatan tentang kelahiran-
kelahiran masa lalunya, dia melihat kebajikan yang dia telah laku-
kan dan berpikir bahwa ini adalah hasil yang sungguh luar biasa 
dari sebuah tindakan yang kecil (melaksanakan uposatha selama 
setengah hari). Menyadari hal itu, dia bernyanyi lagu kesukacitaan 
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berulang-ulang. Setelah ayahnya meninggal, dia diangkat menjadi 
raja, dan sambil merenungi kemasyhurannya dia menyanyikan 
lagu kesukacitaan yang sama.

Menjadi Umat Buddha Sejati



Gaṅgamāla – Jātaka

 

125Menjadi Umat Buddha Sejati

 

125

  

MEDITASI:
Persiapan Awal &
Manfaatnya Dalam

Kehidupan Sehari-hari

Orang yang malas bermeditasi

tidak akan memiliki kebijaksanaan.

Orang yang tidak memiliki kebijaksanaan

tidak bermeditasi.

Meditasi dan kebijaksanaan adalah sangat penting

dan tidak dapat dipisahkan.

Apabila seseorang yang rajin bermeditasi

dan memiliki kebijaksanaan,

maka ia sudah dekat ke Nibbāna. 

Dhammapada - Bhikkhu Vagga, 372
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MEDITASI:

Persiapan Awal & Manfaatnya 

Dalam Kehidupan Sehari-hari

Sebagai seorang umat Buddha yang berkeyakinan pada Tiratana 

(Buddha, Dhamma dan Saṅgha) untuk selanjutnya kita hendak- 

nya selalu bersemangat untuk belajar dhamma (pariyati) dan juga 

bersemangat untuk mempraktikkannya (paṭipatti) dalam kehidu-

pan sehari-hari, sehingga kita akan mendapatkan hasil/manfaat 

dari pelaksanaan dhamma tersebut (paṭivedha). Salah satunya ya-

itu bersemangat mempraktikkan meditasi. Meditasi adalah ajaran 

Buddha yang hendaknya kita latih dan praktikkan dalam kehidupan 

sehari-hari tanpa rasa malas, selain berdana dan juga menjalankan 

sīla. Akan tetapi masih banyak umat Buddha yang malas untuk 

melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan banyak sekali 

alasan-alasan yang diucapkannya, karena memang orang yang ma-

las itu banyak alasan. Misalnya beralasan karena di rumah tidak 

ada altar Buddha, tidak ada patung Buddha atau gambar Buddha, 

MEDITASI: Persiapan Awal & Manfaatnya Dalam Kehidupan Sehari-hari



tidak punya dupa dan lilin, atau karena terlalu capek, ngantuk, ti-

dak ada waktu, terlalu sibuk, banyak pekerjaan, banyak urusan, 

kalau pagi masih terlalu pagi, atau terlalu dingin, atau terlalu pa-

nas, terlalu lapar, terlalu kenyang dan masih banyak lagi alasan 

yang lainnya. Inilah beberapa alasan yang sering disampaikan oleh 

seorang umat Buddha yang malas dalam praktik latihan meditasi 

baik di Vihara maupun di rumah. 

Kemalasan merupakan musuh utama baik dalam bekerja, 
belajar, berbuat baik maupun pada waktu bermeditasi. Pada saat 
bekerja ketika kemalasan muncul maka hal ini akan menghambat 
seseorang dalam meraih keuntungan dan kesuksesan. Pada saat 
belajar jika kemalasan sudah muncul maka akan menjadikan se-
seorang tidak berhasil mendapatkan prestasi yang bagus dan bah-
kan tidak akan lulus ujian. Pada saat akan melakukan perbuatan 
baik jika muncul kemalasan untuk melakukannya, maka akan 
membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk berbuat baik 
dan ketika pada saat berlatih meditasi, jika kemalasan muncul hal 
ini akan menjadi rintangan batin sehingga seseorang tidak akan 
mendapatkan kemajuan batin dalam latihannya. Oleh karena itu, 
kita hendaknya meningkatkan semangat di dalam diri untuk me-
ngatasi kemalasan itu, sehingga tidak akan ada banyak alasan pada 

MEDITASI: Persiapan Awal & Manfaatnya Dalam Kehidupan Sehari-hari

 

127



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA

 

128 MEDITASI: Persiapan Awal & Manfaatnya Dalam Kehidupan Sehari-hari

saat bekerja, belajar, berbuat baik maupun bermeditasi. Khusus 
dalam hal meditasi, supaya kita menjadi semangat dan rajin untuk 
melaksanakannya yaitu kita bisa latih dengan cara disiplin dalam 
mengatur waktu atau membuat jadwal meditasi dalam keseharian 
kita, misalnya saja pada pagi hari setelah bangun tidur sebelum ber- 
aktivitas dan malam sebelum tidur. Dalam hal ini, kita bisa men-
jadikan meditasi itu sebagai rutinitas dalam kehidupan sehari-hari 
seperti halnya setiap pagi kita makan, siang kita makan dan malam 
kita makan lagi.

Persiapan awal pelaksanaan meditasi. 
Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum berme-

ditasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum bermeditasi dalam 
kehidupan sehari-hari yang dapat dibagi menjadi dua kelompok 
(persiapan di dalam diri dan persiapan di luar diri). Perlu kita ke-
tahui bersama bahwa sebenarnya pada waktu akan bermeditasi, 
kita tidak harus menggunakan altar Buddha (patung atau gambar  
Buddha), menyalakan lilin atau membakar dupa terlebih dahulu.  

Persiapan di dalam diri:
1. Kesempurnaan sīla atau kemoralan.
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Dengan menjaga sīla atau kemoralan dengan baik dalam 
kehidupan sehari-hari yaitu tidak melakukan pembunuhan 
makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berbuat asusila/ 
selingkuh, tidak berbohong dan tidak minum-minuman 
keras beralkohol yang dapat menyebabkan lemahnya ke-
sadaran. Hal ini akan membantu pelaksanaan meditasi men-
jadi lebih baik, tidak akan menjadi gelisah, cemas, takut, dan 
muncul penyesalan, sehingga kita akan menjadi lebih  mu-
dah untuk berkonsentrasi pada waktu bermeditasi.

 
2. Adanya kesungguhan hati/tekad (adiṭṭhana) 

Dalam hal ini, seseorang yang akan bermeditasi haruslah me-
miliki niat untuk bermeditasi dan bertekad melaksanakan-
nya dengan sungguh-sungguh. Kalau dalam meditasi tidak 
ada niat dan tekad maka dalam meditasi akan menjadi tidak 
semangat dan tidak akan dilakukan dengan sungguh-sung-
guh dan sepenuh hati. Jadi, dengan adanya niat dan tekad 
(kesungguhan hati) maka akan menjadikan kita pada waktu 
praktik meditasi menjadi bersungguh-sungguh,  tekun dan 
bersemangat. Sebagai contoh, pada waktu duduk sebelum 
meditasi kita bisa bertekad tidak akan mengubah posisi 
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duduk, tidak akan membuka mata atau akan selalu fokus 
berkonsentrasi mengamati objek sampai meditasi selesai dan 
tidak akan mengantuk atau tidur.

3. Adanya semangat dalam diri kita (viriya) 
Dengan semangat yang ada di dalam diri maka kita akan 
mengerahkan usaha untuk selalu menjaga kesadaran pada 
satu obyek, waspada, penuh perhatian dan selalu konsen-
trasi. Misalnya, pada waktu muncul rasa ngantuk maka akan 
mengerahkan usaha untuk mengamati objek lebih fokus, se-
hingga rasa mengantuk itu pun menjadi lenyap, atau dengan 
mencuci muka supaya rasa ngantuk itu hilang dan kemudian 
bermeditasi lagi, atau duduk bermeditasi di depan tembok, 
duduk meditasi di tepi kolam atau dengan bangkit dari me-
ditasi duduk kemudian bermeditasi jalan. Hal ini bisa dilaku-
kan yaitu untuk menumbuhkan kekuatan semangat di dalam 
diri pada waktu muncul rasa ngantuk atau ketika rasa sakit, 
kesemutan muncul, maka dengan kekuatan semangat tidak 
akan langsung mengubah posisi tubuh (duduk) melainkan 
untuk mengembangkan semangat, tekad dan kesabaran un-
tuk berani melihat rasa sakit, kesemutan itu sampai meditasi 
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selesai.

4. Memiliki badan jasmani yang sehat.
Dalam hal ini, hendaknya seseorang yang akan bermeditasi 
tidak sedang sakit misalnya: sakit perut, diare, sakit kepala/
pusing, pilek, batuk, hidung mampet. Karena hal ini akan 
mengganggu pada saat meditasi berlangsung. Selain itu, kita 
akan menjadi susah untuk berkonsentrasi. Oleh karena itu, 
kita hendaknya berusaha untuk selalu menjaga kesehatan 
tubuh/jasmani dan mental. Dengan minum dan makan 
makanan yang bergizi, rajin berolahraga. Dalam Kitab Suci 
Dhammapada 204, Buddha bersabda: Ārogyaparamā lābhā. 
‘Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar’.

Persiapan di luar diri:
1. Memilih tempat meditasi yang sesuai.

Tempat atau suasana yang sesuai untuk melakukan meditasi 
biasanya adalah tempat yang sepi, sunyi, jauh dari kebisingan 
dan keramaian dan bukan tempat yang terlalu panas, terla-
lu dingin, tidak banyak serangga misalnya semut, nyamuk 
dan sebagainya sehingga akan mengganggu pada waktu 
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bermeditasi. Dalam hal ini, meditasi yang dilakukan di  
vihara adalah pilihan yang tepat, karena di vihara kondisinya                      
sangat mendukung bagi seseorang untuk bermeditasi. Selain 
itu, dengan latihan meditasi di vihara, kita akan mendapat-
kan bimbingan secara langsung dari guru meditasi yang su-
dah berpengalaman tentang praktik pelaksanaan meditasi, 
sehingga kita bisa bertanya atau berdiskusi dengannya apa-
bila ada keragu-raguan, kesulitan atau permasalahan dalam 
praktik meditasi. 

2. Memilih posisi tubuh yang sesuai dalam meditasi. 
Sebenarnya pada waktu kita praktik meditasi, hal ini bukan 
hanya bisa dilakukan dengan cara duduk saja (duduk bersila 
atau bersimpuh). Melainkan kita bisa melakukannya dengan 
posisi berdiri, berjalan atau berbaring (bukan tidur) semasih 
belum terlelap. Empat postur tubuh atau posisi dalam ber-
meditasi ini bisa dipilih salah satu yang menurut kita cocok 
untuk melakukannya. Bahkan kita bisa melakukan meditasi 
dengan duduk di bangku/kursi.
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3. Memilih waktu yang sesuai.
Waktu yang sesuai untuk bermeditasi adalah waktu dimana 
seseorang sudah tidak ada beban pekerjaan atau kesibukan, 
sehingga pada waktu bermeditasi tidak akan muncul kege-
lisahan yang akan mengganggu. Biasanya waktu yang tepat 
untuk bermeditasi adalah pagi setelah bangun pagi antara 
jam 03.00 pagi sampai jam 06.00 pagi sebelum melakukan 
berbagai aktivitas, dan malam sebelum tidur antara jam 
19.00 sampai jam 22.00 dan hendaknya untuk dilakukan 
secara rutin, terus menerus dan terus meningkat. Misalnya 
hari ini bermeditasi 15 menit maka besok ditambah 5 menit 
menjadi 20 menit dan besok ditambah 5 menit lagi menjadi 
25 menit dan seterusnya.

4. Memilih obyek meditasi.
Obyek pernapasan atau Anapanasati adalah obyek yang      
dianjurkan bagi pemula, yaitu dengan menyadari keluar ma-
suknya nafas yang bisa diamati di bagian ujung hidung atau 
bibir yang atas, atau dengan menggunakan obyek (mettā) 
cinta kasih yaitu dengan berulang-ulang mengucapkan 
perenungan kata-kata di dalam batin ‘semoga semua makh-
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luk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga 
semua makhluk berbahagia’ sampai meditasi selesai. Selain 
mempersiapkan hal-hal di atas, membaca paritta atau me-
ngulang kembali khotbah-khotbah Buddha yang ada di 
dalam buku paritta suci selama lima menit atau sepuluh me-
nit sebelum bermeditasi juga sangat baik untuk dilakukan, 
pakaian juga hendaknya yang longgar, tidak terlalu ketat, 
apakah baju, kaos, celana atau ikat pinggang dan perlu juga 
bagi kita untuk mencari seorang guru yang baik dan sudah 
berpengalaman tentang meditasi. Sehingga ketika ada suatu 
permasalahan, kebingungan atau keragu-raguan dalam lati-
han meditasi, kita bisa menanyakannya kepada guru terse-
but. Inilah beberapa hal yang bisa kita persiapkan sebelum 
bermeditasi.

Manfaat meditasi dalam kehidupan sehari-hari.
Ajaran Buddha tentang meditasi ini dapat mencapai hasil 

yang paling tinggi, yaitu terbebas dari kilesa atau kotoran batin, 
terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin sehing-
ga seseorang bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian (Sotāpana, 
Sakadāgāmi, Anāgāmi atau Arahat). Akan tetapi, bagi seseorang 
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yang baru melatih meditasi dan belum sempurna mencapai hasil 
yang tertinggi, meditasi permulaan yang dilakukan itu pun sudah 
dapat memberikan hasil secara duniawi, di antaranya sebagai beri-
kut:

• Membebaskan batin dari ketegangan.
• Mendatangkan relaksasi atau pelemasan syaraf dan me- 

nenangkan pikiran. 
•  Menjadi mudah tidur, tidur dengan nyenyak dan tidak mim-

pi buruk.
• Memudahkan konsentrasi pada pekerjaan.
• Menjadi lebih sabar menghadapi permasalahan hidup. 
• Memiliki ketabahan. 
• Mendapatkan rasa percaya diri. 
• Dapat mengatasi rasa takut dan cemas. 
• Dapat melihat segala sesuatu dengan lebih wajar. 
• Mendapatkan kepuasan dalam batin. 
• Dapat mengerti tentang sifat kehidupan. 
•  Menguatkan ingatan, menjadi lebih pandai dan tidak bodoh.
• Menghilangkan rasa irihati. 
• Mudah mengendalikan emosi dan kemarahan. 
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• Dapat mengendalikan nafsu-nafsu inderanya. 
• Menjadi lebih sehat dan tidak gampang sakit. 

Penjelasannya adalah sebagai berikut:
• Membebaskan batin dari ketegangan.

Bagi seseorang yang sering khawatir atau cemas, meditasi 
dapat menenangkan, sehingga akan membebaskan batin dari 
ketegangan dan membantu menemukan kedamaian batin.

• Mendatangkan relaksasi atau pelemasan syaraf dan men-
enangkan pikiran. 
Bagi seseorang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya 
dalam kehidupan sehari-hari, meditasi dapat membantu un-
tuk mengatasi stres, menenangkan pikiran dan menemukan 
relaksasi.

• Menjadi mudah tidur, tidur dengan nyenyak dan tidak 
mimpi buruk.
Bagi seseorang yang sulit tidur, tidur tidak nyenyak dan se-
lalu bermimpi buruk, hal itu merupakan ketidak-bahagiaan 
dalam hidup. Sebagai solusi untuk mengatasi hal ini kadang 



MEDITASI: Persiapan Awal & Manfaatnya Dalam Kehidupan Sehari-hari

 

137

seseorang meminum obat tidur. Sebenarnya meminum obat 
tidur bukanlah solusi yang terbaik, mengingat obat tidur 
bisa menimbulkan ketagihan dan efek samping yang berba-
haya bagi organ tubuh. Dengan meditasi, akan memberikan 
manfaat bagi seseorang sehingga menjadi mudah tidur, tidur 
dengan nyenyak dan tidak mimpi buruk.

• Memudahkan konsentrasi pada pekerjaan.
Bagi seseorang yang sibuk dengan berbagai pekerjaan dalam 
kehidupan sehari-hari, seperti sibuk pada saat bekerja di kan-
tor, bekerja di rumah atau di toko. Meditasi dapat membantu 
seseorang menjadi fokus, konsentrasi dan penuh kesadaran 
dengan apa yang sedang dikerjakan.

• Menjadi lebih sabar menghadapi permasalahan hidup. 
Bagi seseorang yang mempunyai permasalahan hidup. De-
ngan bermeditasi, hal ini akan sangat membantu menjadi 
lebih sabar ketika menghadapi permasalahan dalam kehidu-
pan ini, sehingga seseorang tidak menjadi cepat naik darah, 
menjadi marah-marah dan emosi atau selalu menyalahkan 
orang lain. 
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• Memiliki ketabahan. 
Bagi seseorang yang selalu diliputi problem yang tak berkesu-
dahan. Meditasi dapat membantu seseorang untuk mengem-
bangkan ketabahan, kekuatan dalam menghadapi dan me-
ngatasi problem tersebut.

• Mendapatkan rasa percaya diri. 
Bagi seseorang yang merasa kurang percaya diri, meditasi 
dapat membantu untuk memiliki percaya diri yang meru-
pakan kunci kesuksesan.

• Dapat mengatasi rasa takut dan cemas. 
Bagi seseorang yang memiliki ketakutan dan kecemasan 
dalam batin, meditasi dapat membantu seseorang untuk 
mengerti hakikat sesungguhnya dari problem yang mena-
kutkan. Dengan demikian, seseorang akan dapat mengatasi 
ketakutan dan kecemasan dalam batinnya.

• Dapat melihat segala sesuatu dengan lebih wajar. 
Bagi seseorang yang bijaksana, meditasi akan membimbing-
nya kepada kebijaksanaan agung. Kemudian ia akan mampu 
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memandang segala sesuatu sebagaimana hakikat yang se-
sungguhnya, dan tidak sebagaimana ‘nampaknya”. 

• Mendapatkan kepuasan dalam batin. 
Bagi seseorang yang selalu tidak puas terhadap segala se-
suatu dan tak satupun dalam kehidupan ini yang nampak 
memuaskan. Meditasi dapat memberikan peluang kepada-
nya untuk mengembangkan dan memelihara kepuasan ba-
tin.

• Dapat mengerti tentang sifat kehidupan. 
Bagi seseorang yang sedang frustrasi dan patah hati karena 
kurangnya pengertian akan ketidakpastian hidup dan dunia, 
meditasi sesungguhnya dapat membimbing dan membantu 
seseorang untuk mengerti sifat ketidakkekalan kondisi-
kondisi duniawi.

• Menguatkan ingatan, menjadi lebih pandai dan tidak 
bodoh.
Bagi seseorang  yang berpikiran lemah, sering lupa atau me-
miliki daya ingat yang lemah, meditasi dapat menguatkan 
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pikiran seseorang untuk mengembangkan usaha dalam me-
ngatasi kelemahan tersebut, sehingga akan menguatkan daya 
ingat, menjadi lebih pandai dan tidak bodoh.

• Menghilangkan rasa irihati. 
Bagi seseorang yang memiliki sifat pencemburu atau irihati, 
meditasi dapat membantu seseorang agar dapat mengerti 
bahwa kecenderungan batin yang negatif tidak akan per-
nah menyumbangkan manfaat apapun bagi dirinya sendiri, 
sehingga ketika ada orang lain memperoleh kebahagiaan, 
keuntungan atau keberhasilan, kita akan selalu ikut berba-
hagia.

• Mudah mengendalikan emosi dan kemarahan. 
Bagi seseorang  yang mudah naik darah, emosi atau marah-
marah, dengan bermeditasi akan mampu mengembangkan 
kekuatan untuk mengatasi kelemahan dari amarah, keben-
cian dan dendam. Dengan demikian, seseorang akan men-
jadi lebih tenang dan menjadi orang yang sabar.
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• Dapat mengendalikan nafsu-nafsu inderanya. 
Bagi seseorang yang tidak dapat mengurangi keterikatan 
akan nafsu indera, dengan meditasi, seseorang dapat belajar 
bagaimana menjadi pakar pengendali nafsu indera. Sebagai 
contoh ketika mata melihat makanan yang enak dan hidung 
mencium aroma makanan yang enak, maka seseorang tidak 
akan langsung muncul keserakahan dalam dirinya untuk 
memiliki atau menikmati makanan itu sebanyak-banyaknya.

• Menjadi lebih sehat dan tidak gampang sakit. 
Bagi seseorang yang sehat, meditasi akan menjadikannya 
menjadi lebih sehat dan tidak gampang sakit. Bagi seseorang 
yang menderita karena penyakit tertentu seperti kehancuran 
batin, meditasi dapat mengaktifkan kekuatan positif dalam 
batin dan jasmani seseorang untuk memulihkan kesehatan.

Inilah beberapa manfaat yang bisa diperoleh dengan latihan 
meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka diharapkan setelah 
mengetahui persiapan-persiapan awal untuk latihan meditasi dan 
manfaatnya, kita semua menjadi tambah bersemangat dan rajin 
untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan-
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lah meditasi sebagai rutinitas dalam hidup sehari-hari. jadikanlah   
meditasi sebagai kebutuhan hidup, seperti halnya kita membutuh-
kan makanan dan minuman, sehingga pada waktu belum berme-
ditasi kita akan merasa ada yang kurang dalam hidup ini. Marilah 
kita bersama-sama memunculkan, meningkatkan dan mengem-
bangkan kekuatan tekad/kesungguhan hati dan semangat untuk 
bermeditasi, sebelum kemalasan muncul dalam diri kita. Ayo kita 
tutup buku ini dan mempersiapkan diri untuk berlatih meditasi.

Pertama-tama, duduklah dengan posisi bersila atau bersim-
puh di lantai dengan alas duduk yang tidak terlalu keras ataupun 
terlalu empuk, duduklah dengan tegak lurus, posisi tangan letak-
kan di pangkuan, mata dipejamkan, rileksasikan semua bagian-
bagian tubuh dengan mengamati bagian-bagian tubuh mulai dari 
bagian kepala sampai ke ujung kaki. Usahakan jangan sampai ada 
bagian tubuh yang tegang, setelah itu pusatkan perhatian atau kon-
sentrasikan pikiran pada nafas masuk dan nafas keluar pada satu 
titik di ujung hidung atau bibir sebelah atas, dimana udara selalu 
menyentuh tempat tersebut setiap kali kita menarik dan menge-
luarkan udara melalui hidung atau bernapas (objek anapanasati). 
Jadi meditasi adalah bukan mengosongkan pikiran.
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Kedua, ketika menarik nafas panjang, memahami dan me-
nyadari sepenuhnya bahwa ini adalah nafas panjang yang masuk. 
Ketika mengeluarkan nafas panjang, memahami dan menyadari 
sepenuhnya bahwa ini adalah nafas panjang yang keluar.

Ketiga, pada saat menarik nafas pendek, memahami dan me-
nyadari sepenuhnya bahwa ini adalah nafas pendek yang masuk. 
Pada saat mengeluarkan nafas pendek, memahami dan menyadari 
sepenuhnya bahwa ini adalah nafas pendek yang keluar.

Demikianlah, kita harus melatihnya secara terus menerus 
dan selalu mengonsentrasikan pikiran kita pada nafas masuk dan 
nafas keluar. Jika dalam batin muncul ingatan-ingatan masa lalu, 
melamun (menghayal), berusahalah untuk menyadarinya dan 
kembalikan lagi kesadaran kita pada obyek utama yaitu nafas ma-
suk dan nafas keluar. Dengan demikian, batin akan menjadi ten-
ang, tentram, damai dan bahagia. 

Selamat melanjutkan meditasi.
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berulang-ulang. Setelah ayahnya meninggal, dia diangkat 
menjadi raja, dan sambil merenungi kemasyhurannya dia me-
nyanyikan lagu kesukacitaan yang sama.

Menjadi Umat Buddha Sejati

Sumber:  
• Dhammapada. Diterbitkan oleh: Yayasan Abdi Dhamma  

Indonesia tahun 2004.
• Buku “Mengenal Meditasi Buddhis”. Mutiara Dhamma II.
• Pelajaran Samadhi di LPS (Lembaga Pendidikan Saṅgha)    

Mendut. Guru Pengampu: YM. Jotidhammo Mahāthera
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Mencari & Menjadi 
Sahabat yang Baik

Seseorang yang sering bergaul dengan orang bodoh

pasti akan meratap lama sekali.

Karena bergaul dengan orang bodoh merupakan penderitaan,

seperti tinggal bersama musuh.

Tetapi, siapa yang tinggal bersama orang bijaksana

akan berbahagia,

sama seperti sanak keluarga yang kumpul bersama.

Karena itu; ikutilah orang yang pandai, bijaksana,

terpelajar, tekun, patuh dan mulia.

Hendaklah engkau selalu dekat dengan orang yang bajik

dan pandai seperti itu,

bagaikan bulan mengikuti peredaran bintang

Dhammapada - Sukha Vagga 207 & 208
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Mencari & Menjadi

Sahabat yang Baik

Dalam pergaulan di masyarakat, hendaknya kita harus ber-

hati-hati, karena sering kali orang-orang salah dalam per-

gaulan, sehingga akhirnya terjerumus dalam tindakan-tindakan 

yang tidak bermoral. Carilah teman-teman yang baik dan bijak-

sana dan hindarilah teman-teman yang dungu atau tidak bermoral. 

karena dikhawatirkan jika kita berteman dengan teman-teman 

yang dungu/tidak bermoral, maka perbuatan kita akan menjadi 

ikut-ikutan tidak bermoral pula. Manusia memiliki kecenderungan 

untuk berubah ke hal-hal yang negatif. Buddha bersabda dalam 

Kitab Suci Itivuttaka 76 sebagai berikut: ‘Orang macam apa yang 

dijadikan teman, siapa yang diajaknya bergaul, dia akan menjadi 

sama kualitasnya menjadi seperti temannya itu’. Oleh karena itu, 

berhati-hatilah dalam mencari atau memilih teman dalam per-

gaulan.

Mencari & Menjadi Sahabat yang Baik



Mencari dan menjadi kalyānamitta atau sahabat sejati yang 
baik memang tidaklah mudah. Orang tua dan guru tentu se-
lalu mengingatkan kita untuk mencari teman yang baik dan juga         
harus bisa menjadi seorang teman yang baik untuk teman kita 
yang baik. Guru Agung Buddha Gautama juga mengajarkan kita 
untuk bergaul/berteman dengan orang-orang yang baik dan bijak-
sana dan tidak bergaul dengan orang dungu/tidak bermoral. Hal 
ini dijelaskan dalam ‘Maṅgala Sutta’, yaitu: ‘asevanā ca bālānaṁ 
paṇḍitānañca sevanā etammaṅgalamuttamaṁ’  (tidak bergaul de-
ngan orang dungu/ tidak bermoral, bergaul dengan  mereka yang 
bijaksana itulah berkah utama). Dalam berusaha untuk mencari 
teman/sahabat yang baik, hendaknya kita memilih seseorang yang 
setidaknya memiliki perilaku yang baik, tingkah lakunya sopan, 
santun, ucapannya ramah, jujur, dapat dipercaya, sabar, memiliki 
sifat penuh cinta kasih (mettā), kasih sayang (karuṇā), simpati 
(muditā), tenang seimbang batinnya (upekkhā), memiliki keyaki-
nan terhadap ajaran kebenaran Buddha (saddhā), memiliki mo-
ralitas yang baik (sīla), memiliki sifat yang dermawan (caga) dan 
memiliki kebijaksanaan (paññā). Demikian pula sebaliknya, su-
paya kita bisa menjadi seorang teman/sahabat yang baik, hendak- 
nya kita mengembangkan hal-hal seperti di atas. 

Mencari & Menjadi Sahabat yang Baik

 

147



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA

 

148 Mencari & Menjadi Sahabat yang Baik

Mengapa kita harus menghindari pergaulan dengan orang-
orang yang dungu/tidak bermoral? Mengapa kita harus bergaul 
dengan para bijaksanawan?

Tak bergaul dengan orang-orang dungu atau tidak bermoral 
adalah berkah utama.

Tak bergaul dengan orang-orang dungu/tidak bermoral di-
katakan suatu berkah utama, mengapa dikatakan demikian? Kare-
na dengan tidak bergaul/berteman dengan orang-orang dungu kita 
akan terhindar dari melakukan hal-hal yang buruk. Karena orang 
dungu segala perbuatannya mengarah kepada hal-hal yang buruk. 
Salah satu contoh jika kita sering bergaul dengan orang-orang yang 
suka melakukan pelanggaran sīla ke-lima yaitu mabuk-mabukkan 
atau mengonsumsi obat-obatan terlarang/narkoba, maka kita pun 
akan menjadi seorang pemabuk atau ikut mengonsumsi obat-
obatan tersebut. Inilah bahayanya jika kita bergaul/berteman de 
ngan orang yang dungu atau tidak bermoral, maka perbuatan kita 
akan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik atau tidak bermoral. 
Bahkan walaupun kita tidak ikut-ikutan mengonsumsi minu-
man keras, tetapi karena sudah sering bergaul dengan mereka, 
maka nama baik kita akan tercemar dan dianggap sebagai orang 
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yang    tidak baik. Seperti halnya daun pisang yang digunakan un-
tuk membungkus daging atau ikan yang berbau busuk, walaupun 
daging dan ikannya sudah dibuang tetapi daunnya akan tercium 
bau busuk. Lebih lanjut dalam Kitab Suci Itivuttaka, Buddha me-
nyatakan bahwa “jika orang tidak melakukan kejahatan bergaul 
dengan yang melakukan kejahatan, dia dicurigai melakukan yang 
jahat dan nama buruknya berkembang”.

Bergaul dengan para bijaksanawan adalah berkah utama.
Bergaul dengan para bijaksana adalah berkah utama, di-

katakan demikian karena bergaul dengan bijaksanawan banyak 
membawa keuntungan dan banyak membawa manfaat. Para bi-
jaksanawan cenderung perbuatannya ke arah yang baik, karena 
bijaksanawan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang 
tidak baik, mana yang bermanfaat dan yang merugikan, apa yang 
seharusnya dilakukan dan yang tidak. Bijaksanawan mengerti bah-
wa malakukan kebaikan akan berakibat kebahagiaan dan melaku-
kan kejahatan akan berakibat penderitaan. Berteman dengan para      
bijaksana diibaratkan seperti daun pisang yang digunakan untuk 
membungkus bunga-bunga atau kayu cendana yang wangi, meski-
pun bunga atau kayu cendananya telah dibuang tetapi daun pisang-
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nya akan tercium bau yang wangi. Begitu juga bila kita berteman/
bergaul dengan orang yang bijaksana, maka diharapkan perbuatan 
dan tindakan kita akan menjadi lebih baik seperti yang dilakukan 
oleh orang yang bijaksana.

Sahabat palsu dan sahabat sejati.
Dalam Kitab Suci Dīgha Nikāya, Sigalovāda Sutta, Sutta 

ke-31,  Buddha menjelaskan bahwa ada empat orang sahabat yang 
harus dihindari dan jangan dijadikan teman,  yaitu sebagai berikut:
1. Sahabat yang tamak/serakah.

Sahabat yang bersifat seperti ini memiliki ciri berupa: ia se-
lalu ingin mengambil lebih banyak, memberi sedikit tetapi 
menuntut bagian lebih banyak, ia mau menolong karena ta-
kut dan ia selalu mencari yang membuatnya mendapat un-
tung.

2. Sahabat yang hanya banyak bicara tapi tidak berbuat apa-
pun. 
Sahabat yang bersifat seperti ini memiliki ciri berupa: ia se-
lalu membicarakan hal-hal yang telah lalu, ia selalu membi-
carakan hal-hal yang akan datang, ia membesar-besarkan ke-
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baikan yang telah dilakukannya dan ketika ada sesuatu yang 
harus dikerjakan ia menghindar dengan alasan yang tidak 
jelas.

3. Sahabat penjilat. 
Sahabat yang bersifat seperti ini memiliki ciri berupa: ia me-
nyetujui tindakan yang jahat, ia menolak untuk berbuat baik, 
ia memuji di depanmu, dan ia mencelamu di belakang.

4. Sahabat yang mendorong kita pada kerugian dan kehan-
curan. 
Sahabat yang bersifat seperti ini memiliki ciri berupa: ia akan  
mendampingimu saat dirimu minum-minuman keras, saat 
dirimu berkeliaran di waktu yang tidak pantas, saat dirimu 
mengunjungi tempat-tempat hiburan, dan saat engkau se-
dang berjudi.

Sahabat seperti ini disebut sahabat palsu ‘akalyānamitta’ 
yang hendaknya kita hindari dan jangan sampai kita berteman 
dengannya. 

Dalam sutta ini Buddha juga menjelaskan bahwa ada empat 
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jenis sahabat sejati yang patut kita jadikan teman dalam pergaulan, 
mereka adalah:

1. Sahabat yang suka menolong. 
Sahabat yang bersifat seperti ini memiliki ciri berupa: ia 
menjaga dirimu saat kau lengah, ia menjaga milikmu saat 
kau lengah, ia melindungimu saat kau ketakutan, dan ia akan 
membantu lebih dari yang kau minta.

2. Sahabat kala suka dan duka. 
Sahabat yang bersifat seperti ini memiliki ciri berupa: ia 
memberikan rahasianya kepadamu, ia menjaga rahasiamu, ia 
tidak akan membiarkanmu kesulitan dan ia mau berkorban 
untukmu.

3. Sahabat yang mengajarkan kita hal-hal yang berguna. 
Sahabat yang bersifat seperti ini memiliki ciri berupa: ia 
mencegahmu berbuat jahat, ia mendukungmu ketika dirimu 
berbuat baik, ia memberitahu apa yang kau tidak ketahui, 
dan ia menunjukkanmu jalan menuju bahagia/surga.
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4. Sahabat yang memiliki rasa persahabatan yang tulus/sim-
patik. 
Sahabat yang bersifat seperti ini memiliki ciri berupa: Ia tidak 
bergembira atas kemalanganmu, ia bergembira atas keberun-
tunganmu, ia mencegah orang yang mencelamu, dan ia mem-
benarkan orang yang memujimu. Dalam dhamma, sahabat 
sejati seperti ini dikenal dengan sebutan ‘kalyānamitta’ yang 
pantas kita jadikan teman dalam pergaulan sehingga akan 
membawa kebaikan dan kemajuan, bukan kemerosotan.   

Lebih lanjut dalam Aṅguttara Nikāya VII, 35 Buddha 
menjelaskan tentang ciri-ciri seorang sahabat/teman yang baik 
yang patut diikuti, diantaranya yaitu:
1. Ia memberikan apa yang sulit diberikan.
2. Ia melakukan apa yang sulit dilakukan.
3.  Ia dengan sabar menanggung apa yang sulit ditanggung.
4. Ia memberitahukan rahasianya sendiri.
5. Ia menjaga rahasia orang lain.
6. Ia tidak meninggalkan orang di dalam kemalangan.
7. Ia tidak menghina seseorang karena kemalangannya.

Inilah ciri-ciri sahabat/teman yang baik (kalyānamitta) yang 
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patut kita ikuti dan dijadikan teman dalam pergaulan dan hal ini 
juga patut kita miliki dan dikembangkan di dalam diri,  sehingga 
kita bisa menjadi teman yang baik bagi teman-teman kita yang 
baik.

Mempertahankan suasana persahabatan yang baik dengan           
teman-teman yang baik.

Setelah mendapatkan teman/sahabat yang baik, maka un-
tuk selanjutnya kita hendaknya berusaha untuk mempertahankan    
suasana persahabatan yang baik tersebut supaya tetap rukun, har-
monis, bersatu dan damai tiada pertengkaran atau permusuhan. 
Hal ini bisa kita lakukan yaitu dengan saling memberi dan ber-
bagi (dāna), maka dalam hal ini akan menimbulkan adanya per-
hatian dan kepedulian terhadap orang lain. Berkomunikasi yang 
baik dengan saling berbicara yang ramah, sopan, penuh pujian, 
berbicara yang disertai dengan cinta kasih, halus, dan tidak kasar 
(piyavācā), maka hal ini akan menimbulkan saling menghormati 
dan menghargai satu sama lain. Saling melakukan hal-hal yang 
bermanfaat bagi orang lain (atthacariyā), maka hal ini akan men-
imbulkan sikap saling membantu, tolong menolong, bekerjasama 
dengan orang lain. Saling rendah hati, tidak sombong dan me- 
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rendahkan orang lain, memiliki pengendalian diri dalam ucapan, 
perilaku dan pikiran (samānattatā), sehingga hal ini akan me-
nimbulkan saling menghormati dan menghargai satu sama lain.                                         
Saling mengembangkan mettā (cinta kasih) melalui ucapan, per-
buatan dan pikiran. Selalu jujur, sabar dan tidak mudah marah atau 
tersinggung, benci, jengkel maupun dendam. Dengan melakukan 
hal-hal tersebut di atas, maka suasana dalam persahabatan yang 
baik akan mampu bertahan lama dan semakin rukun, harmonis, 
bersatu, tenteram dan damai tiada pertengkaran. Dalam Vyag-
ghapajja Sutta-Aṅguttara Nikāya VIII, 54, Buddha menyatakan 
bahwa persahabatan yang baik (kalyāṇamittatā) adalah merupakan 
salah satu hal yang menimbulkan kesejahteraan dan kebahagiaan 
bagi perumah tangga dalam kehidupan ini. 

Berusahalah untuk mencari dan memilih teman/sahabat 
yang baik (kalyāṇamittā) dalam pergaulan, janganlah mencari te-
man yang tidak baik atau tidak bermoral. Ketika sudah mendapat-
kan teman yang baik, kita hendaknya berusaha untuk mengikuti 
perilakunya yang baik. Selain itu, kita juga hendaknya berusaha 
untuk mempertahankan suasana persahabatan yang baik tersebut 
dan menjadi teman yang baik (kalyāṇamittā) bagi teman kita yang 
baik. 
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“Janganlah bergaul dengan orang  jahat,
janganlah bergaul dengan orang yang berbudi rendah;

tetapi bergaullah dengan sahabat yang baik,
bergaullah dengan orang yang berbudi luhur”. 

(Dhammapada, Paṇḍita Vagga – 78)

Sumber:
• Kitab Suci Dhammapada - The Buddha’s Path of Wisdom.   

Diterbitkan oleh: Bahussuta Society 2013.
• Aṅguttara Nikāya - Kitab Suci Agama Buddha. Vihara 

Bodhivaṁsa-Klaten.
• Dīgha Nikāya, Dhammacitta Press.
• Dhammavibhāga, Penggolongan Dhamma. Diterbitkan oleh: 

Vidyasena Vihara Vidyaloka. Yogyakarta 2002.
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Akibat 
Sering Berjudi

Kemenangan menimbulkan kebencian,

Orang yang kalah hidup dalam kesedihan.

Dhammapada -  Sukha Vagga, 201
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Akibat 

Sering Berjudi

J  : Jual ini – Jual itu.
U : Utang dimana-mana.
D : Dihukum atau dipenjara.
I : Ingin mencuri, ingin berbohong/menipu, ingin
  bermabuk-mabukan dengan minum-minuman
  keras, ingin berbuat asusila dan bahkan bisa ingin
  membunuh.

Saya janji tidak akan berjudi lagi. Inilah kata-kata yang diucap-

kan oleh seorang bapak/suami kepada istri dan anak-anaknya, 

karena sudah sering diberi nasihat sama istrinya bahkan sama 

anak-anaknya, tetapi tetap saja kebiasaan berjudi itu diulangi lagi 

dan lagi. Terakhir kali ia berjudi dan berjanji tidak akan berjudi 

Akibat Sering Berjudi



lagi, yaitu ketika ia kalah berjudi dalam jumlah uang yang cukup 

banyak, sehingga suami ini yang pergi dari rumah sore hari kare-

na takut pulang ke rumah, sampai malam, sampai pagi dan sam-

pai sore lagi baru pulang ke rumah. Anak-anak dan istrinya yang 

cemas, khawatir dengan kepergian suaminya yang tidak pulang-

pulang itu sudah menduga pasti suaminya berjudi lagi. Setibanya 

di rumah suami ini ditanya sama istrinya dan begitu istrinya tau 

jika semalam suaminya berjudi dan kalah dalam jumlah uang yang 

banyak, ia menjadi marah, jengkel, benci dan suaminya dimarahi, 

diomeli, dimaki bahkan sampai-sampai istrinya mau minta cerai. 

Anak-anaknya yang mengetahui kejadian ini pun menjadi jeng-

kel dan menasihati bapaknya dengan pengertian yang benar sesuai 

dhamma supaya tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Akhirnya 

bapak/suami ini menyadari bahwa perbuatan yang keliru telah 

dilakukannya dan ia berjanji tidak akan berjudi lagi, ia menyesal 

dengan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya 

itu.

Dari cerita di atas, hidup harmonis dan bahagia dalam 
rumah tangga yang merupakan dambaan setiap orang  menjadi ti-
dak tercapai. Hal ini disebabkan karena si bapak/suami yang gemar 
dan sering berjudi. Oleh karena itu, hindarilah perjudian dalam        
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bentuk apapun karena hal ini merupakan sebab tidak harmonis 
dan bahagia dalam hidup berumah tangga.

Enam hal  yang harus dihindari, yang merupakan sebab             
keruntuhan bagi seseorang.

Berjudi merupakan salah satu dari enam sebab yang mem-
bawa keruntuhan bagi seseorang (apāyamukkha) dan merupakan 
salah satu cara menghambur-hamburkan harta. Hal ini disam-
paikan oleh Buddha dalam Sigalovāda Sutta, Kitab Suci Dīgha 
Nikāya, Sutta ke-31.  Selain berjudi hal-hal yang membawa kerun-
tuhan bagi seseorang adalah ketagihan minum-minuman yang me-
mabukkan dan obat-obatan, sering berkeliaran pada waktu yang ti-
dak tepat, sering mengunjungi tempat-tempat hiburan, kemalasan 
yang menjadi kebiasaan dan pergaulan dengan teman-teman yang 
jahat dan tidak bermoral. 

Enam  hal ini harus kita hindari, selain hal ini merupakan 
sebab-sebab keruntuhan bagi seseorang, juga merupakan sebab ti-
dak harmonis dan bahagianya sebuah keluarga, sehingga kita dapat 
hidup damai, tentram dan bahagia dalam kehidupan ini. Dalam   
tulisan ini akan kita bahas mengenai perjudian, karena banyak 
orang yang mengatakan bahwa berjudi itu tidak melanggar sīla jadi 
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boleh dilakukan. Berjudi memang bukan merupakan salah satu 
dari pañcasīla buddhis dan tidak melanggar sīla, namun perlu kita 
ketahui bahwa akibat dari sering berjudi akan bisa mengkondisi-
kan kita melakukan pelanggaran salah satu dari pañcasīla buddhis 
itu.  

Akibat/bahaya sering berjudi.
Dalam Sigalovāda Sutta, Buddha menyampaikan bahwa ada 

enam bahaya/akibat bagi orang yang sering dan gemar berjudi, 
yaitu:

1. Jika menang ia akan dibenci orang. 
Dalam hal ini, seseorang yang berjudi dengan teman-                
temannya, jika ia menang maka teman-temannya akan 
menjadi tidak suka, tidak senang dan bahkan akan mem-
bencinya atau memusuhinya (kemenangan menimbulkan 
kebencian). Baik itu pada saat perjudian sedang berlangsung 
atau sesudahnya. Maka sangat jelas sekali bahwa seseorang 
yang menang dalam perjudian akan dibenci orang terutama 
adalah teman-temannya yang kalah berjudi.
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2. Jika kalah ia hanya dapat meratapi hartanya yang hilang. 
Sudah barang tentu seseorang yang kalah dalam berjudi ia 
akan menjadi susah, sedih, meratapi hartanya yang hilang 
(orang yang kalah hidup dalam kesedihan), karena harta 
yang sudah dikumpulkannya dengan kerja keras selama ber-
hari-hari atau bahkan berbulan-bulan menjadi hilang hanya 
dalam beberapa saat saja karena kalah berjudi.

3. Ia menghilangkan hartanya dengan sia-sia. 
Harta kekayaan yang sudah dimiliki dan dikumpulkan-
nya dengan susah payah, bekerja keras selama berhari-hari 
bahkan berbulan-bulan. Jika hartanya itu digunakan untuk 
hal-hal yang tidak bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri mau-
pun orang lain, maka ia tidak bisa menggunakan hartanya 
itu dengan baik meskipun ia pandai mengumpulkan harta. 
Maka ia akan menghilangkan harta yang sudah dikumpul-
kannya itu dengan sia-sia.

4. Kata-katanya tidak akan dipercaya dalam suatu                               
komunitas.
Seseorang yang gemar berjudi, dalam pergaulan dengan      
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sahabat dan teman-temannya baik di tempat kerja atau di-
lingkungan masyarakat, ucapan dan kata-katanya tidak akan 
dipercaya. Hal ini karena teman-temannya tidak mau ter-
tipu/dibohongi, sehingga kata-katanya tidak akan dipercaya.

5. Ia akan dipandang rendah oleh teman-temannya. 
Seseorang yang gemar dan sering berjudi akan dipandang 
rendah oleh teman-temannya dianggap tidak punya pe-    
kerjaan, keterampilan, dan kepandaian.

6. Ia tidak akan disukai oleh orang yang mencari menantu, 
karena seorang penjudi tidak mampu mengurus keluarg-
anya dengan baik. 
Seseorang yang gemar dan sering berjudi terkadang selalu 
pulang malam bahkan pagi, sehingga ia tidak memperhati-
kan istri/suami, anak dan keluarga serta kebutuhan-kebutu-
han hidup rumah tangganya. Seseorang juga akan menjadi 
khawatir dan takut jika ia menjadi menantunya, karena ia 
tidak mampu menjaga harta warisan dengan baik, bahkan 
malah bisa menghabiskan harta warisannya.
Selain enam hal di atas, disini akan dijelaskan lebih lanjut  



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA

 

164 Akibat Sering Berjudi

tentang bahaya bagi seseorang yang  sering dan gemar berjudi. Hal 
ini  bisa kita  ambil dari kata JUDI itu sendiri, yaitu: 
• Jual ini jual itu. 

Seseorang yang kalah berjudi ia akan melakukan apa saja 
untuk mendapatkan uang untuk modal berjudi lagi dengan 
harapan supaya  menang, salah satunya yaitu dengan men-
jual barang-barang berharga miliknya. Misalnya: menjual                
tanah, sapi, kambing (hewan ternaknya), emas kalung, 
gelang, cincin dan  berbagai macam harta yang lainnya.

• Utang dimana-mana. 
Seseorang yang kalah dalam berjudi maka ia akan me-       
minjam uang teman-temannya, kerabatnya, tetangganya atau 
siapa saja untuk berjudi lagi. Tentunya hal ini akan menjadi 
sebab penderitaan bagi dirinya sendiri, ia akan menjadi tidak 
tenang dalam hidupnya, hidupnya dipenuhi ketakutan, tidur 
menjadi tidak nyenyak, pikirannya menjadi stres, ini semua 
adalah penderitaan. Buddha menjelaskan bahwa salah satu 
sebab kebahagiaan adalah bahagia karena bebas dari hutang 
(baca: utang).
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• Dihukum atau dipenjara. 
Sudah sangat jelas sekali jika pada waktu berjudi kemudian 
terkena razia, digrebek polisi dan tertangkap, maka akan di-
masukkan ke  dalam penjara dan dihukum.

•  Ingin mencuri, berbohong/menipu, berbuat asusila,   
bermabuk-mabukan dengan minum-minuman keras dan 
bahkan bisa ingin membunuh.  
Seseorang yang kalah maupun menang berjudi maka ia bisa 
melakukan salah satu dari lima hal di atas. Jadi, hal ini sangat 
jelas sekali meskipun berjudi bukan merupakan pelangga-
ran sīla, akan tetapi sebagai akibat dari sering berjudi adalah  
ia bisa melanggar salah satu dari lima sīla itu. Buddha Ber-
sabda: “Barang siapa membunuh makhluk hidup, berbicara 
tidak benar, mengambil barang-barang yang tidak diberikan 
dan melakukan perbuatan asusila dengan istri orang lain atau 
meminum minuman yang memabukkan, itu berarti mencabut 
akar kehidupannya sendiri, di dalam kehidupan yang sekarang 
di dunia ini”. (Dhammapada, Syair 246-247).
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Setelah kita mengetahui akibat dan kerugian dari sering ber-
judi, yaitu akan merugikan diri sendiri, keluarga maupun orang 
lain, maka hendaknya hindarilah perjudian dalam bentuk apa-
pun. Selain itu, bertemanlah dengan teman-teman yang baik, ja-
nganlah berteman dengan teman-teman yang jahat dan senantiasa 
mempunyai pengendalian diri, selalu waspada dan berusaha untuk 
menuntun diri ke arah yang benar sesuai dhamma. Daripada uang 
digunakan untuk berjudi, jauh lebih baik jika uang itu ditabung 
dalam bentuk materi di bank atau disimpan dalam bentuk kebaji-
kan dengan cara berdana dan hendaknya digunakan untuk hal-hal 
yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagai renungan bagi kita semua, mari kita mengingat 
pesan Buddha dalam Dhammapada 167 dan 169 berikut ini:

Janganlah mengikuti cara hidup yang tercela,
 janganlah menyerah pada dorongan nafsu indria,

 janganlah hidup tanpa kewaspadaan,
 janganlah bergaul dengan mereka yang memegang teguh

pandangan keliru.
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Hiduplah sesuai dengan Dhamma, 
tidak mengikuti cara hidup yang salah, 

seseorang yang mengikuti ajaran Dhamma secara benar, 
akan hidup berbahagia dalam kehidupan ini 

dan kehidupan yang akan datang.
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berulang-ulang. Setelah ayahnya meninggal, dia diangkat 
menjadi raja, dan sambil merenungi kemasyhurannya dia me-
nyanyikan lagu kesukacitaan yang sama.

Menjadi Umat Buddha Sejati
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Mencari &
Menggunakan

Harta Kekayaan
Secara Benar

Sesuai Dhamma

Telah kuperoleh harta kekayaan. 

Telah kurawat orang–orang yang patut dirawat.

Telah kulenyapkan malapetaka. 

Telah kuhaturkan persembahan yang terbaik.

Telah kusajikan lima jenis sesajian. 

Telah kusokong mereka yang merawat sila, dan hidup luhur.

Apa yang menjadi tujuan seorang perumah tangga yang baik dalam 

mengharap harta telah kucapai.

Telah kulakukan tindakan yang tak menimbulkan penyesalan.

Ᾱdiyasutta Gāthā, Dikutip dari Buku Paritta Suci
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Mencari & Menggunakan

Harta Kekayaan Secara Benar

Sesuai Dhamma

Merupakan hal yang sangat wajar dan bukan hal yang          

keliru atau salah jika seseorang mendambakan atau meng-

inginkan harta kekayaan. Dalam khotbahnya, Buddha menjelas-

kan bahwa salah satu hal yang didambakan, diinginkan,  dicintai 

dan disukai oleh semua orang adalah keinginan untuk memperoleh 

kekayaan. Sejauh harta kekayaan itu didapatkan dengan cara 

yang benar sesuai dengan dhamma dan tidak melanggar hukum, 

maka harta kekayaan itu telah dikumpulkannya dengan baik dan 

benar. Sebaliknya akan menjadi keliru apabila harta kekayaan 

yang didapatkannya itu menggumpulkannya dengan cara yang 

salah,   misalnya dengan menjual obat-obatan terlarang, sabu-sabu,               

narkoba, ganja, menipu, mencuri, merampok, korupsi, atau bahkan 

sampai melakukan pembunuhan.

Mencari & Menggunakan Harta Kekayaan Secara Benar Sesuai Dhamma



Mencari kekayaan dengan benar.
Dalam usaha mencari harta kekayaan, kita sebagai umat   

Buddha hendaknya berusaha untuk mencari kekayaan itu dengan 
cara yang baik dan benar sesuai dengan Dhamma. Misalnya: beker-
ja dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, tidak melakukan 
pekerjaan tercela dan senantiasa bermata pencaharian yang benar.

Dalam Kitab Suci Aṅguttara Nikāya VIII, 54. Buddha         
mengajarkan bahwa ada empat macam dhamma yang bisa kita 
praktikkan dalam usaha untuk mencari kekayaan dengan benar. 
Empat hal itu adalah sebagai berikut:
1. Uṭṭhāna sampadā: Rajin dan bersemangat dalam bekerja 

dan mencari nafkah. 
Seseorang harus bersungguh-sungguh menekuni pekerjaan-
nya, apakah bekerja sebagai petani, pedagang, pekerja kan-
tor, tukang. Ia hendaknya selalu rajin dan bersemangat ti-
dak gampang putus asa, sehingga akan diperoleh hasil yang 
memuaskan dan yang diharapkan.

2. Ārakkha sampadā: Menjaga dengan hati-hati harta yang 
telah diperoleh dengan cara yang benar. 
Seseorang harus cermat, hati-hati dan teliti dalam menjaga 

Mencari & Menggunakan Harta Kekayaan Secara Benar Sesuai Dhamma

 

17 1



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA

 

172 Mencari & Menggunakan Harta Kekayaan Secara Benar Sesuai Dhamma

hasil-hasil pekerjaannya, sehingga tidak cepat rusak, hilang 
atau dicuri karena kelalaiannya. Satu hal yang lebih penting 
adalah untuk menjaga semangat dan keuletannya itu, se-
hingga ketika mengalami kegagalan atau kerugian tidak akan 
menjadi gampang putus asa melainkan tetap bersemangat 
dalam bekerja.

3. Kalyāṇamittatā: Memiliki teman-teman yang baik. 
Seseorang hendaknya mempunyai pergaulan dengan teman-
teman yang baik, yang setia, terpelajar, bermoral, dermawan, 
bijaksana dan cerdas sehingga akan dapat melindunginya, 
memberikan nasihat yang baik dan membantunya dengan 
jalan yang benar dalam meraih harta.

4. Samajivitā: Hidup yang seimbang. 
Pengertian hidup yang seimbang adalah menjalankan cara 
penghidupan yang sesuai dengan penghasilan, hidup seder-
hana dan sepantasnya, tidak boros, tidak berfoya-foya dan 
berlebih-lebihan sehingga pengeluaran malah lebih banyak 
daripada pemasukan. 
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Dalam usahanya untuk mencari harta kekayaan dengan benar, 
khusus dalam hal perdagangan, Buddha memberikan batasan-ba-
tasan tentang suatu barang yang akan diperjualbelikan. Ada lima 
macam perdagangan yang harus dihindari yaitu: berdagang senjata 
(yang bisa digunakan untuk berburu binatang atau untuk perang), 
berdagang makhluk hidup, berdagang daging, berdagang minu-
man keras, beralkohol yang memabukkan dan berdagang racun. 
(Aṅguttara Nikāya. V, 177)

Mempertahankan kekayaan.
Setelah mendapatkan harta kekayaan dengan benar sesuai 

dhamma, maka seseorang  hendaknya bisa mempertahankan dan 
menggunakan harta kekayaannya itu dengan benar pula. Alasan-
nya karena harta kekayaan ini dapat terancam bahaya dari api/
kebakaran, air/banjir, terkena bencana alam, perampok dan pen-
curi atau disita oleh raja/pemerintah, serta ahli waris yang ti-
dak diinginkan, atau boros. Maka seseorang hendaknya berhati-
hati menyimpan dan menjaga hartanya itu dengan baik. Dalam              
upaya seseorang untuk mempertahankan harta kekayaan yang 
telah diperoleh dengan benar, Buddha menjelaskan dalam Kitab 
Suci Dīgha Nikāya, Sigalovāda Sutta, yaitu hendaknya seseorang 
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untuk menghindari enam cara menghambur-hamburkan har-
ta kekayaan. Enam hal yang harus dihindari itu adalah sebagai                       
berikut:

1. Ketagihan minum-minuman memabukkan dan obat-obatan 
terlarang.

2. Berkeliaran di waktu yang tidak tepat. 
3. Sering mengunjungi tempat-tempat hiburan.
4. Gemar dan ketagihan berjudi.
5. Pergaulan dengan teman-teman yang jahat dan tidak ber-

moral.
6. Kemalasan yang sudah menjadi kebiasaan.

Lebih lanjut, seseorang hendaknya mencari barang-barang 
yang hilang, memperbaiki barang-barang yang telah rusak, ber-   
sikap sederhana dalam mempergunakan kekayaan, tidak boros dan 
memilih orang yang baik/bermoral untuk membantu mengurus 
rumah tangganya. Upaya-upaya ini bisa dilakukan sehingga harta 
kekayaan yang telah diperoleh akan dapat dipertahankan dalam 
waktu yang lama.
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Menggunakan kekayaan dengan benar. 
 Banyak orang yang menggunakan harta kekayaannya itu un-

tuk berfoya-foya, bersenang senang dengan pergi ke tempat-tempat 
hiburan, berjudi, minum-minuman keras, membeli obat-obatan 
terlarang seperti sabu-sabu, narkoba, ganja dan lain sebagainya. Se-
benarnya ketika hal ini dilakukan, akan membuat harta kekayaan-
nya cepat habis dan membawa pada keruntuhan dan kemerosotan 
moral bagi dirinya sendiri. Tidak sedikit orang yang masuk pen-
jara gara-gara ia tidak dapat menggunakan maupun mencari harta 
kekayaannya itu dengan baik dan benar. Lantas ,bagaimana supaya 
harta kekayaan yang telah diperoleh itu dapat berguna, memberi-
kan manfaat dan kebahagiaan bagi dirinya sendiri, keluarga mau-
pun orang lain/makhluk lain? Dalam Kitab Suci Aṅgutara Nikāya 
IV. 61, Buddha menjelaskan bagaimana seseorang hendaknya 
menggunakan harta kekayaan dengan benar, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan kekayaan yang dimilikinya itu ia dapat membuat 
dirinya sendiri bahagia dan senang, keluarganya, orangtua- 
nya (ayah dan ibu), anak dan istrinya, beserta budak, pekerja 
dan pembantunya, teman dan koleganya juga ikut bahagia 
dan senang, dan secara benar dia mempertahankan kebaha-
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giaan mereka. Misalnya, dengan mengajak anggota keluar-
ganya pergi jalan-jalan, berwisata, belanja atau makan ber-
sama dan lain-lain.

2. Dengan kekayaan yang dimilikinya itu ia dapat meng-              
hilangkan bahaya-bahaya atau berjaga-jaga terhadap ke-     
rugian yang menimpa dirinya yang mungkin muncul karena 
api dan  banjir, raja dan bandit, serta ahli-waris yang tak di-
inginkan. Misalnya, dengan membeli atau membuat rumah 
yang berada di tempat yang tinggi sehingga tidak terkena 
banjir, membeli kamera CCTV, gembok-kunci pintu rumah 
yang bagus sehingga aman dari para pencuri.

3.  Dengan kekayaan yang dimilikinya itu ia dapat melakukan 
lima macam pengorbanan yaitu:
a. Pengorbanan untuk keluarga 

Sebagai contoh, dengan menyisihkan harta dengan di-
tabung kemudian untuk membelikan hadiah-hadiah is-
timewa yang diberikan kepada anggota keluarganya pada 
saat-saat tertentu, misalnya pada saat hari raya atau saat 
hari ulang tahun.



Mencari & Menggunakan Harta Kekayaan Secara Benar Sesuai Dhamma

 

177

b. Pengorbanan untuk  tamu 
Hal ini bisa dilakukan ketika ada tamu yang datang atau 
berkunjung ke rumah yaitu dengan memberikan suguhan 
makanan atau minuman. 

c. Pengorbanan untuk sanak keluarga yang telah                    
meninggal 

Ini merupakan pelimpahan jasa (pattidāna) kepada sanak 
keluarga/para leluhur kita yang sudah meninggal, mung-
kin saja mereka terlahir di alam yang menderita karena 
perbuatan buruk yang dilakukan semasa hidupnya, se-
hingga kita bisa melakukan perbuatan baik dengan harta 
kekayaan itu atas nama mereka dan mengucapkan tekad 
di dalam batin ‘semoga jasa-jasa kebajikan ini turut di-  
ketahui oleh sanak keluarga, para leluhur yang telah me-
ninggal, semoga mereka ikut bersuka cita dan dapat ter-
lahir di alam yang berbahagia. Semoga semua makhluk 
berbahagia’.

d. Pengorbanan untuk raja/pemerintah 
Hal ini bisa dilakukan dengan memenuhi kewajiban kita 
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kepada pemerintah, misalnya dengan  kita membayar   
pajak tepat pada waktunya.

e. Pengorbanan untuk dewa 
Hal ini bisa kita lakukan yaitu setelah berbuat baik dengan 
berbagai macam jasa kebaikan, kita melakukan pelimpa-
han jasa atas kebaikan yang telah dilakukan, kemudian 
mengucapkan kata-kata diawali dengan ettāvatā (sabbe 
devānumodantu sabbasampatti-siddhiyā) ‘semoga para 
dewa turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah 
kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan 
dan keberhasilan’. Opsi lain, kita juga melakukan pelim-
pahan jasa dengan membacakan paritta pattidāna.

4. Dengan kekayaannya itu ia dapat memberikan bantuan 
ataupun sokongan kepada para petapa dan brahmāṇa yang 
kelakuannya benar dan sesuai fungsi mereka sebagai petapa 
dan pemuka agama. Misalnya, dengan memberikan kebutu-
han-kebutuhan pokok, yaitu makanan, obat-obatan, tempat 
tinggal, pakaian, dan barang-barang  lainnya yang sesuai 
dengan kebutuhannya. 
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Siapapun yang kekayaannya itu dipakai untuk empat tinda-
kan berharga ini, kekayaan itu dikatakan telah digunakan untuk 
hal-hal yang baik, diterapkan dengan penuh manfaat dan dipakai 
untuk tujuan yang luhur.

Lebih lanjut, diterangkan dalam Dīgha Nikāya, Sigalovāda 
Sutta, kekayaan yang telah diperoleh itu dapat dibagi menjadi em-
pat bagian,   yaitu: (1) sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari, (2) dua bagian lagi dapat digunakan untuk menambah 
modal usaha dan (3) satu bagian lagi untuk ditabung/disimpan se-
bagai cadangan di hari tua. Dalam hal ini, selain ditabung dalam 
bentuk materi (disimpan di bank), harta itu bisa juga ditabung 
dalam bentuk kebajikan, misalnya digunakan untuk berdana ke-
pada vihara-vihara atau tempat-tempat ibadah, kepada tamu yang 
datang berkunjung, saṅgha para bhikkhu, anak-anak sekolah yang 
tidak mampu, teman-teman dan orang-orang yang membutuh-
kan. harta kebajikan ini sering dikatakan sebagai teman sejati kita 
yang akan senantiasa mengikuti kemanapun kita pergi dan bahkan   
sampai meninggal pun harta kebajikan ini akan tetap dibawa. 

Berusahalah untuk menjadi orang yang bisa mencari/me-
ngumpulkan dan menggunakan kekayaan dengan baik dan benar 
sesuai dhamma. Memiliki pencaharian yang benar, bekerja dengan 
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sungguh-sungguh dan tidak melakukan pekerjaan tercela dalam 
mencari/mengumpulkan harta, hal ini merupakan berkah utama 
(maṅgala). Bermodalkan harta yang dimilikinya itu, apabila digu-
nakan dengan baik dan benar sesuai dhamma, maka hal ini akan 
membuat seseorang berbahagia baik dalam kehidupan ini maupun 
dalam kehidupan yang akan datang.

Sumber:
• Petikan Aṅguttara Nikāya, Kitab Suci Agama Buddha.            

Diterbitkan Oleh:  Vihara Bodhivaṁsa-Klaten 2003.
• Paritta Suci biru STI. Penerbit: Yayasan Saṅgha Theravāda      

Indonesia.
• Dhammavibhāga, Penggolongan Dhamma. Diterbitkan oleh: 

Vidyasena Vihara Vidyaloka. Yogyakarta 2002.
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Menjadi “Pasutri”
yang Bahagia

“Perumah tangga,

jika suami dan istri ingin tidak berpisah

selama kehidupan ini masih berlangsung dan di dalam kehidupan 

yang akan datang juga, mereka harus memiliki keyakinan yang sama, 

moralitas yang sama,

kedermawanan yang sama, kebijaksaan yang sama;

dengan demikian mereka tidak akan berpisah selama kehidupan ini 

masih berlangsung

dan di dalam kehidupan mendatang juga.”

Aṅguttara Nikāya IV, 55
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Menjadi “Pasutri”

yang Bahagia

Merenungkan bahwa, seorang dokter gigi untuk menjadi 
dokter gigi tidaklah harus sakit gigi terlebih dulu baru 

bisa menjadi dokter gigi. Seorang dokter kulit, tidak harus punya 
sakit kulit terlebih dulu baru bisa menjadi dokter kulit. Begitu pula 
seorang dokter kandungan, tidak harus punya kandungan terlebih 
dulu baru bisa menjadi dokter kandungan (bagaimana mungkin 
seorang dokter kandungan laki-laki mempunyai kandungan?). 

Demikian pula sebagai seorang bhikkhu yang belum ber 
pengalaman hidup berkeluarga dan mempunyai pasangan hidup 
(menikah), untuk berbicara seputar kehidupan rumah tangga ti-
daklah harus hidup berkeluarga, punya pasangan hidup (menikah 
terlebih dahulu). Dalam dhamma ajaran Buddha, ada ajaran yang 
berkenaan dengan kehidupan berumah tangga, sehingga dengan 
pemahaman dhamma dan mempraktikkan dhamma ini, diharap-

Menjadi “Pasutri” yang Bahagia



kan kehidupan dalam rumah tangga anda akan menjadi sema-
kin harmonis dan bahagia. Untuk itu, mari kita ikuti penjabaran 
dhamma berikut ini:

“Perumah tangga, 
jika suami dan istri ingin tidak berpisah

selama kehidupan ini masih berlangsung dan di dalam kehidupan 
yang akan datang juga, mereka harus memiliki keyakinan yang 

sama, moralitas yang sama,
kedermawanan yang sama, kebijaksaan yang sama;

dengan demikian mereka tidak akan berpisah selama kehidupan ini 
masih berlangsung

dan di dalam kehidupan mendatang juga.”
(Aṅguttara Nikāya IV, 55) 

Hidup  berkeluarga atau menjadi pasangan suami istri (pa-
sutri) yang bahagia adalah merupakan harapan semua orang,       
kecuali jika anda mau menjadi seorang bhikkhu/sāmaṇera (un-
tuk laki-laki) atau menjadi aṭṭhasīlani (untuk perempuan). Dalam 
pengertian ajaran Buddha, kita tidak diharuskan untuk menikah 
atau hidup berkeluarga menjadi pasutri. Menjalani hidup se-   
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bagai bhikkhu/sāmaṇera atau berkeluarga sebenarnya merupakan 
pilihan hidup. Diharapkan jika seseorang sudah memilih pilihan 
hidupnya sendiri, ia harus berjuang menjalani pilihan hidupnya 
itu dengan sepenuh hati dan senang hati, sehingga tidak menjadi 
setengah jadi (baca: tidak bahagia menjalani pilihan hidupnya). 

Sebelum menjalani hidup berkeluarga menjadi pasutri, se-
seorang hendaknya untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-
baiknya, dengan cara mempersiapkan harta materi atau tabungan  
yang cukup karena dalam kehidupan rumah tangga, harta materi 
sangat dibutuhkan. Selain itu, dalam memilih pasangan hidup hen-
daknya seseorang juga untuk memilih pasangan hidup yang  me-
miliki kualitas keyakinan yang setara (saddhā), kualitas moralitas 
yang setara (sīla), kualitas kedermawanan yang setara (cāga) dan 
kualitas kebijaksanaan yang setara (paññā). Dengan memiliki ke-
empat hal itu, maka akan dapat mengondisikan kehidupan dalam 
rumah tangga akan menjadi harmonis dan bahagia. 

Selanjutnya, dalam menjalankan kehidupan berumah tang-
ga, seseorang hendaknya melaksanakan kewajibannya masing-
masing dengan baik, sebagaimana dijelaskan oleh Buddha dalam 
Sigalovada Sutta, Kitab Suci Dīgha Nikāya, yaitu, kewajiban se-
bagi seorang istri kepada suami dan sebaliknya kewajiban seorang 
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suami kepada istri. Isi dari sutta tersebut yaitu:
Kewajiban seorang isteri kepada suami.
1. Mengatur urusan rumah tangga/melakukan tugasnya de-

ngan baik.
2.  Ramah tamah kepada keluarga dari kedua belah pihak.
3. Setia kepada suaminya.
4.  Menjaga baik kekayaan dan barang-barang yang telah di-

peroleh suami.
5. Pandai dan rajin mengurus rumah tangga.

Kewajiban seorang suami kepada isteri.
1. Memperhatikan kebutuhan istri.
2. Bersikap lemah lembut kepadanya.
3. Setia kepada isterinya.
4.  Memberi kekuasaan tertentu kepada istrinya untuk me-   

ngurus urusan rumah tangganya.
5. Memberi pakaian dan perhiasan kepada istrinya.

Lebih lanjut, Buddha mengajarkan tentang empat macam 
dhamma bagi perumah tangga. Utamanya adalah kepala rumah 
tangga yang hendaknya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-
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hari, supaya dalam kehidupan rumah tangganya menjadi bahagia. 
empat dhamma itu adalah sebagai berikut:

Sacca: Memiliki kejujuran dan menepati janji kepada orang-
orang. 

Sebagai seorang kepala rumah tangga yang sudah berjanji 
kepada orang lain, hendaknya memiliki semangat (viriya) dan 
berusaha untuk menepati janji yang sudah diucapkannya itu. Apa-
bila karena ada suatu halangan sehingga janjinya tidak terpenuhi, 
sebagai orang yang diberi janji hendaknya untuk menerima hal ini 
dengan pengertian yang benar, menyadari bahwa hidup ini tidak 
pasti, selalu berubah dan menerima hal itu sebagai (kamma vipa-
ka) kamma buruk yang sedang berbuah. Selain memiliki kejujuran 
dalam setiap ucapannya, hendaknya juga berusaha untuk selalu 
berucap yang ramah, halus, lemah lembut dan dipenuhi dengan 
cinta kasih.

Dama: Mengetahui cara mengendalikan pikirannya sendiri.             
Sebagai seorang kepala rumah tangga hendaknya mampu 

mengendalikan diri atau emosi pada waktu banyak masalah, se-
hingga tidak menjadi sering marah-marah dan menjadikan istri/
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suami dan anak-anak di rumah menjadi sasaran untuk melampias-
kan kemarahannya. Selain mengendalikan pikiran dan emosi, hen-
daknya seorang kepala rumah tangga juga  mampu mengendalikan 
ucapan dan perilakunya sehingga akan menjadi contoh, teladan 
yang baik untuk keluarganya. 

Khanti: Memiliki kesabaran di dalam menghadapi setiap                  
kemalangan.

Sebagai seorang kepala rumah tangga hendaknya selalu me-
miliki ketabahan, tegar, kuat dalam menghadapi perubahan yang 
tidak menyenangkan, misalnya pada waktu ada salah satu anggota 
keluarganya yang sakit atau meninggal, dalam usahanya mengala-
mi kerugian atau kegagalan, terkena musibah, bencana kebanjiran 
atau kebakaran, serta anaknya tidak naik kelas, dsb. 

Cāga: Bermurah hati dan memberi sesuatu kepada orang-orang 
yang pantas dan sesuai untuk diberi. 

Dalam hal ini, seseorang yang bermurah hati dan mau mem-
beri, sebenarnya adalah sebagai bentuk cinta kasih, kasih sayang 
dan perhatian kepada anggota keluarganya. Sebagai contoh, pada 
waktu pergi ke luar kota atau ke pasar tidak lupa membelikan oleh-
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oleh untuk orang-orang yang ada di rumah. Meskipun oleh-oleh 
yang dibawa ke rumah itu tidak mewah atau berharga mahal namun 
yang terpenting adalah bentuk perhatian kepada anggota keluar-
ganya. Selain bermurah hati atau memberi barang-barang berupa 
meteri, kita bisa juga memberi dalam bentuk tenaga, memberi na-
sihat dengan ucapan yang baik dan memberi maaf atau melakukan 
hal yang bermanfaat untuk orang lain. Inilah empat macam dham-
ma bagi perumah tangga, utamanya adalah kepala rumah tangga. 
engan pelaksanaan dhamma ini, maka bisa diharapkan kehidupan 
dalam rumah tangganya akan menjadi bahagia.

Selain itu, untuk mempertahankan keluarga yang bahagia, 
hendaknya seseorang yang sudah menjalani hidup sebagai pasutri 
mengembangkan empat macam dhamma yang akan menunjang 
suasana persahabatan (saṅghāvatthu), sehingga dalam kehidupan 
rumah tangga akan menjadi harmonis, rukun, tiada pertengkaran 
dan percekcokkan. Empat hal itu adalah: Saling memberi atau 
berbagi, sehingga akan memunculkan bentuk perhatian terhadap 
anggota keluarga (dāna), saling berucap yang baik, halus, lemah 
lembut, penuh pujian (piyavācā), saling melakukan hal yang ber-
manfaat untuk orang lain, sehingga akan memunculkan keber-
samaan saling membantu, tolong menolong dan bekerja sama 
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(atthacariyā), dan saling memiliki pengendalian diri dalam uca-
paan, pikiran dan tingkah laku/perbuatan, tidak menyombongkan 
diri, dan tidak merendahkan orang lain sehingga akan memuncul-
kan rasa saling menghormati dan menghargai terhadap anggota 
keluarga (samānattatā).

Selanjutnya sebagai seorang pasutri, hendaknya berusaha 
untuk menghindari empat hal yang akan membawa keruntuhan 
(apāyamukkha) atau sebab-sebab yang membawa ketidak-bahagia-
an dalam rumah tangganya. Empat hal itu adalah sebagai berikut:

1. Surādhutta: Menghindari minum-minuman keras ber-  
alkohol yang dapat memabukkan dan obat-obatan yang 
dapat menyebabkan kecanduan dan melemahkan kesadaran.
Mengonsumsi makanan dan minuman yang memabukkan 
itu dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Selain itu, juga 
dapat merugikan bagi kesehatan tubuh dirinya sendiri, hal 
ini akan menjadikan kehidupan dalam rumah tangganya 
menjadi tidak rukun, tidak harmonis dan bahagia.
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2. Akkhadhutta: Menghindari perjudian.
Perjudian dalam bentuk apapun hendaknya tidak di-           
lakukan bagi seseorang yang sudah berkeluarga menjadi 
pasutri. Karena, hal ini akan menjadikan kehidupan rumah 
tangganya tidak harmonis dan bahagia. Daripada uang di-
gunakan untuk berjudi, jauh lebih baik jika uang itu di-                          
simpan/ditabung dan digunakan untuk hal-hal yang ber-
guna/bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Pāpamitta: Menghindari berteman dengan orang yang jahat 
(tidak bermoral). 
Berhati-hatilah dalam berteman, jangan sampai berteman, 
berkumpul atau bergaul dengan teman-teman yang jahat. 
Karena dengan berteman dengan teman-teman yang jahat 
hal ini akan menjadikan seseorang menjadi terpengaruh dan 
ikut-ikutan menjadi jahat (tidak bermoral) yang akhirnya 
akan menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarganya. 

4.  Itthidhutta: Menghindari perselingkuhan (jangan sampai 
menggoda dan tergoda oleh  wanita atau laki-laki lain).
Barang-barang elektronik yang canggih di zaman sekarang 
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sangat memudahkan seseorang untuk mencari teman, pacar 
dan bahkan perselingkuhan. Dalam hal ini, terutama bagi se-
seorang yang sudah berkeluarga/menjadi pasutri  hendaknya 
untuk menggunakan barang-barang tersebut dengan sangat 
hati-hati, karena sudah banyak terjadi kasus perceraian gara-
gara HP, SMS, Facebook, dan jejaring sosial lainnya.  

Lebih lanjut, untuk menghindari perselingkuhan sehingga 
dalam kehidupan berumah tangga/pasutri menjadi harmonis dan 
bahagia, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu: (1) mengem-
bangkan kepuasan dan kesetiaan terhadap pasangan    hidup (puas 
dengan satu istri/suami). (2) Memelihara kebersamaan (secara fisik) 
dalam keseharian. (3) Pupuk rasa saling tergantung (minta  tolong) 
pada pasangan hidupnya. (4) Biasakan saling terbuka, curhat, bi-
cara kekurangan dan kelebihan pasangan hidupnya (komunikasi 
yang kondusif).  (5) Jauhi sikap dan perbuatan yang mencela dan 
memojokkan pasangan hidup (menyombongkan diri). (6) Miliki 
‘hiri’ malu berbuat jahat dan ‘ottappa’  takut akan akibat dari per-
buatan jahat. 

Dengan melaksanaan dhamma ajaran Buddha ini, maka 
bisa diharapkan hidup sebagai pasutri dalam kehidupan berumah 
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tangga akan menjadi harmonis dan bahagia. Semoga Anda beserta 
semua sanak keluarga memperoleh keberuntungan dan kebaha-
giaan serta mendapat kemajuan dalam Buddha Sāsana, selalu sehat 
dan bahagia. Semoga demikianlah adanya.

Sumber:
• Aṅguttara Nikāya, Kitab Suci Agama Buddha.
• Dhammavibhāga, Penggolongan Dhamma. Diterbitkan oleh: 

Vidyasena Vihara Vidyaloka. Yogyakarta 2002.

Mencari & Menggunakan Harta Kekayaan Secara Benar Sesuai Dhamma
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Berbagai Jenis
Pernikahan
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Berbagai Jenis

Pernikahan

Pada suatu ketika, Buddha sedang berada di jalan antara       
Madhura dan Verañja, dan sejumlah perumah tangga dan istri 

mereka berjalan di jalan yang sama. Kemudian, Buddha mening-
galkan jalan itu dan duduk di kaki sebuah pohon. Melihat Buddha 
sedang duduk disana, para perumah tangga dan istri mereka men-
datangi Beliau. Setelah memberikan hormat, mereka duduk di satu 
sisi, dan Buddha berkata kepada mereka: 

“Perumah tangga, ada empat jenis pernikahan. Apakah yang 
empat itu? Raksasa hidup bersama dengan raksasi, raksasa hidup 
bersama dengan dewi, dewa hidup bersama dengan raksasi, dewa 
hidup bersama dengan dewi.

“Dan bagaimanakah raksasa hidup bersama dengan                 
raksasi? Di sini, O perumah tangga, sang suami adalah orang yang 
membunuh makhluk lain, mengambil apa yang tidak diberikan, 

Berbagai Jenis Pernikahan



melakukan perilaku seksual yang tidak benar, berbicara bohong, 
dan bermanja-manja dalam minuman anggur, minuman keras dan 
zat yang bersifat racun, yang merupakan landasan kelalaian; dia 
tidak bermoral, berwatak buruk; dia berdiam di rumah dengan 
hati yang terobsesi noda kekikiran; dia melecehkan dan meng-          
hina petapa dan brahmāṇa. Sang istri persis sama dalam semua 
hal. Demikianlah raksasa hidup bersama dengan raksasi.”

“Dan bagaimanakah raksasa hidup bersama dengan dewi? Di 
sini, O perumah tangga, sang suami adalah orang yang membunuh 
makhluk lain, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan 
perilaku seksual yang tidak benar, berbicara bohong, dan berman-
ja-manja dalam minuman anggur, minuman keras dan zat yang 
bersifat racun, yang merupakan landasan kelalaian; dia tidak ber-
moral, berwatak buruk; dia berdiam di rumah dengan hati yang 
terobsesi noda kekikiran; dia melecehkan dan menghina petapa 
dan brahmana. Tetapi sang istri adalah orang yang menjauhkan 
diri dari membunuh makhluk lain, mengambil apa yang tidak di-
berikan, melakukan perilaku seksual yang tidak benar, berbicara 
bohong, dan bermanja-manja dalam minuman anggur, minuman 
keras dan zat yang bersifat racun; dia luhur, berwatak baik; dia ber-
diam di rumah dengan hati yang bebas dari noda kekikiran; dia 
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tidak melecehkan atau menghina petapa dan brahmāṇa. Demiki-
anlah raksasa hidup bersama dengan dewi.

“Dan bagaimanakah dewa hidup bersama raksasi? Di sini, 
O perumah tangga, sang suami adalah orang yang menjauhkan 
diri dari membunuh makhluk lain, mengambil apa yang tidak di-
berikan, melakukan perilaku seksual yang tidak benar, berbicara 
bohong, dan bermanja-manja dalam minuman anggur, minuman 
keras dan zat yang bersifat racun; dia luhur, berwatak baik; dia ber-
diam di rumah dengan hati yang bebas dari noda kekikiran; dia 
tidak melecehkan atau menghina petapa dan brahmāṇa. Tetapi 
sang istri adalah orang yang membunuh makhluk lain, mengam-
bil apa yang tidak diberikan, melakukan perilaku seksual yang ti-
dak benar, berbicara bohong, dan bermanja-manja dalam minu-
man anggur, minuman keras dan zat yang bersifat racun, yang me        
rupakan landasan kelalaian; dia tidak bermoral, berwatak buruk; 
dia berdiam di rumah dengan hati yang terobsesi noda kekikiran; 
dia melecehkan dan menghina petapa dan brahmāṇa. Demikian-
lah dewa hidup bersama dengan raksasi.

“Dan bagaimanakah dewa hidup dengan dewi? Di sini, 
O   perumah tangga, sang suami adalah orang yang menjauhkan 
diri dari membunuh makhluk lain, mengambil apa yang tidak di-
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berikan, melakukan perilaku seksual yang tidak benar, berbicara         
bohong, dan bermanja-manja dalam minuman anggur dan minu-
man keras dan zat yang bersifat racun; dia luhur, berwatak baik; dia 
tinggal di rumah dengan hati yang bebas dari noda kekikiran; dia 
tidak melecehkan atau menghina petapa dan brahmāṇa. Sang istri 
persis sama dalam semua hal. Demikianlah dewa hidup bersama 
dengan dewi.

“Inilah, O perumah tangga, empat jenis pernikahan.”
(Aṅguttara Nikāya. IV, 53.)
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berulang-ulang. Setelah ayahnya meninggal, dia diangkat 
menjadi raja, dan sambil merenungi kemasyhurannya dia me-
nyanyikan lagu kesukacitaan yang sama.

Menjadi Umat Buddha Sejati
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Renungan di Hari Ibu
(Menjadi Anak yang Berbakti)

Sukhā matteyyatā loke, Atho petteyyatā sukhā, ti.

Menghormati ibu membawa kebahagiaan,

Menghormati ayah juga membawa kebahagiaan

Dhammapada - Nāga Vagga. 332



MELANGKAH DI JALAN DHAMMA

 

200

Renungan di Hari Ibu
(Menjadi Anak yang Berbakti)

Setiap tanggal 22 desember, kita semua bersama-sama memper-

ingati hari Ibu. Seperti pada hari minggu 22 desember 2013 

kemarin. Di berbagai vihara maupun di sekolah-sekolah, terutama 

adalah anak-anak sekolah semuanya diajak untuk memperingati 

hari ibu. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh anak-anak 

itu untuk menunjukkan rasa bakti, hormat, sayang dan cinta ke-

pada ibu yang telah melahirkan, merawat dan membesarkannya. 

Misalnya ada yang dengan cara membasuh kaki ibu, bersujud         

(bernamaskara) dihadapannya sambil mengucapkan permohonan 

maaf, berterima kasih dan mendoakan ibunya supaya panjang 

umur, selalu sehat dan bahagia, ada juga yang mencium pipi ibu-

nya, memberi bunga mawar, menyuapi ibunya dengan roti dan se-

bagainya. Sehingga ketika hal ini dilakukan, para ibu-ibu dan juga 

anak-anak menangis dan terharu . 

Renungan di Hari Ibu (Menjadi Anak yang Berbakti)



Merupakan perilaku yang sangat baik hal ini dilakukan         
sebagai seorang anak, apalagi sejak dari usia dini sudah diajarkan 
tentang bakti dan hormat kepada orangtua. Hal ini hendaknya 
untuk terus dibiasakan dan dilakukan sebagai wujud bakti dan                
hormat seorang anak kepada orangtua dan hendaknya bukan 
cuma dilakukan setiap satu tahun sekali pada saat hari ibu saja.    
Melainkan di saat hari-hari raya Agama Buddha (Waisak, Asadha, 
Kaṭhina, Māgha pūjā), atau disaat hari kelahirannya (ulang tahun) 
hendaknya untuk melakukan penghormatan kepada orangtua. 
Buddha bersabda dalam Maṅgala Sutta, khotbah tentang berkah 
utama. yaitu: “membantu ibu dan ayah, maupun melakukan peng-
hormatan kepada orang yang patut dihormati (dalam hal ini adalah 
ibu dan ayah) merupakan (maṅgala) berkah utama”.

Dalam kotbahnya, Buddha menjelaskan bahwa ada dua            
macam manusia yang sukar diketemukan di dunia ini, yaitu 
pubbakārī dan kataññukatavedhi. Pubbakārī adalah seorang yang 
memberikan pertolongan sejati. Pubbakārī berarti berbuat baik 
terlebih dahulu, yaitu memberikan pertolongan atau membantu 
kepada siapa saja dan dilakukan dengan tanpa pamrih disertai 
dengan ketulusan dan keikhlasan demi kebahagiaan makhluk lain. 
Salah satu contoh yang nyata seorang pubbakārī adalah orangtua 
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kita (ibu dan ayah). Orangtua kita telah memberikan pertolongan 
terlebih dahulu yaitu pertolongan sejati kepada kita dengan cara 
merawat, menjaga sejak didalam kandungan, melahirkan kita, 
memberikan bekal pengetahuan, pendidikan dan keterampilan 
dengan menyekolahkan kita, membesarkan kita sehingga dewasa 
dan sebagainya. Sedangkan kataññukatavedhi adalah seorang yang 
menyadari pertolongan orang lain yang telah diberikan pada diri-
nya dan merasa berterimakasih ingin membalas budi. Dalam hal 
ini, kita sebagai seorang anak hendaknya berusaha untuk menjadi 
kataññukatavedhi, yaitu menyadari pertolongan yang telah diberi-
kan kedua orangtua kita, merasa berterima kasih dan ingin mem-
balas budi kepadanya.

Mengingat jasa orangtua.
Marilah kita bersama-sama merenung sejenak dan meng-

ingat jasa baik kedua orangtua kita dengan bertanya kepada diri 
sendiri. Ingatkah selama sembilan bulan, ketika kita masih dalam 
kandungan ibu, siapa yang selalu melindungi, merawat dan men-
jaga kita? Ingatkah ketika kita akan dilahirkan, ibu kita memper-
taruhkan nyawanya? Ingatkah ketika kita sudah dilahirkan, ketika 
saat masih bayi,  kita dirawat  dan dibesarkan dengan penuh cin-
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ta dan kesabaran oleh kedua orangtua kita? Ingatkah ketika kita      
masih bayi, kita diberi (ASI) Air Susu Ibu yang sebenarnya itu 
adalah darah dari ibu kita? Ingatkah ketika kita sedang sakit, siapa 
yang selalu menemani dan merawat kita sampai sembuh? Ingatkah 
ketika kita belum bisa mandi sendiri, siapa yang memandikan kita? 
Ingatkah ketika kita belum bisa makan sendiri, siapa yang menyu-
api kita? Ingatkah ketika kita belum bisa membersihkan kotoran 
kita sendiri dan  masih kencing atau buang kotoran dicelana, Siapa 
yang membersihkannya? Ingatkah ketika kita menangis meminta 
makan karena lapar, siapa yang memasak dan menyiapkan makan-
an yang enak untuk kita? Ingatkah ketika kita belum bisa berjalan, 
siapa yang mengajari kita? Ingatkah ketika kita belum bisa ber-    
bicara, bernyanyi, menulis, membaca dan hal-hal lainnya, dan ma-
sih banyak lagi yang lainnya. Tidak lain dan tidak bukan mereka 
adalah guru kita yang pertama yaitu orangtua, ibu dan ayah.

Demikianlah pertolongan sejati yang telah diberikan oleh 
orangtua kita, sehingga kita menjadi dewasa seperti saat sekarang 
ini. Itu semua dilakukan oleh kedua orangtua kita dengan ketulus-
an hati, penuh cinta, kesabaran dan kasih sayang dengan selalu 
memberikan yang terbaik demi kebahagiaan kita. Maka kita se-
bagai seorang  anak yang baik, sudah sepantasnya untuk mengingat 
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jasa-jasa baik yang telah orangtua berikan kepada kita, melakukan 
penghormatan dengan bersikap anjali, bernamaskara atau ber-    
sujud dihadapannya, bertutur kata yang baik dan ramah kepada-
nya, berperilaku yang sopan, mendengarkan dan melaksanakan 
nasihatnya, berterimakasih dan membalas jasa kedua orangtua. 
Dengan memiliki pengertian yang benar yaitu kita sudah dilahir-
kan, dirawat dan dibesarkan dengan penuh cinta, kesabaran, dan 
kasih sayang, maka hendaknya kita memiliki niat untuk membalas 
jasa kedua orangtua kita. Berusahalah memiliki sikap kataññuka-
tavedhi, yaitu seorang yang menyadari pertolongan orang lain yang 
telah diberikan pada dirinya dan merasa berterimakasih ingin   
balas budi.

Sabda Buddha.
Buddha bersabda: Brahma adalah istilah untuk ayah dan ibu. 

Guru-guru pertama adalah istilah untuk ayah dan ibu. Dewa dewa 
pertama adalah istilah untuk ayah dan ibu. Mereka yang pantas 
dipuja adalah istilah untuk ayah dan ibu. Mengapa? Orangtua amat 
banyak membantu anak-anaknya, mereka membesarkan anak-
anaknya, memberi makan dan menunjukkan dunia kepada anak 
anaknya. (Aṅguttara Nikāya IV, 63)
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Maka orang bijaksana harus menghormati ibu dan ayah. 
Memberi mereka penghormatan yang sesuai, menyediakan makan-
an dan minuman bagi mereka, memberi mereka pakaian dan tem-
pat tidur, meminyaki dan memandikan mereka, serta membasuh 
kaki mereka. Bila ia melakukan pelayanan seperti itu terhadap ibu 
serta ayahnya, mereka memuji orang bijaksana itu disini juga dan 
setelah kematian ia bersukacita di alam surga. (Itivuttaka, 106).

Membalas jasa ibu dan ayah.
Dengan cara apa kita membalas jasa kepada orangtua? Apa 

yang bisa kita lakukan? Dalam Kitab Suci Dīgha Nikāya, Sigalovāda 
sutta. Buddha menjelaskan ada lima kewajiban sebagai seorang 
anak kepada kedua orang tuanya, sebagai wujud bakti dan balas 
jasa kepada orang tua, yaitu sebagai berikut: 

1. Merawat orangtua 
Ketika orang tua kita sakit atau sudah berusia lanjut.                
Sebagaimana dulu ketika kita masih kecil, kita dirawat dan 
dibesarkan oleh orangtua kita dengan penuh kasih sayang 
dan kesabaran. Oleh karena itu, sebagai wujud bakti kita ke-
pada orangtua, maka ketika orangtua sudah berusia lanjut 
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atau sakit, kita harus merawatnya dengan baik. Anak yang 
berbakti tidak akan menitipkan orang tuanya ke panti jompo 
dan tidak akan berpikiran bahwa merawat orangtua adalah 
menambah beban bagi keluarganya.

2. Membantu orangtua
Ketika masih kecil dulu kita di sekolahkan, diberi bekal      
pengetahuan dan juga keterampilan oleh orangtua kita. Maka 
ketika kita sudah bisa hidup mandiri, bekerja, dan berpeng-
hasilan dari bekerja atau bahkan menjadi orang yang sukses, 
kita bisa menggunakan materi yang kita dapatkan itu untuk 
membantu dan menyokong kebutuhan-kebutuhan hidup 
mereka atau juga kita bisa membantu pekerjaan dan tugas-
tugas orangtua di rumah. 

3. Menjaga warisan yang telah diberikan oleh orangtua 
Sebagai seorang anak yang baik, hendaknya bisa menjaga 
warisan dari orangtua dengan baik dan juga menggunakan-
nya untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat dalam kehidu-
pan sehari-hari. Jangan sampai menghambur-hamburkan-
nya, boros maupun menghabiskannya untuk hal-hal yang 
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tidak baik dan bermanfaat.

4. Menjaga nama baik orangtua 
Hal ini bisa dilakukan yaitu dengan cara kita berusaha untuk 
menjadi anak yang baik, rajin dalam belajar, bekerja mau-
pun berbuat baik, memiliki teman atau pergaulan yang baik, 
menjaga perilaku, ucapan, pikiran, bersikap sopan santun, 
dan melaksanakan moralitas (pañcasīla buddhis) dengan 
baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara demikian 
kita bisa menjaga nama baik orangtua dan keluarga.

5. Melakukan pelimpahan jasa (pattidāna) jika orang tua 
kita sudah meninggal. 
Hal ini bisa kita lakukan yaitu dengan cara berbuat baik atas 
nama mereka (orangtua) yang sudah meninggal. Berbuat 
baik misalnya dengan berdana, menjalankan moralitas/sīla, 
bermeditasi, membaca paritta mengulang kembali kotbah-
kotbah Buddha atau melepaskan satwa, dan berbagai macam 
jasa kebaikan lainnya.  Kemudian, bertekad untuk melim-
pahkan jasa kepadanya dengan mengucapkan perenungan 
kata-kata: ‘idaṁ vo ñatīnam hotu sukhita hontuña tayo’ 
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(Semoga timbunan jasa ini melimpah kepada sanak keluarga 
yang telah meninggal (bisa disebut namanya) semoga mere-
ka berbahagia). Lakukanlah hal ini setiap hari, sebelum tidur 
atau sesaat setelah kita melakukan perbuatan baik.

Selain melaksanakan hal-hal di atas, kita sebagai seorang 
anak hendaknya juga berusaha untuk menjadi anak yang baik, 
selalu mengingat dan melaksanakan nasihat-nasihat dari orang-
tua, mendorong orangtua yang tadinya tidak percaya, mem-                              
biasakan dan mengukuhkan mereka di dalam keyakinan (saddhā). 
Mendorong orangtua yang tadinya tidak bermoral, membiasakan 
dan mengukuhkan mereka di dalam moralitas (sīla). Mendorong 
orangtua yang tadinya kikir, membiasakan dan mengukuhkan me-
reka di dalam kedermawanan (cāga). Mendorong orangtua yang 
tadinya bodoh batinnya, membiasakan dan mengukuhkan me-
reka di dalam kebijaksanaan (paññā). Dengan melakukan hal-hal 
seperti di atas Buddha menjelaskan bahwa orang seperti itu telah 
berbuat cukup untuk ibu dan ayahnya, dia telah membalas budi 
mereka. (Aṅguttara Nikāya II, IV, 2)
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Dalam melakukan penghormatan dan membalas budi, hal ini 
juga dilakukan oleh Buddha sendiri kepada Ibunya, sebagai beri-
kut: Pangeran Sidhatta sejak lahir berumur tujuh hari telah diting-
galkan oleh Dewi Mahā Maya, Permaisuri Raja Suddhodana, ibu-
nya. Akan tetapi, setelah beliau mencapai penerangan    sempurna 
menjadi Buddha, beliau mencari ibunya yang telah meninggal di 
alam mana lahir, dan akhirnya setelah mengetahui bahwa Dewi 
Mahā Maya lahir kembali di alam surga Tusita, sebagai paṭipatti 

pūjā wujud bakti kepada ibunya yang telah meninggal. Maka pada 
masa Vassa ke tujuh, selama tiga bulan Sang Buddha tidak ber              
vassa di bumi melainkan ber-vassa di surga Tāvatiṁsa untuk ber-
bakti kepada ibunya, yaitu dengan cara mengajarkan dhamma se-
hingga ibunya mencapai tingkat kesucian sotāpanna. 

Dalam buddhis, interaksi antara anak dan orangtua bukan-
lah interaksi satu arah. Masih dalam sutta yang sama (Sigalovāda 
Sutta) Buddha-pun mengajarkan bahwa orangtua juga mempunyai 
kewajiban terhadap anak-anaknya, yaitu ada lima hal:

• Pertama, mencegah anaknya berbuat kejahatan.
• Kedua, menganjurkan anaknya melakukan kebajikan.
•  Ketiga, memberikan pendidikan yang sesuai untuk anaknya.
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• Keempat, mencarikan pasangan yang sesuai untuk anaknya.
• Kelima, jika tiba saatnya, menyerahkan warisan kepada 

anaknya.

Semoga kita semua memiliki sifat pubbakārī dan kataññu-
katavedhi. Menjadi seorang yang memberikan pertolongan sejati 
kepada siapa saja dan menjadi orang yang baik, tahu balas budi,  
ingat budi baik orangtua, tahu berterima kasih dan mempunyai niat 
ingin membalas budi yang telah diberikan oleh kedua orangtua ke-
pada kita dan dapat berbakti kepadanya. Bahagiakanlah orang tua 
selagi mereka masih ada bersama kita, jangan tunda sampai orang-
tua kita tiada, karena nanti hanya akan ada penyesalan dalam diri 
kita. Saat yang tepat adalah sekarang ini juga, yaitu saat orangtua 
masih ada bersama dengan kita. Selamat hari ibu, semoga semua 
makhluk berbahagia. 

Sumber: 
• Dharma Ajaran Mulia Sang Buddha. Edisi Dwibahasa,                   

jakarta 2012.
• Dhammavibhāga, Penggolongan Dhamma. Diterbitkan Oleh: 

Vidyasena Vihara Vidyaloka-Yogyakarta 2002.
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• Petikan Aṅguttara Nikāya, Kitab Suci Agama Buddha.  
Diterbitkan Oleh: Vihara Bodhivaṁsa-Klaten.
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berulang-ulang. Setelah ayahnya meninggal, dia diangkat 
menjadi raja, dan sambil merenungi kemasyhurannya dia me-
nyanyikan lagu kesukacitaan yang sama.

Menjadi Umat Buddha Sejati



Gaṅgamāla – Jātaka

 

213Menjadi Umat Buddha Sejati

 

213

  

Terima Kasih Ibu...
(Puisi untuk Ibu)
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Terima Kasih Ibu...
(Puisi untuk Ibu)

Ibu... 
Selama sembilan bulan, sejak aku masih dalam kandunganmu 
Engkau selalu melindungi dan menjagaku
Ketika aku akan dilahirkan
Engkau mempertaruhkan nyawamu
Ketika aku sudah lahir 
Engkau merawat dan membesarkanku 
dengan penuh cinta dan kesabaran
Ketika aku masih bayi, Engkau menyusuiku
Engkau selalu menggendongku 
dan aku selalu ada dalam pelukanmu

Ibu...
Ketika aku kedingingan, Engkau menghangatkanku

Terima Kasih Ibu... (Puisi untuk Ibu)



Ketika aku sedang sakit, Engkau merawatku sampai aku sembuh
Ketika aku belum bisa mandi sendiri, Engkau memandikanku
Ketika aku belum bisa makan sendiri, Engkau menyuapiku
Ketika aku belum bisa membersihkan kotoranku sendiri 
Engkau yang membersihkannya
Ketika aku masih kencing dan buang kotoran dicelana 
Engkau yang membersihkannya
Ketika aku lapar, Engkau memberikan makanan yang enak untukku
Ketika aku ketakutan dan menangis, Engkau menenangkanku

Oh Ibu... Engkau selalu memberikan yang terbaik untukku
 

Terima kasih ibu...

Ketika aku belum bisa berjalan, Engkau mengajariku berjalan
Ketika aku belum bisa berbicara, Engkau mengajariku berbicara
Ketika aku belum bisa menulis, Engkau mengajariku menulis
Ketika aku belum bisa membaca, Engkau mengajariku membaca
Ketika aku berbuat kesalahan, dengan sabar

Terima Kasih Ibu... (Puisi untuk Ibu)
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Engkau selalu menasihatiku
Engkau selalu mengajari dan menyuruhku untuk berbuat baik 
dan selalu menasihatiku supaya menjadi anak yang baik

Oh Ibu... sungguh, engkau adalah guru pertamaku

Di dunia ini hanya ibu yang terbaik

Terima kasih ibu . . Atas jasa-jasa baik 
yang telah engkau berikan kepadaku 
Aku tahu, aku belum bisa membalas semua jasa-jasa baik ibu
Aku mohon, maafkanlah segala kesalahan-kesalahan 
yang telah anakmu lakukan kepadamu

Ibu . . . Aku selalu berdoa, 
Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia.

Terima kasih ibu. 

Gaṅgamāla – JātakaMenjadi Umat Buddha Sejati
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Membalas Budi
Orangtua
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Membalas Budi Orangtua

Kunyatakan, O para bhikkhu, ada dua orang yang tidak pernah 

dapat dibalas budinya oleh seseorang. Apakah yang dua itu?          

Ibu dan ayah.

Bahkan seandainya saja seseorang memikul ibunya ke mana-
mana di satu bahunya dan memikul ayahnya di bahu yang lain, 
dan ketika melakukan ini dia hidup seratus tahun, mencapai usia         
seratus tahun; dan seandainya saja dia melayani ibu dan ayahnya 
dengan meminyaki mereka, memijit, memandikan, dan menggosok 
kaki tangan mereka, serta membersihkan kotoran mereka di sana 
bahkan – perbuatan itupun belum cukup, dia belum dapat mem-
balas budi ibu dan ayahnya. Bahkan seandainya saja dia mengang-
kat orangtuanya sebagai raja dan penguasa besar di bumi ini, yang 
sangat kaya dalam tujuh macam harta, dia belum berbuat cukup 
untuk mereka, dia belum dapat membalas budi mereka. Apakah 

Membalas Budi Orangtua



alasan untuk hal ini? Orangtua berbuat banyak untuk anak mereka: 
mereka membesarkannya, memberi makan dan membimbingnya 
melalui dunia ini.

Tetapi, O para bhikkhu, seseorang yang mendorong              
orangtuanya yang tadinya tidak percaya, membiasakan dan       
mengukuhkan mereka di dalam keyakinan; yang mendorong 
orangtuanya yang tadinya tidak bermoral, membiasakan dan me-                      
ngukuhkan mereka di dalam moralitas; yang mendorong orang-
tuanya yang tadinya kikir, membiasakan dan mengukuhkan me-
reka di dalam kedermawanan; yang mendorong orangtuanya yang 
tadinya bodoh batinnya, membiasakan dan mengukuhkan mereka 
di dalam kebijaksanaan – orang seperti itu, O para bhikkhu, telah 
berbuat cukup untuk ibu dan ayahnya: dia telah membalas budi 
mereka dan lebih dari membalas budi atas apa yang telah mereka 
lakukan. (Aṅguttara Nikāya II. IV, 2)

Membalas Budi Orangtua
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berulang-ulang. Setelah ayahnya meninggal, dia diangkat 
menjadi raja, dan sambil merenungi kemasyhurannya dia me-
nyanyikan lagu kesukacitaan yang sama.

Menjadi Umat Buddha Sejati
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Abhiṇha-paccavekkhaṇa
(Perenungan Kerap Kali)
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Abhiṇha-paccavekkhaṇa
(Perenungan Kerap Kali)

Aku wajar mengalami usia tua.
Aku takkan mampu menghindari usia tua.

Aku wajar menyandang penyakit.
Aku takkan mampu menghindari penyakit.

Aku wajar mengalami kematian.
Aku takkan mampu menghindari kematian.

Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah,
wajar terpisah dariku.

Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri,
terwarisi oleh perbuatanku sendiri,

Abhiṇha-paccavekkhaṇa (Perenungan Kerap Kali)



lahir dari perbuatanku sendiri,
berkerabat dengan perbuatanku sendiri,
bergantung pada perbuatanku sendiri,
Perbuatan apapun yang akan kulakukan,
baik atau pun buruk;
perbuatan itulah yang akan kuwarisi.

Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan.

Abhiṇha-paccavekkhaṇa (Perenungan Kerap Kali)
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berulang-ulang. Setelah ayahnya meninggal, dia diangkat 
menjadi raja, dan sambil merenungi kemasyhurannya dia me-
nyanyikan lagu kesukacitaan yang sama.

Gaṅgamāla – JātakaMenjadi Umat Buddha Sejati
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Perenungan Tentang 
Kematian

(1)

Tidak di langit, di tengah lautan, 

di celah-celah gunung, 

atau dimanapun juga,

Dapat ditemukan suatu tempat bagi  seseorang 

untuk dapat menyembunyikan diri dari kematian

Dhammapada - Pāpa Vagga, 128
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Perenungan Tentang 
Kematian (1)

Membicarakan dan membahas tentang kematian kadang 

membuat seseorang menjadi semakin takut dengan             

kematian. Semua orang mungkin akan takut menghadapi satu hal 

ini, tetapi sesungguhnya kita tidak perlu takut karena kita semua 

pasti akan mengalaminya. Buddha mengatakan bahwa ‘hidup                 

tidak pasti, kematian adalah pasti’, karena kita sudah terlanjur 

lahir, maka sebagai konsekuensinya adalah kita akan mengalami 

usia tua, sakit dan kematian. 

Pernahkah kita mendengar atau melihat orang lain atau 
tetangga kita yang meninggal dunia? atau mungkin kita pernah 
pergi ke kuburan, ke rumah duka, ke tempat kremasi, meng-                       
hadiri acara pattidāna/pelimpahan jasa, memperingati 3 hari, 
40/49 hari, 100 hari atau 1 tahun orang yang telah meninggal? Hal 
ini sebenarnya merupakan hal yang sangat baik untuk kita melaku-

Perenungan Tentang Kematian (1)



kan perenungan tentang kematian, yaitu: ‘Maraṇadhammomhi. 

Maranaṁ anatīto.’ (Aku akan mengalami kematian, aku takkan 
mampu menghindari kematian), sehingga dengan sering-sering 
kita melakukan perenungan tentang kematian, hal ini akan meng-
hilangkan kecemasan dan ketakutan terhadap kematian. 

Di dalam Kitab Suci Aṅguttara Nikāya VIII, 74. Buddha 
menganjurkan kepada kita semua untuk selalu mengembangkan 
kewaspadaan terhadap kematian, sebagai berikut: 

“Kewaspadaan terhadap kematian, o para bhikkhu jika 
dikembangkan dan dipupuk akan membawa buah dan manfaat 
yang besar; kewaspadaan itu lebur di dalam tanpa kematian, ber-
akhir tanpa kematian. Dan bagaimana para bhikkhu, kewaspadaan 
terhadap kematian dikembangkan sedemikian rupa?

Ketika hari berganti dan malam menjelang atau ketika 
malam berlalu dan pagi menjelang, seorang bhikkhu harus me-
renung demikian; banyak hal bisa menjadi penyebab kematianku; 
seekor ular atau kalajengking atau kelabang mungkin menyengat-
ku, dan sebagai akibatnya aku mungkin mati. Ini mungkin menjadi 
penghalang bagiku; atau mungkin aku tersandung dan jatuh; atau 
makanan yang ku makan mungkin membuatku sakit; atau cairan 
empedu, lendir atau angin yang menusuk mungkin mengacaukan 

Perenungan Tentang Kematian (1)
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kesehatanku; atau makhluk manusia atau bukan manusia mungkin 
menyerangku, dan sebagai akibatnya mungkin aku mati. Ini akan 
menjadi penghalang bagiku. (Ketika mati sebagai makhluk dunia 
yang belum terbebas, hal itu akan menjadi penghalang bagi ke-       
lahiran kembali di surga maupun bagi pencapaian jalan kebebasan.)

Selanjutnya, bhikkhu itu harus merenung demikian; apakah 
aku masih menyimpan di dalam diriku ini kualitas-kualitas yang 
jahat dan tak bajik yang masih belum ku tinggalkan dan yang 
akan menjadi penghalangku jika aku mati malam ini atau siang 
ini? Jika pada saat merenungkan hal ini, bhikkhu itu menyadari 
bahwa masih ada kualitas-kualitas jahat dan tak bajik yang terting-
gal di dalam dirinya, maka kemudian dengan tekad yang kuat dia            
harus mengerahkan segala kemampuan, semangat dan kekuatan-
nya (bersama dengan) kewaspadaan dan pemahaman yang jelas 
untuk meninggalkan semua itu.

Sama seperti seorang pria yang penutup kepala atau rambut-
nya terbakar, dengan tekad yang kuat mengerahkan segala kemam-
puan, semangat dan kekuatannya, (bersama dengan) kewaspadaan 
dan pemahaman yang jelas untuk memadamkan api itu; demikian 
pula, bhikkhu itu harus dengan tekad yang kuat mengerahkan      
segala kemampuan  untuk meninggalkan kualitas-kualitas yang  
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jahat dan tak bajik itu.
Tetapi jika pada saat merenungkan hal itu, bhikkhu itu me-

nyadari tidak adanya kualitas-kualitas yang jahat dan tak bajik 
yang tertinggal di dalam dirinya, maka dia akan mengalami ke-
gembiraan dan kebahagiaan. Siang dan malam dia harus berlatih 
dalam segala sesuatu yang bajik.

Para bhikkhu, jika kewaspadaan terhadap kematian dikem-
bangkan dan dipupuk dengan cara demikian, kewaspadaan akan 
menjadi buah dan manfaat yang besar; kewaspadaan akan lebur di 
dalam tanpa kematian, berakhir pada tanpa kematian.

Penyebab seseorang mengalami kematian.
Dalam hal ini (kematian) ada banyak orang yang meninggal 

pada usia muda, tua dan bahkan meninggal pada saat masih bayi 
atau pada saat sebelum dilahirkan/masih dalam kandungan. Pe-
nyebab yang dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia juga 
bermacam-macam. Ada orang yang meninggal karena dibunuh, 
jatuh dari ketinggian, kecelakaan, sakit, dll. Berkenaan dengan hal 
ini, Buddha mengajarkan tentang hal-hal yang berhubungan de-
ngan kematian yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kondisi: 
yaitu (1) Kematian karena usia tua, (2) Kematian yang disebabkan 
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karena kammanya habis, (3) Kematian yang disebabkan karena 
habisnya umur dan kamma, dan (4) Kematian karena kecelakaan. 
Sekarang marilah kita menganalisa keempat kondisi kematian ini:
1. Kematian karena usia tua.

Ini adalah kondisi dimana semua makhluk hidup harus mati 
karena habisnya umur atau jangka kehidupannya. Semua 
makhluk hidup mempunyai batas dari jangka kehidupan 
mereka masing-masing. Contohnya gajah mungkin bisa hi-
dup sampai umur 100 tahun, atau lebih. Seekor penyu mung-
kin bisa hidup smpai 300 tahun, tetapi seekor nyamuk cuma 
bisa hidup selama 15 hari dan kita sebagai manusia bisa hi-
dup rata-rata 75 tahun tetapi sebagian orang bisa hidup sam-
pai lebih dari 100 tahun. 
Benar-benar singkat kehidupan ini. Manusia akan mati 
dalam waktu seratus tahun, namun sekalipun manusia bisa               
bertahan hidup lebih lama dari itu, ia pasti mati karena 
kelapukan. (Sutta Nipāta, 804)

2. Kematian yang disebabkan habisnya kamma.
Ini adalah keadaan dimana kematian datang disebab-
kan habisnya kamma. Semua makhluk hidup bergantung 
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pada kekuatan kamma yang membantu membentuk hidup           
mereka. Kamma artinya tindakan, dan tindakannya sen-
dirilah yang bertanggung jawab atas kesejahteraannya. De-
ngan cara yang sama, kematian datang melalui kammanya. 

3.  Kematian yang disebabkan karena umur dan kammanya 
habis.
Ini adalah situasi dimana kematian terjadi karena umur dan 
kammanya habis. Waktu seseorang menjadi tua, proses pe-
nuaannya melemahkan tubuh dan pikirannya, membuat 
mereka rapuh dan pikun. Kekuatan kamma yang mendo-
rongnya lama kelamaan tidak bisa lagi menunjang kehidu-
pan yang normal, akhirnya kematian tiba.

4. Kematian karena kecelakaan.
Keadaan ini merujuk pada kematian yang belum waktunya 
karena kecelakaan, misalnya jatuh dari pohon atau ditabrak 
mobil dan berbagai jenis kecelakaan lainnya. Ini adalah ke-
matian yang tidak disangka-sangka. 
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Kematian dalam keempat kondisi ini bisa diibaratkan de-
ngan sebuah lampu minyak. Normalnya, sebuah lampu  
minyak bisa padam dikarenakan empat sebab, yaitu:
• Minyak sudah habis terpakai.
• Sumbunya sudah habis terbakar.
• Minyak dan sumbunya habis terpakai.
• Karena faktor-faktor luar seperti hembusan angin         

kencang yang memadamkan nyala apinya.

Penyebab seseorang menjadi takut terhadap kematian. 
Dalam Kitab Suci Aṅguttara Nikāya IV, 184. Buddha 

menjelaskan bahwa ada empat sebab yang menjadikan seseorang 
takut pada kematian, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang tidak bebas dari nafsu terhadap kesenangan 
indera. 
Adalah hal yang wajar setiap orang mendambakan kesena-
ngan-kesenangan duniawi, seperti memiliki rumah yang 
mewah, mobil yang bagus, harta kekayaan yang berlimpah, 
kedudukan yang tinggi, serta memiliki istri dan anak-anak. 
Banyak orang merasa takut pada saat menjelang kematian 
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karena tidak bisa melepaskan kesenangan-kesenangan in-
deranya. Kelekatan yang kuat dan belum terbebas dari   nafsu 
kesenangan indera itulah yang menyebabkan munculnya 
ketakutan terhadap kematian.

2.  Orang yang tidak bebas dari nafsu terhadap tubuh ini.
Jika seseorang tidak menyadari perubahan yang akan ter-
jadi pada tubuh jasmaninya. Menganggap tubuh ini kekal 
dan tidak mengalami perubahan, tetap indah, tetap cantik, 
tetap awet muda dan sebagainya, karena melekat pada kein-
dahan tubuh dan belum terbebas dari nafsu terhadap tubuh 
inilah maka ketakutan akan muncul ketika akan mengalami           
kematian.

3.  Orang yang belum melakukan apa pun yang bajik dan ber-
manfaat.
Seseorang yang belum melakukan apapun yang baik dan ber-
manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain, maka akan 
muncul penyesalan dalam dirinya. Terlebih lagi jika ia telah 
melakukan banyak kejahatan selama hidupnya, maka pada 
saat akan mengalami kematian ia menjadi takut.
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4.  Orang yang memiliki keraguan dan kebingungan tentang 
dhamma yang baik dan belum sampai pada kepastian di 
dalamnya.
Seseorang yang tidak  memiliki keyakinan yang kuat tentang 
kebenaran dhamma, maka pada saat mempraktikkan dham-
ma dalam kehidupan sehari-hari. Ia melakukannya dengan 
sesuka hatinya, yang menurut dirinya sendiri benar ia laku-
kan, padahal itu belum tentu benar menurut orang lain dan 
menurut dhamma dan juga ia bisa saja melakukan sesuatu 
yang dianggap menurut orang lain/masyarakat itu benar pa-
dahal belum tentu benar menurut dhamma. Sebagai contoh: 
dalam melaksanakan suatu tradisi dalam mayarakat, karena 
keragu-raguan dan bingung terhadap kebenaran dhamma 
inilah maka muncul ketakutan ketika seseorang akan me-
ngalami kematian.

Masih dalam sutta yang sama, Buddha juga menjelaskan 
bahwa ada orang yang tidak takut akan kematian, yang tidak          
gentar akan kematian. Siapakah orang yang tidak takut akan ke-
matian? Orang-orang tersebut, yaitu:
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1. Orang yang bebas dari nafsu terhadap kesenangan indera,
2. Orang yang bebas dari nafsu terhadap tubuh ini,
3. Orang yang tidak melakukan apapun yang jahat, kejam 

atau buruk, tetapi telah melakukan apa yang bajik dan ber-         
manfaat, yang telah membuat perlindungan bagi dirinya 
sendiri.

4.  Orang yang tidak memiliki keraguan dan kebingungan       
tentang dhamma yang baik dan telah memperoleh kepastian 
di dalamnya.

Oleh karena itu, berusahalah untuk membebaskan diri dari 
nafsu kesenangan-kesenangan indera dan nafsu terhadap tubuh 
jasmani, banyak-banyak melakukan kebajikan dan selalu ber-
semangat dalam belajar, dan praktik dhamma dalam kehidupan 
sehari-hari sehingga akan memiliki keyakinan yang kokoh kuat 
terhadap Buddha Dhamma, dan kita tidak akan menjadi takut dan 
cemas terhadap kematian. 

Untuk dijadikan renungan:
Mumpung masih muda sebelum tua, mumpung ma-
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sih sehat dan kuat sebelum sakit, dan mumpung masih hidup                                       
sebelum kematian datang menjemput. Ayo jangan lupa untuk terus 
banyak berbuat baik, berbuat baik lewat ucapan, pikiran dan per-
buatan badan jasmani. Melaksanakan dhamma dalam kehidupan 
sehari-hari dengan cara berdana dengan penuh keyakinan (dāna), 
merawat moralitas dengan baik (sīla), rajin melatih meditasi 
(samādhi) dan mengembangkan kebijaksanaan (Paññā). Dengan 
melakukan banyak kebajikan dan praktik dhamma ajaran Buddha, 
semoga akan menjadikan suatu kondisi demi tercapainya kebaha-
giaan tertinggi (nibbāna).

Sumber: 
• Aṅguttara Nikāya, Kitab Suci Agama Buddha – Penerbit:          

Vihara Bodhivaṁsa Klaten.
• Suchitra Onkom. Menciptakan Kedamaian Dunia yang 

Berkelanjutan. Penerbit: Yayasan Penerbit Karaniya.
• Dhammavibhāga, Penggolongan Dhamma. Penerbit:                  

Vidyasena Vihara Vidyaloka. Yogyakarta 2002. 
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Perenungan Tentang 
Kematian

(2)
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Perenungan Tentang 
Kematian (2)

• Kehidupan di dunia ini tidak dapat diramalkan dan ti-
dak menentu. Kehidupan di sini ini sulit dan dipenuhi                           
penderitaan.

• Suatu makhluk sekali dilahirkan akan mengalami kematian 
dan tidak ada jalan keluar dari kematian. Ketika usia tua atau 
penyebab lain tiba, maka kematian pun datang. Demikianlah 
adanya makhluk hidup.

• Ketika buah-buahan masak, mereka mungkin akan jatuh 
di pagi hari. Demikian pula halnya dengan suatu makhluk  
sekali dilahirkan, dapat meninggal kapan pun juga.

Perenungan Tentang Kematian (2)



• Seperti halnya pot-pot tanah liat yang digarap oleh                     
pembuatnya cenderung berakhir hancur lebur, demikian 
pula kehidupan makhluk hidup.

• Baik muda atau tua, tidak peduli apakah mereka dungu atau 
bijaksana, akan terjebak dalam kematian. Semua makhluk 
bergerak menuju kematian.

• Mereka semua dikuasai kematian. Mereka semua akan 
pergi ke alam lain. Tak ada seorang ayah pun yang dapat                    
menyelamatkan putranya. Tak ada keluarga yang dapat me-
nyelamatkan sanak saudaranya.

• Lihatlah, sementara sanak keluarga memandang, me-            
nangis  dan meraung-raung, manusia diusung satu demi satu,    
bagaikan ternak yang dibawa menuju tempat pembantaian.

• Jadi, kematian dan usia tua adalah penyakit dunia. Oleh 
karenanya, orang bijaksana  tidak bersedih hati  melihat sifat 
dunia ini.

Perenungan Tentang Kematian (2)
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• Engkau tidak mengetahui  dari mana ia berasal, atau kemana 
ia akan pergi. Maka tidak ada gunanya menangisinya.

• Manusia yang bersedih tidak akan memperoleh apapun. Ia 
tidak lebih hanyalah seorang dungu yang berusaha untuk 
menyakiti dirinya sendiri. Jika orang bijaksana melakukan 
hal ini, berarti ia sama dungunya.

• Kedamaian pikiran tidak dapat diperoleh dengan menangis 
dan meratap. Sebaliknya, tindakan itu akan membawa pen-
deritaan yang lebih besar dan rasa sakit yang lebih mendalam.

• Orang yang berkabung akan menjadi pucat dan kurus. Ia 
melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya sendiri,  dan 
tetap saja ia tidak dapat membuat yang mati hidup    kembali, 
tidak ada gunanya ia berkabung.

• Orang yang tidak dapat meninggalkan kesedihannya             
hanyalah mengembara lebih jauh ke dalam penderitaan.  
Perasaan berkabung  itu membuatnya  menjadi budak ke-
sedihan.
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• Lihatlah makhluk yang menghadapi kematian, yang me-
ngalami hasil dari perbuatan-perbuatan mereka sebelumnya. 
Orang-orang amat ketakutan ketika melihat bahwa mereka 
terperangkap oleh kematian.

• Apa yang diharapkan agar terjadi, selalu berbeda dari apa 
yang sebenarnya terjadi. Dari sini muncul kekecewaan yang 
besar. Demikianlah dunia bekerja.

• Orang dapat hidup seratus tahun, atau bahkan lebih, tetapi 
toh ia akan terpisah dari sanak keluarganya, dan ia pun  me-
ninggalkan kehidupan di dunia ini.

• Kita dapat mendengar dan belajar dari orang yang bijaksana 
ketika ia meninggalkan kesedihannya. Ketika ia melihat  bah-
wa seseorang telah meninggal  dan meninggalkan kehidupan 
mereka, ia berkata, “ia tidak akan terlihat olehku lagi”.

• Ketika sebuah rumah terbakar, apinya dipadamkan dengan 
air. Seperti itu pula orang bijaksana, yang terampil, berpe-
ngetahuan dan mandiri, segera memadamkan kesedihan 
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begitu kesedihan itu muncul dalam dirinya, bagaikan angin 
yang menghalau segumpal kapas.

• Orang yang berusaha mencari kebahagiaan untuk dirinya 
sendiri harus menarik keluar anak panah yang telah di tan-
capkan pada dirinya sendiri. Kepala anak panah ini adalah 
kesedihan, nafsu keinginan dan keputus-asaan.

• Orang yang telah mencabut keluar anak panah itu, tidak lagi 
memiliki kemelekatan, yang telah memperoleh kedamaian 
pikiran, berjalan melampaui semua kesedihan.

Orang ini, karena telah terbebas dari kesedihan, menjadi    
tenang. (Salla Sutta, Sutta Nipāta)

Perenungan Tentang Kematian (1)Gaṅgamāla – JātakaMenjadi Umat Buddha Sejati
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Tidak Ada Jaminan
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Tidak Ada Jaminan

Para bhikkhu, ada empat hal yang tidak ada jaminannya, en-

tah dari petapa, brahmāṇa, dewa atau Mara atau Brahma, atau 

siapa pun lainnya di dunia ini. Apakah yang empat itu?

Bahwa apa yang dapat mengalami kelapukan tidak akan 
lapuk; bahwa apa yang dapat mengalami penyakit tidak akan jatuh 
sakit; bahwa apa yang dapat mengalami kematian tidak akan mati; 
dan bahwa tidak ada buah yang muncul dari tindakan jahat orang 
itu sendiri, yang mengotori, yang menyebabkan kelahiran ulang, 
yang menakutkan, yang memberikan akibat yang menyakitkan, 
yang membawa menuju tumimbal lahir, kelapukan dan kematian.

Terhadap empat hal ini tidak ada jaminan, entah dari petapa, 
brahmāṇa, dewa atau mara atau brahma, atau siapa pun lainnya di 
dunia ini. (Aṅguttara Nikāya IV, 182)

Tidak Ada Jaminan
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Semangat Berbuat Baik,
Sebelum Tiga Utusan 

Agung Datang

Bergegaslah berbuat kebajikan,

 dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan;

Barang siapa lamban berbuat bajik, 

maka pikirannya akan senang dalam kejahatan.

Dhammapada - Pāpa Vagga, 116
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Semangat Berbuat Baik,
Sebelum Tiga Utusan 

Agung Datang

Menjadi tua, sakit dan mati adalah merupakan konsekuensi 

dari kehidupan yang pasti akan dialami oleh semua orang. 

Hal ini sesuai dengan sabda Buddha yang ada di dalam Kitab Suci 

Aṅguttara Nikāya III, 35, yaitu tentang tiga utusan agung yang 

pasti akan dialami oleh semua orang.

Ada tiga utusan agung, para bhikkhu. Apakah yang tiga itu?         
usia tua, sakit dan kematian.

Utusan agung  yang pertama, akan datang dan akan kita ala-
mi yaitu dikala rambut kita menjadi putih, kulit menjadi keriput, 
daya kekuatan/tenaga menjadi lemah, jalan terhuyun-huyun, keti-
ka berjalan harus dibantu dengan memakai tongkat, gigi ompong, 
penglihatan menjadi semakin kabur, daya ingat semakin tumpul 
(lupa), pendengaran menjadi berkurang. Semua ini adalah utusan 
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agung yang pertama yaitu usia tua.
Utusan agung kedua, akan datang dan akan kita alami yaitu 

dikala kita tidak bisa kemana-mana dan harus tidur di ranjang, 
meskipun tidur di ranjang yang empuk akan tetapi seperti  terasa 
tidur di atas batu, jalan harus didorong memakai kursi roda kare-
na lumpuh, makan makanan yang enak sekalipun terasa hambar 
(tidak enak). Terkena penyakit stroke, kanker, lever, batuk, darah 
tinggi, dan lain sebagainya. Semua ini merupakan utusan agung 
yang kedua yaitu sakit.

Utusan agung yang ketiga, yaitu dikala tubuh/jasmani kita ti-
dak bergerak lagi, sudah tidak bernafas lagi, tubuh menjadi kaku, 
dingin, dibungkus kain kafan/mori, diletakkan di dalam peti, dan 
akhirnya di kubur di dalam tanah atau dibakar dengan api atau di-
kremasi, membengkak, membiru, membusuk dan akhirnya hancur. 
Semua ini merupakan utusan agung yang ketiga yaitu kematian.

Ketiga utusan agung ini yaitu usia tua, sakit dan kematian 
merupakan hal yang wajar akan kita alami dalam hidup ini. Kita 
semua sudah terlanjur lahir, maka sebagai konsekuensinya adalah 
kita akan mengalami ketiga utusan agung tersebut.
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Bergegas melakukan kebajikan
Sebagai orang yang bijaksana, sebelum ketiga utusan agung 

itu datang, yaitu selama masih muda sebelum tua, selama masih se-
hat dan kuat sebelum sakit, serta selama masih hidup sebelum ke-
matian tiba, maka hendaknya menggunakan kesempatan yang baik 
itu untuk bergegas melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat 
untuk diri sendiri dan orang lain. Ketika seseorang masih muda, 
sehat, kuat, tidak ada kelaparan dan makanan cukup tersedia,     
mudah mendapatkannya, dan dapat hidup cukup dengan peng-
hasilan, dan juga masih hidup/berusia panjang. Inilah kesempatan 
atau saat yang tepat untuk melakukan kebajikan, yaitu melakukan 
kebajikan melalui ucapan, pikiran dan perbuatan dalam kehidupan 
sehari-hari. Sesungguhnya kebaikan itulah yang akan memberi-
kan perlindungan dan juga akan membuahkan kebahagiaan baik 
dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang.

Dalam Kitab Suci Aṅguttara Nikāya IV, 113, Buddha mem-
berikan penjelasan kepada para bhikkhu yang sangat baik sekali 
untuk kita renungkan, yaitu tentang empat jenis kuda keturunan 
murni yang bagus yang terdapat di dunia ini. Empat jenis kuda ke-
turunan murni itu adalah:
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1. Kuda yang hanya melihat bayang-bayang tongkat saja ia       
sudah langsung waspada dan tergugah, siap untuk diberi   
tugas.

2.  Kuda yang rambutnya disentuh tongkat baru ia waspada dan 
tergugah, siap untuk diberi tugas.

3.  Kuda yang ketika kulitnya ditusuk tongkat baru ia waspada 
dan tergugah, siap diberi tugas.

4.  Kuda yang ketika kulitnya disodok sampai ketulang baru ia 
waspada dan tergugah, siap untuk diberi tugas.

Masih dalam sutta yang sama, Buddha memberikan pen-
jelasan lebih lanjut kepada para bhikkhu, yaitu sebagai berikut:

Para bhikkhu demikian pula ada empat jenis manusia         
unggulan yang bagus terdapat di dunia ini. Apakah yang empat itu?

1. Manusia yang ketika mendengar berita ada orang lain yang 
sedang sakit atau telah mati, ia langsung tergerak dan ter-
gugah untuk berbuat baik, mengarahkan dirinya menuju ke-
benaran tertinggi (nibbāna). Manusia unggulan yang bagus 
ini mirip dengan kuda keturunan murni bagus yang lang-
sung waspada dan tergugah ketika melihat bayang bayang 
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tongkat.

2. Manusia yang melihat sendiri ada orang lain yang sedang 
sakit atau telah mati, ia tergerak dan tergugah untuk ber-
buat baik, mengarahkan dirinya menuju kebenaran tertinggi 
(nibbāna).  Manusia unggulan bagus ini mirip dengan kuda 
keturunanmurni bagus yang langsung waspada dan tergugah 
ketika rambutnya disentuh tongkat.

3. Manusia yang sanak keluarganya sendiri sedang sakit atau 
mati, ia tergerak dan tergugah untuk berbuat baik, meng-
arahkan dirinya menuju kebenaran tertinggi (nibbāna). 
Manusia unggulan bagus ini  mirip dengan kuda keturunan 
murni bagus yang langsung waspada dan tergugah ketika  
kulitnya ditusuk.

4. Manusia yang dirinya sendiri sedang sakit dan terancam 
akan mati, ia tergerak dan tergugah untuk berbuat baik, 
mengarahkan dirinya menuju kebenaran tertinggi (nibbāna). 
Manusia unggulan bagus ini  mirip dengan kuda keturunan 
murni bagus yang langsung waspada dan tergugah ketika di-
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sodok tongkat sampai ketulang.

Inilah empat jenis manusia unggulan bagus yang terdapat di 
dunia. Marilah kita berusaha untuk menjadi salah satu dari empat 
jenis manusia unggulan ini, yaitu bergegas melakukan kebajikan 
dan mengarahkan diri menuju kebenaran tertinggi (nibbāna).

Melakukan perenungan terhadap usia tua, sakit dan mati.
Merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua. Apakah 

orang tua, muda-mudi, remaja, atau bahkan anak-anak sekalipun 
untuk melakukan perenungan terhadap usia tua sakit dan kema-
tian setiap hari. Dengan sering melakukan perenungan tentang hal 
ini maka akan memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. 
Di antaranya adalah: dengan melakukan perenungan terhadap usia 
tua yaitu akan menghilangkan kesombongan tentang kemudaan 
dan kita akan mampu menerima kenyataan disaat tanda-tanda 
usia tua itu muncul. Manfaat melakukan perenungan terhadap pe-
nyakit yaitu akan menghilangkan kesombongan terhadap kesehat-
an dan kita akan mampu menerima kenyataan disaat mengalami 
sakit dan manfaat merenungkan tentang kematian adalah mampu 
menghilangkan kesombongan terhadap kehidupan/usia yang pan-
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jang, akan siap dan bisa menerima perubahan ketika salah satu            
anggota keluarga kita mengalami kematian, akan tenang dan tidak 
takut maupun cemas ketika menghadapi kematian. Selain hal-hal 
di atas manfaat yang lain adalah kita akan menjadi selalu berse-
mangat dalam melakukan kebajikan mumpung masih muda, sehat 
dan masih hidup dan ketika kita sering merenungkan ketiga hal 
ini, maka sang jalan muncul guna untuk menuju pembebasan dari 
derita.

Sama seperti Pangeran Sidhatta Gotama yang setelah melihat 
empat peristiwa yaitu orang tua, orang sakit, orang mati dan per-
tapa, maka setelah melakukan perenungan beliau pergi meninggal-
kan istana dan menjadi seorang pertapa guna mencari obat supaya 
tidak tua, sakit dan mati, Beliau berjuang dan berusaha dengan 
sungguh-sungguh untuk melenyapkan penderitaan. Setelah enam 
tahun bertapa menyiksa diri, akhirnya beliau mencapai penera-
ngan sempurna dan menjadi seorang Buddha.

Setelah kita menyadari adanya tiga utusan agung ini yang 
pasti akan datang kepada setiap orang yang lahir di dunia ini, maka 
bersemangatlah untuk melakukan kebajikan sebelum tiga utusan 
agung itu tiba. Mumpung kita masih muda sebelum tua, mumpung 
kita masih sehat dan kuat sebelum sakit dan mumpung kita masih 
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hidup sebelum kematian tiba. Mari kita berusaha untuk melakukan 
hal-hal yang baik dan bermanfaat dalam hidup ini melaksanakan 
dhamma ajaran mulia Buddha, guna mencapai terealisasinya ke-
bebasan sejati kebahagiaan tertinggi (nibbāna), sehingga terbebas 
dari lingkaran tumimbal lahir (saṁsara) yang merupakan awal 
dari penderitaan.

Sumber:
• Petikan Aṅguttara Nikāya, Kitab Suci Agama Buddha.               

Diterbitkan oleh:  Vihara Bodhivaṁsa-Klaten. 
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berulang-ulang. Setelah ayahnya meninggal, dia diangkat 
menjadi raja, dan sambil merenungi kemasyhurannya dia me-
nyanyikan lagu kesukacitaan yang sama.

Gaṅgamāla – JātakaMenjadi Umat Buddha Sejati
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Merenung Sejenak
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Merenung Sejenak

Detik demi detik  berubah menjadi menit, menit demi menit ber-
ganti menjadi jam, jam demi jam terus berganti menjadi hari, hari 
demi hari berlalu berubah menjadi bulan, dan bulan demi bulan 

berganti menjadi tahun. Tahun demi tahun pun telah berlalu.

Tidak terasa, sekarang saya sudah berusia 24 tahun.
Saya tidak tahu, berapa lama lagi saya hidup di dunia ini.

Yang penting adalah saya akan selalu berusaha
untuk menjadi lebih baik saat ini.

Di saat ada yang melihat atau tidak ada yang melihat,
di saat ada guru pembimbing atau tidak,

di saat sendiri atau bersama-sama,
yang penting tetap semangat jalani kehidupan

Merenung Sejenak



menjadi seorang sāmaṇa sesuai Dhamma.

Semangat belajar dan latihan sesuai jadwal
dan Dhamma Vinaya Buddha.

Tetap teguh dalam tekad, semangat dan keyakinan,
selalu bersemangat dalam belajar dan latihan.

Melangkah di Jalan Dhamma.

Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sādhu, Sādhu, Sādhu.

Merenung Sejenak
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