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Pengertian Upāsaka / Upāsikā dan Cara 

Menjadi Upāsaka / Upāsikā yang Baik 

Yato kho, mahānāma, buddhaṃ saraṇaṃ gato hoti, 

dhammaṃ saraṇaṃ gato hoti, saṅghaṃ saraṇaṃ gato 

hoti; ettāvatā kho, mahānāma, upāsako hotī’’ti 

(Mahānāma Sutta, A. V. 220). 

 

(Dari waktu ketika seseorang menyatakan pergi 

berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Saṅgha, sejak 

saat itu ia adalah upāsaka.) 

Pendahuluan 

Kata “upāsaka” dan “upāsikā” sudah dikenal di 

masyarakat Indonesia dengan baik, khususnya yang 

beragama Buddha. Umat Buddha rata-rata mengetahui 

bahwa upāsaka adalah sebutan untuk umat Buddha laki-

laki dan upāsikā adalah sebutan umat Buddha 

perempuan. Namun, banyak yang belum tahu seperti apa 

Upāsaka dan Upāsikā dalam Tipiṭaka dan kitab 

komentarnya. Selain itu, ada juga pertanyaan klasik yang 

sering diajukan umat Buddha tentang bagaimana caranya 

menjadi upāsaka dan upāsikā yang baik, apa saja 

peraturan yang harus dipatuhi, apakah ada kemungkinan 

bagi umat awam mencapai tingkat kesucian, dll. Oleh 

karena itu, artikel ini akan membahas tentang itu, dengan 
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mengacu pada penjelasan dalam Tipiṭaka dan beberapa 

kitab komentar.  

Empat Kelompok Pengikut Buddha 

Dalam agama Buddha, terdapat empat kelompok 

pengikut (catuparisā), yaitu bhikkhu, bhikkhunī, 

upāsaka, dan upāsikā (D. II. 113). Dari empat tersebut 

dapat dikategorikan lagi menjadi dua, yaitu pabbajita 

dan gharāvāsa. Bhikkhu dan bhikkhunī adalah pabbajita 

atau orang yang telah meninggalkan kehidupan rumah 

tangga untuk menjalani hidup tanpa rumah sebagai 

petapa. Upāsaka dan upāsikā adalah gharāvāsa atau umat 

Buddha yang tinggal di rumah dengan hidup sebagai 

perumah tangga. Umat awam perumah tangga juga 

disebut gihī atau gahaṭṭha.  

Dari keempat kelompok ini, sebenarnya masih 

bisa dikategorikan kembali ke dalam kelompok yang 

lebih kecil dengan mengacu pada penjelasan di Pāsādika 

Sutta. Berdasarkan usia pentahbisannya, bhikkhu dibagi 

menjadi tiga, yaitu tua (thera bhikkhu), menengah 

(majjhima bhikkhu), dan baru (nava bhikkhu). Bhikkhunī 

juga dikategorikan menjadi tiga seperti halnya bhikkhu. 

Upāsaka dan upāsikā pun juga dibagi menjadi dua, yaitu 

yang hidup selibat (brahmacāri) dan yang menikah 

(kāmabhogi) (D. III. 125-126).  

Dalam literatur Pāli, umat awam 

diidentifikasikan dengan orang yang memakai pakaian 
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putih (odātavasanā). Namun, itu tidak boleh 

disalahpahami bahwa umat Buddha harus berpakaian 

putih-putih selama hidup. Pakaian putih biasa dipakai 

masyarakat di negara Buddhis ketika mereka pergi ke 

wihara. 

Arti Upāsaka dan Upāsikā 

Kata “upāsaka” dan “upāsikā” berasal dari kata 

‘upāsati’ yang berarti ‘duduk,’ atau ‘upāsana’ yang 

berarti melayani. Buku tata bahasa Pāli Kaccāyana 

mendeskripsikannya sebagai upāsatīti upāsako. Secara 

literal ’upāsati’ [upa + ās] berarti ‘yang duduk dekat.’ 

Lebih luasnya, orang yang mendekatkan dirinya pada 

Buddha, Dhamma, dan Saṅgha. Alternatif yang lain 

adalah ia yang melayani, menghormati, atau memuja 

Buddha, Dhamma, dan Saṅgha. 

Kata “upāsaka” dalam tata bahasa Pāli 

merupakan kata yang berkelamin maskulin, makanya 

upāsaka mengacu pada umat awam laki-laki. Sementara 

upāsikā dalam tata bahasa Pāli merupakan kata yang 

berkelamin feminim, makanya upāsikā mengacu pada 

umat awam perempuan.  

Dalam Mahānāma Sutta, Aṅguttara Nikāya, 

Buddha menjelaskan apa itu upāsaka. Diceritakan bahwa 

suatu hari Mahānāma bertanya kepada Buddha tentang 

apa itu upāsaka. Sebagai jawabannya, Buddha 

mengatakan, “Dari waktu ketika seseorang menyatakan 
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pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Saṅgha, 

sejak saat itu ia adalah upāsaka.” (Yato kho, mahānāma, 

buddhaṃ saraṇaṃ gato hoti, dhammaṃ saraṇaṃ gato 

hoti, saṅghaṃ saraṇaṃ gato hoti; ettāvatā kho, 

mahānāma, upāsako hotī’’ti) (A. V. 220). 

Dalam kitab komentar dari kitab Dīgha Nikāya, 

Sumaṅgalavilāsinī, Bhikkhu Buddhaghosa Thera 

memberikan definisi serupa tentang upāsaka. Beliau 

berkata bahwa upāsaka adalah umat perumah tangga 

yang telah pergi berlindung pada Buddha, Dhamma, 

dang Saṅgha (yo koci saraṇagato gahaṭṭho) (DA. I. 

234). Beliau juga memberikan alasan mengapa ia disebut 

upāsaka. Alasannya adalah karena ia mengikuti, 

menghormati, melayani, memuja tiga mustika maka ia 

disebut upāsaka (ratanattayaṃ upāsanato). Ia yang 

memuja Buddha, Dhamma, dang Saṅgha adalah upāsaka 

(So hi buddhaṃ upāsatīti upāsako, tathā dhammaṃ 

saṃghaṃ) (DA. I. 234). Bhikkhu Dhammapāla Thera, 

dalam Paramatthadīpanī atau kitab komentar dari kitab 

Udāna, memberikan pengertian yang tidak jauh beda. 

Beliau menerangkan bahwa upāsaka adalah seorang 

pengikut awam atas dasar pengakuannya sebagai 

pengikut awam di hadapan Buddha dengan tiga 

perlindungan, menjadi pelaku lima latihan moral, yang 

mencintai Buddha, Dhamma, dan Saṅgha sebagaimana 

miliknya sendiri (Upāsakoti tīhi saraṇagamanehi 

bhagavato santike upāsakabhāvassa paveditattā upāsako 
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pañcasikkhāpadiko buddhamāmako, dhammamāmako, 

saṅghamāmako) (UdA. 115). 

Secara tradisional, seseorang dikatakan sebagai 

upāsaka atau upāsikā setelah menyatakan diri berlindung 

pada Buddha, Dhamma, dan Saṅgha di hadapan Buddha. 

Tipitaka memuat cerita-cerita di mana perumah tangga 

datang menemui Buddha dan menyatakan diri 

berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Saṅgha agar 

diterima sebagai upāsaka atau upāsikā dengan 

mengucapkan formula: “Esāhaṃ, bhante, bhagavantaṃ 

saraṇaṃ gacchāmi, dhammañca, bhikkhusaṅghañca. 

Upāsakaṃ maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ 

saraṇaṃ gata’’nti (Vin. I. 16).  

Agama Buddha aliran Theravāda memiliki tradisi 

tata cara menjadi upāsaka atau upāsikā dengan 

menyatakan tiga perlindungan dengan syair: 

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 

(Aku pergi berlindung pada Buddha.) 

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 

(Aku pergi berlindung pada Dhamma.) 

Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 

(Aku pergi berlindung pada Saṅgha.) 

Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 

(Untuk yang kedua kalinya aku pergi berlindung 

pada Buddha.) 

Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
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(Untuk yang kedua kalinya aku pergi berlindung 

pada Dhamma.) 

Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 

(Untuk yang kedua kalinya aku pergi berlindung 

pada Saṅgha.) 

Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 

(Untuk yang ketiga kalinya aku pergi berlindung 

pada Buddha.) 

Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 

(Untuk yang ketiga kalinya aku pergi berlindung 

pada Dhamma.) 

Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 

(Untuk yang ketiga kalinya aku pergi berlindung 

pada Saṅgha.)   

Selain mengucapkan tiga perlindungan, umat 

awam biasanya juga akan mengulang lima latihan moral 

(pañcasīla / pañcasikkhāpada) yang dituntun oleh 

bhikkhu. Lima latihan moral tersebut antara lain: 

1. Pāṇātipātā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 

(Aku mengambil latihan untuk menghindari 

pembunuhan makhluk hidup.) 

2. Adinnādānā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 

(Aku mengambil latihan untuk menghindari 

pengambilan barang yang tidak diberikan.) 

3. Kāmesumicchācārā veramaṇī-sikkhāpadaṃ 

samādiyāmi. 
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(Aku mengambil latihan untuk menghindari 

perbuatan asusila.) 

4. Musāvādā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 

(Aku mengambil latihan untuk menghindari 

berbohong.) 

5. Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī-

sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 

(Aku mengambil latihan untuk menghindari minum 

minuman keras yang dapat melemahkan kesadaran.) 

Lima latihan moral (pañcasīla) ini adalah latihan 

kemoralan yang mesti dilatih oleh umat awam. Selain 

lima sīla ini, ada beberapa peraturan tambahan mengenai 

etika, yang tertera dalam beberapa sutta. Sigālovāda 

Sutta adalah gihivinaya atau peraturannya umat awam 

berkenaan tentang tugas dan kewajiban seseorang dalam 

hidup bermasyarakat. Hubungan timbal balik antar 

individu dijelaskan dalam sutta ini. Makanya sutta ini 

dianggap penting dan merupakan pegangan bagi umat 

awam yang hidup sebagai perumah tangga.  

Upāsaka dan Upāsikā di Zaman Buddha 

Sebelum saṅgha berdiri, Buddha telah menerima 

upāsaka dan upāsikā yang hanya berlindung pada 

Buddha dan Dhamma. Tapassu dan Bhalluka (atau 

Tapussa dan Bhallikā) adalah dua murid Buddha umat 

awam yang berlindung pada Buddha dan Dhamma (dve 

vācika upāsakā) (Vin. I. 4). Setelah saṅgha atau 
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komunitas para bhikkhu berdiri, upāsaka dan upāsikā 

berlindung pada tiga perlindungan, yakni Buddha, 

Dhamma, dan Saṅgha. Ayahnya bhikkhu Yasa adalah 

upāsaka pertama yang berlindung pada tiga perlindungan 

ini (tevācika upāsaka) (Vin. I. 17). Ibu dan mantan istri 

bhikkhu Yasa adalah upāsikā pertama yang berlindung 

pada tiga perlindungan ini (tevācikā upāsikā) (Vin. I. 

18).  

Ribuan umat mulai menjadi pengikut Buddha. 

Ketika Buddha berkunjung ke Rajagaha untuk yang 

pertama kalinya setelah pencapaian penerangan 

sempurna, ribuan umat yang terdiri dari umat perumah 

tangga dan brahmana, dipimpin oleh Raja Bimbisara, 

menyatakan diri sebagai upāsaka (upāsakattaṃ 

pativedesuṃ) (Vin. I. 37). Seiring berjalannya waktu, 

bukan hanya komunitas para bhikkhu yang berkembang 

pesat, pengikut umat awam pun juga berkembang pesat. 

Banyak umat yang tertarik dengan Dhamma dan merasa 

cocok untuk menjalaninya.  

Dalam Chaṭṭhavaggo dan Sattamavaggo di 

Aṅguttara Nikāya, Buddha menyebutkan beberapa 

upāsaka dan upāsikā yang memiliki keunggulan tertentu 

(A. I. 25-26). Di antara pengikut umat awam laki-laki 

yang lain, Tapussa dan Bhallikā, pedagang, adalah 

upāsakā pertama yang mengambil perlindungan 

(Upāsakānaṃ paṭhamaṃ saraṇaṃ gacchantānaṃ). 

Anāthapiṇḍika, perumah tangga Sudatta, adalah 
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penyokong utama (Dāyakānaṃ). Perumah tangga Citta 

Macchikāsaṇḍika adalah yang terunggul dalam 

menguraikan Dhamma (Dhammakathikānaṃ). Hatthaka 

Ᾱḷavaka adalah yang terunggul dalam empat hal yang 

menuntun pada persaudaraan (catusaṅgahavatthu), yang 

antara lain: kemurahan hati (dāna), ucapan ramah 

(peyyavajja), perbuatan yang bermanfaat (atthacariyā), 

keseimbangan (samānattatā). Mahānāma, orang Sakya, 

adalah yang paling unggul di antara umat yang lain 

(Paṇītadāyakānaṃ). Perumah tangga Ugga, seorang 

penduduk Vesali, adalah penyokong yang paling 

menyenangkan (Manāpadāyakānaṃ). Perumah tangga 

Uggata dari Hatthigama adalah yang terunggul dalam 

melayani Saṅgha (Saṅghupaṭṭhākānaṃ). Sūrambaṭṭha 

adalah yang terunggul dalam keyakinan yang teguh 

(Aveccappasannānaṃ). Jīvaka Komārabhacca adalah 

yang terunggul dalam keyakinan kepada seseorang 

(Puggalappasannānaṃ). Nakulapitā adalah yang 

terunggul dalam kepercayaan (Vissāsakānaṃ). 

Dalam Sattamavaggo di Aṅguttara Nikāya, Buddha 

menyebutkan daftar pengikut umat awam perempuan 

yang memiliki keunggulan tertentu. Dikatakan di antara 

umat awam perempuan yang lain, Sujātā, seorang putri 

dari Senānī, adalah upāsikā pertama yang mengambil 

perlindungan (Upāsikānaṃ paṭhamaṃ saraṇaṃ 

gacchantīnaṃ). Visākhā Migāramātā adalah yang 

terunggul di antara penyokong perempuan yang lain 

(Dāyikānaṃ). Khujjuttarā adalah yang terunggul dalam 
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pengetahuan yang luas (Bahussutānaṃ). Sāmāvatī 

adalah yang terunggul dalam berdiam dengan cinta kasih 

(Mettāvihārīnaṃ). Uttarānandamātā adalah yang 

terunggul dalam bermeditasi (Jhāyīnaṃ). Suppavāsā, 

putri Koliya, adalah yang terunggul dalam memberikan 

persembahan yang terbaik (Paṇītadāyikānaṃ). Upāsikā 

Suppiyā adalah yang terunggul dalam merawat yang 

sedang sakit (Gilānupaṭṭhākīnaṃ). Kātiyānī adalah yang 

terunggul dalam keyakinan yang teguh 

(Aveccappasannānaṃ). Ibu rumah tangga Nakulamātā 

adalah yang terunggul dalam kepercayaan 

(Vissāsikānaṃ). Upāsikā Kāḷī dari Kulagharikā adalah 

umat awam perempuan yang terunggul dalam memiliki 

keyakinan berdasarkan desas-desus 

(Anussavappasannānaṃ) (A. I. 25-26). 

Menjadi Upāsaka dan Upāsikā yang Baik 

Mahānāma Sutta, memberikan penjelasan sejauh 

mana seorang upāsaka disebut bermoral. Dikatakan 

ketika seorang upāsaka menghindari pembunuhan 

makhluk hidup (pāṇātipātā paṭivirato), menghindari 

pencurian (adinnādānā paṭivirato), menghindari 

perbuatan asusila (kāmesumicchācārā paṭivirato), 

menghindari berbohong (musāvādā paṭivirato), dan 

menghindari minum minuman keras 

(surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭivirato) adalah 

upāsaka yang bermoral (A. V. 220). Mengacu pada 

penjelasan ini, Sumaṅgalavilāsinī menyebutkan lima 
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penghindaran (pañca veramaṇiyo) yang mesti dilatih 

oleh para upāsaka dan upāsika (DA. I. 234), yaitu: 

1. Melatih diri untuk menghindari pembunuhan 

makhluk hidup (pāṇātipātā) 

2. Melatih diri untuk menghindari mencuri 

(adinnādānā) 

3. Melatih diri untuk menghindari perbuatan 

asusila (kāmesumicchācārā) 

4. Melatih diri untuk menghindari ucapan 

bohong (musāvādā) 

5. Melatih diri untuk menghindari minum-

minuman keras yang dapat menyebabkan 

lemahnya kesadaran 

(surāmerayamajjapamādaṭṭhānā) 

Selain melatih lima macam latihan kemoralan itu, 

seorang upāsaka seharusnya memiliki penghidupan 

benar yang sesuai Dhamma, yaitu dengan meninggalkan 

lima macam perdagangan salah (pañca micchāvaṇijjā 

pahāya dhammena samena jīvitakappanaṃ), yang antara 

lain: perdagangan senjata (satthavaṇijjā), perdagangan 

makhluk hidup (sattavaṇijjā), perdagangan daging 

(maṃsavaṇijjā), perdagangan minuman keras 

(majjavaṇijjā), perdagangan racun (visavaṇijjā) (A. III. 

208). Lima jenis perdagangan itu disebut micchāvaṇijjā 

atau perdagangan yang tidak tepat (ayuttavaṇijjā), tidak 

benar (na sammāvaṇijjā), dan tidak bernilai 

(asāruppavaṇijjakammānīti). 
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Dalam kitab Milindapañha, Bhikkhu Nāgasena 

menjelaskan sepuluh kualitas baik yang dimiliki oleh 

seorang upāsaka (dasa upāsakassa upāsakaguṇe) (Mlp. 

94-95), antara lain sebagai berikut: 

1. Berbagi dalam suka dan duka dengan saṅgha 

(Upāsako saṅghena samānasukhadukkho 

hoti) 

2. Mengambil Dhamma sebagai pembimbing 

(Dhammādhipateyyo hoti) 

3. Senang membantu sejauh ia mampu 

(Yathābalaṃ saṃvibhāgarato hoti) 

4. Membantu menegakkan kembali Sasana atau 

agama Buddha bila melihat ada kemunduran 

(Jinasāsanaparihāniṃ disvā abhivaḍḍhiyā 

vāyamati) 

5. Memiliki pandangan benar, tidak 

mempercayai hal-hal takhayul dan tanda-

tanda yang memberikan keberuntungan 

(Sammādiṭṭhiko hoti, 

apagatakotūhalamaṅgaliko) 

6. Tidak berpaling ke guru lain demi 

kehidupannya (jīvitahetupi na aññaṃ 

satthāraṃ uddisati) 

7. Menjaga perbuatan melalui jasmani, ucapan 

dan pikiran (Kāyikavācasikañcassa 

rakkhitaṃ hoti) 

8. Menyukai keharmonisan antar sesama 

(Samaggārāmo hoti samaggarato) 



13 | Solusi dari Beberapa Masalah Sosial dalam Kajian Sosiologi Buddhis 

 

9. Tidak mudah iri hati, tidak menipu dengan 

menggunakan agama Buddha (Anusūyako 

hoti, na ca kuhanavasena sāsane carati). 

10. Berlindung pada Buddha, Dhamma dan 

Saṅgha (Buddhaṃ saraṇaṃ gato hoti, 

dhammaṃ saraṇaṃ gato hoti, saṅghaṃ 

saraṇaṃ gato hoti). 

Caṇḍāla Sutta dari Aṅguttara Nikāya, memuat 

penjelasan penting bahwa seorang upāsaka yang baik 

mestinya memiliki lima kualitas berikut (A. III. 206):  

1. Berkeyakinan teguh pada Buddha, Dhamma 

dan Saṅgha (Saddho hoti) 

2. Memiliki moral yang baik (sīlavā hoti) 

3. Tidak percaya pada takhayul, tanda-tanda 

yang menimbulkan keberuntungan (na 

kotūhalamaṅgaliko hoti) 

4. Percaya pada Karma, bukan tanda-tanda 

keberuntungan (kammaṃ pacceti, no 

maṅgalaṃ) 

5. Dia tidak mencari orang di luar yang patut 

menerima persembahan, ia sendiri melakukan 

kebajikan di sini (na ito bahiddhā 

dakkhiṇeyyaṃ gavesati, idha ca pubbakāraṃ 

karoti).   

Umat awam yang memiliki lima kualitas di atas 

dikatakan sebagai upāsaka memiliki permata seorang 

umat awam (upāsakaratana), bunga teratai merah 
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seorang umat awam (upāsakapaduma), dan bunga teratai 

putih seorang umat awam (upāsakapuṇḍarīka) (A. III. 

206). Sementara yang memiliki kualitas yang sebaliknya 

dikatakan sebagai upāsaka yang hina (upāsakacaṇḍālo), 

kotor (upāsakamalañca), dan paling akhir dari pengikut 

yang lain (upāsakapatikuṭṭho) (A. III. 206). 

Dalam sebuah sutta, Buddha memberikan sebuah 

standar (tulā) atau ukuran (pamānaṃ) seorang umat 

awam yang baik. Patokan atau ukuran seorang umat 

awam laki-laki yang baik adalah yang seperti perumah 

tangga Citta atau Hatthaka Ᾱlavaka. Standar atau ukuran 

seorang umat awam perempuan yang baik adalah yang 

seperti Khujjuttarā atau Veḷukaṇḍakiyā Nandamātā (S. 

II. 236). Citta adalah seorang umat awam laki-laki yang 

dikatakan paling unggul dalam membabarkan Dhamma 

(Dhammakathika) di antara umat awam laki-laki yang 

lain (A. I. 26).  Dia juga telah mengembangkan empat 

Jhāna dan merupakan seorang Anāgami (S. IV. 301). 

Citta Saṃyutta dari Saṃyutta Nikāya memuat 

percakapan antara perumah tangga Citta dengan para 

bhikkhu (S. IV. 281). Hatthaka Ᾱlavaka adalah umat 

awam laki-laki yang dikatakan terunggul dalam praktik 

empat hal yang menuntun pada persaudaraan 

(catusaṅgahavatthu) (A. I. 26). Buddha juga memujinya 

karena memiliki tujuh kualitas yang luar biasa – 

berkeyakinan (saddho), bermoral (sīlavā), malu berbuat 

jahat (hirīmā), takut akan akibat berbuat jahat (ottappī), 

berpengetahuan luas (bahussuto), dermawan (cāgavā), 
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dan bijaksana (paññavā) (A. IV. 217). Dia juga seorang 

anāgami. Khujjuttarā adalah umat awam perempuan 

yang dikatakan terunggul dalam pengetahuan yang luas 

(bahussuta) (A. I. 26). Kitab Itivuttaka adalah penjelasan 

Dhamma yang diuraikannya kepada Sāmāvatī setelah 

mendengarnya dari Buddha sendiri.  

Yang terpenting dari sebuah standar atau ukuran 

dari seorang upāsaka dan upāsikā yang baik yang 

diberikan dalam sutta tersebut adalah kualitas-kualitas 

baik yang seharusnya juga dimiliki oleh umat Buddha. 

Jadi menjadi umat Buddha yang baik, bukan hanya 

menyatakan diri sebagai pengikut Buddha, tetapi juga 

memiliki pemahaman Dhamma dan juga praktik 

berdasarkan Dhamma.  

Kesucian bagi Umat Awam 

Kesalahpahaman yang sering dijumpai dalam 

masyarakat adalah adanya anggapan bahwa ajaran 

Buddha hanya diperuntukkan untuk orang yang 

meninggalkan kehidupan keduniawian dan menjadi 

petapa semata, tidak untuk umat perumah tangga. 

Pandangan ini muncul karena orientasi dari praktik 

Dhamma adalah lenyapnya dukkha, yang teramat sulit 

direalisasi bagi umat awam yang hidup berumah tangga 

bersama istri dan anak-anaknya. Beberapa sutta sendiri 

memang memuat pendapat yang membedakan antara 

umat perumah tangga dan pabbajita, yang bila 

disalahpahami akan memunculkan keenganan untuk 
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mempraktikkan Dhamma sebagai umat awam karena 

merasa mustahil untuk memahami kebenaran. Seperti 

pernyataan dalam Pabbajjā Sutta, “Hidup sebagai 

perumahtangga adalah sesak dan diliputi kekotoran. 

Hidup sebagai petapa adalah bebas seperti udara terbuka 

(Sambādhoyaṃ gharāvāso, rajassāyatanaṃ iti, 

abbhokāsova pabbajjā) (Sn. 406).” Raṭṭhapala Sutta 

juga mengisahkan Raṭṭhapala yang enggan hidup sebagai 

perumah tangga karena merasa hidup sebagai perumah 

tangga sungguh sulit untuk merealisasi kebenaran 

dengan sempurna. Menurut Raṭṭhapala, setelah 

mendengarkan khotbah Buddha, tidaklah mudah hidup 

sebagai perumah tangga dalam menjalani kehidupan 

suci, sempurna dan murni seperti kulit kerang yang 

dipoles (nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā 

ekantaparipuṇṇaṃ ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ 

brahmacariyaṃ carituṃ) (M. II. 55). 

Dua pernyataan itu kalau disalahpahami akan 

memunculkan kesalahpahaman bahwa kesucian bagi 

umat awam perumah tangga adalah mustahil. Namun 

sesungguhnya, kesucian terbuka bagi siapa saja, 

meskipun tingkat kesulitannya berbeda-beda. Dengan 

kata lain, kesucian, bahkan pencapaian arahat pun bisa 

dicapai oleh umat awam. Dengan catatan umat perumah 

tangga yang mencapai kesucian arahat, kalau ia tidak 

menjadi bhikkhu dalam waktu dekat ia akan parinibbāna, 

tapi kalau ia menjadi bhikkhu, ia bisa melanjutkan 

hidupnya sebagai arahat (Mlp. 265). Alasan kenapa bisa 
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begitu adalah karena kondisi kehidupan rumah tangga 

begitu lemah untuk menunjang kearahatan. Meskipun 

makanan melindungi kehidupan makhluk, makanan juga 

akan mengambil kehidupan seseorang yang 

pencernaannya lemah, demikian pula umat awam yang 

mencapai kearahatan, kalau ia tidak menjadi bhikkhu, 

karena kondisi yang lemah itu, maka ia akan parinibbāna 

(Mlp. 265).  

Tipiṭaka membuktikan bahwa banyak umat 

awam yang mampu mencapai tingkat-tingkat kesucian 

hingga arahat. Yasa adalah salah satu contoh umat awam 

yang mencapai kearahatan ketika masih menjadi umat 

awam, yang kemudian memutuskan menjadi bhikkhu 

(Vin. I. 18). Raja Suddhodana, ayahnya Buddha, juga 

dikatakan mencapai arahat sebelum meninggal (ThigA. 

141). Banyak juga umat awam yang mencapai tingkat 

kesucian Anāgami. Contohnya adalah perumah tangga 

Citta, yang juga merupakan umat awam yang ahli 

menguraikan Dhamma sekaligus ditunjuk Buddha 

standar menjadi umat awam yang baik (S. II. 236). 

Dalam Mahāvacchagotta Sutta, Buddha sendiri 

mengatakan bahwa ada jauh lebih dari lima ratus umat 

awam yang mencapai tingkat kesucian anāgami (M. I. 

491). Ribuan umat awam juga telah mencapai tingkat 

kesucian sotāpatti.  

 

 



18 | Solusi dari Beberapa Masalah Sosial dalam Kajian Sosiologi Buddhis 

 

Kesimpulan 

Upāsaka dan upāsikā adalah pengikut Buddha, 

umat awam, yang hidup sebagai perumah tangga. 

Menjadi upāsaka atau upāsikā, berarti menjadi 

seseorang yang dekat dengan Buddha, Dhamma, dan 

Saṅgha, dengan menghormatinya, memujanya, atau 

menyokongnya. Menjadi upāsaka atau upāsikā berarti 

menjadi umat Buddha yang siap mengamalkan ajaran 

Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Pañcasīla Buddhis 

adalah latihan kemoralan yang mesti dilatih bagi setiap 

umat Buddha. Selain mengkohkan keyakinan pada 

Buddha, Dhamma, dan Saṅgha, memiliki moralitas yang 

baik, upāsaka atau upāsikā mestinya dapat hidup sesuai 

Dhamma dengan tidak melakukan mata pencaharian 

salah yang tidak sesuai Dhamma. Upāsaka dan upāsikā 

berhak mempelajari Dhamma seluas-luasnya dan 

menerapkannya kedalam praktik. Upāsaka dan upāsikā 

yang mempraktikkan Dhamma dengan baik dan benar 

bisa saja mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. 

Menjadi sotāpanna, sakadāgāmī, anāgāmī atau arahat 

bukanlah sesuatu yang mustahil bila seorang upāsaka 

atau upāsikā mempraktikkan Dhamma dengan benar.  
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Agama Buddha sebagai 

Agama Tanpa Kekerasan 

Sabbe tasanti daṇḍassa, sabbesaṃ jīvitaṃ piyaṃ; 

Attānaṃ upamaṃ katvā, na haneyya na ghātaye 

(Dhp. 130). 

 

(Semua makhluk takut pada hukuman, semua makhluk 

mencintai kehidupan; Setelah membandingkan dirinya 

demikian, seseorang seharusnya tidak membunuh atau 

menyebabkan yang lain terbunuh.) 

 

Pendahuluan 

Sepanjang sejarah, ajaran Buddha disebarkan 

dengan jalan tanpa kekerasan. Buddha sendiri adalah 

salah satu pelopor ajaran tanpa kekerasan. Baginya, 

segala bentuk kekerasan bertentangan dengan hak dasar 

bahwa semua makhluk ingin hidup damai dan bahagia. 

Menyadari kebutuhan dasar makhluk hidup untuk hidup 

damai, Buddha menolak kekerasan. Apapun bentuk dan 

alasannya, kekerasan adalah manisfestasi dari kebencian, 

keserakahan, dan kebodohan. Bukan hanya ruang likup 

manusia saja, tetapi mencakup semua makhluk hidup. 

Tipiṭaka Pāli dan juga komentarnya memuat beberapa 

prinsip ajaran yang membuat agama Buddha 

dipertimbangkan sebagai agama tanpa kekerasan. Oleh 
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karena itu, artikel ini akan membahas tentang Agama 

Buddha sebagai agama tanpa kekerasan. 

Ajaran Tanpa Kekerasan 

Ajaran tanpa kekerasan dalam agama Buddha 

disebut sebagai ahiṃsā. Kata ‘ahiṃsā’ sendiri berasal 

dari kata ‘hiṃsa’ dengan prefiks ‘a’. Kata ‘hiṃsa’ 

berasal dari akar kata √ℎ𝑖𝑚𝑠 yang berarti ‘menyakiti’, 

‘melukai’, ‘memukul’, atau ‘membunuh’. Karena 

menggunakan prefiks ‘a’ di depannya, maka kata 

‘ahiṃsā’ secara tekstual diterjemahkan ‘tidak 

menyakiti’, ‘tidak melukai’, ‘tidak memukul’, atau ‘tidak 

membunuh’. Dengan bahasa yang lebih mudah, ahiṃsā 

dipahami sebagai ‘tanpa kekerasan’. Kekerasan yang 

dimaksud di sini mencakup aksi pembunuhan atau 

melukai makhluk lain. Dalam literature Pāli, kita 

menemukan kata yang hampir serupa dengan ahiṃsā, 

yaitu avihiṃsa dan avihesa yang memiliki arti tanpa 

membahayakan, tanpa kekerasan atau tanpa kekejaman.  

Sebenarnya ajaran tanpa kekerasan bukan murni 

ajaran Agama Buddha. Buddha sebagai pendiri agama 

Buddha mengadopsi ajaran baik yang sudah ada sebagai 

bentuk apresiasinya. Sebetulnya, kata ‘ahiṃsā’ sudah 

dikenal di era Upanisad awal. Kata ini dapat ditemukan 

di Chāndogya Upanisad (III. 17). Buddha mengapresiasi 

ajaran tanpa kekerasan dan mengadopsinya di dalam 

ajaran-ajaran moralnya. Selain itu, Mahāvira, guru 
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keagamaan lain yang hidup sezaman dengan Buddha, 

juga mengadopsi ajaran ‘ahiṃsā’.  Hanya saja, Mahāvira 

atau Nigaṇṭha menerapkan ajaran tanpa kekerasan begitu 

ekstrem sampai-sampai para petapa Nigaṇṭha harus 

menyapu dahulu lantai yang akan ia lewati sebelum 

melangkahkan kakinya agar tidak menginjak serangga 

sekecil apapun ukurannya. Bagi Nigaṇṭha, berdasarkan 

niat atau tidak, melukai makhluk lain adalah perbuatan 

keji yang akan memberikan akibat buruk bagi pelakunya.  

Buddha menerapkan ajaran tanpa kekerasan tidak 

sebegitu ekstrem, karena dalam agama Buddha ajaran 

hukum karma sepenuhnya bergantung pada niat 

(Cetanāhaṃ bhikkhave, kammaṃ vadāmi. Cetayitvā 

kammaṃ karoti – kāyena vācāya manasā) (A. III. 415). 

Bila tidak disertai dengan niat atau tidak disengaja, hal 

tersebut tidak akan menimbulkan karma buruk.  

Ajaran tanpa kekerasan (ahiṃsā) diapresiasi oleh 

berbagai sistem keagamaan di India. Ajaran ahiṃsā juga 

dipertimbangkan sebagai prinsip kemoralan. Dalam 

agama Hindu, ajaran ahiṃsā juga ditemukan. Dalam 

agama Hindu, ajaran ahiṃsā dijunjung karena adanya 

gagasan bahwa semua kehidupan adalah satu. Gagasan 

ini ada karena menurut agama Hindu, ātman dan 

brahman adalah satu dan sama (Brahma-ātma-aikya). 

Dengan alasan ini, agama Hindu juga mengapresiasi 

ajaran ahiṃsā (EOB. I. p. 287).  
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Mahatma Gandhi adalah salah satu tokoh 

perdamaian yang menggunakan prinsip dasar ahiṃsā. 

Namun, Mahatma Gandhi memberikan interpretasi 

ahiṃsā secara lebih luas. Ahiṃsā menurut Mahatma 

Gandhi bukan hanya ajaran yang menolak kekerasan, 

tetapi juga ajaran tanpa pikiran jahat atau tanpa 

kebencian. Mahatma Gandhi mengikutsertakan 

perbuatan baik dan cinta kemanusiaan dalam pengertian 

ahiṃsā.  

Prinsip Ajaran Tanpa Kekerasan dalam Agama 

Buddha 

Tipiṭaka Pāli dan juga komentarnya memuat 

beberapa ajaran dasar yang dipertimbangkan sebagai 

ajaran tanpa kekerasan. Teks-teks tersebut membuktikan 

bahwa agama Buddha memperhatikan hak dasar bahwa 

makhluk hidup menginginkan kehidupan dan kedamaian.  

Prinsip yang paling dasar dari ajaran tanpa 

kekerasan dalam agama Buddha adalah penghindaran 

dari pembunuhan makhluk hidup (pāṇātipātā veramaṇī 

atau pāṇātipātā paṭivirati). Orang yang tanpa kekerasan 

adalah orang yang tidak melakukan kekerasan baik 

melalui jasmani, ucapan, atau pikiran karena dia tidak 

melakukan kekerasan terhadap makhluk lain (yo ca 

kāyena vācāya, manasā ca na hiṃsati; Sa ve ahiṃsako 

hoti, yo paraṃ na vihiṃsatī’’ti) (S. I. 165). Buddha 

sendiri adalah orang yang telah meninggalkan segala 

bentuk kekerasan. Buddha telah meninggalkan 
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pembunuhan, menghindari pembunuhan, melepaskan 

tongkat dan pedang, berhati-hati, memiliki belas kasih, 

peka demi kesejahteraan semua makhluk hidup 

(pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato samaṇo 

gotamo nihitadaṇḍo, nihitasattho, lajjī, dayāpanno, 

sabbapāṇabhūtahitānukampī wiharatī’ti (D. I. 3). 

Agama Buddha sangat menghargai hak asasi 

makhluk hidup untuk tetap bertahan hidup dan 

mendapatkan kesejahteraan hidup. Bukan hanya 

perikemanusiaan saja yang dijunjung, tetapi juga 

perhatian dan kepedulian kepada para makhluk selain 

manusia, terutama para binatang. Dengan kata lain, 

agama Buddha menghargai hak asasi manusia dan hak 

asasi hewan untuk hidup. Ini karena Agama Buddha 

memahami bahwa semua makhluk ingin  hidup 

(jīvitukāma), tidak ingin mati (amaritukāma), 

menginginkan kebahagiaan (sukhakāma) dan menolak 

penderitaan (dukkhappaṭikūla) (M. I. 315). Menyadari 

hal ini, Buddha menasihati para pengikutnya untuk tidak 

melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat 

membahayakan atau membuat makhluk lain menderita.  

Bercermin pada diri sendiri dan juga makhluk lain 

menjadi dasar kriteria baik dan buruk dalam agama 

Buddha. Singkatnya, perbuatan baik adalah perbuatan 

yang tidak membahayakan diri sendiri 

(nevattabyābādhāyapi saṃvattati), tidak membahayakan 

yang lain (na parabyābādhāyapi saṃvattati), dan tidak 
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membahayakan keduanya (na ubhayabyābādhāyapi 

saṃvattati) (M. I. 415-416). Kriteria ini sangat logis dan 

bersesuaian dengan prinsip ajaran tanpa kekerasan. 

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, seseorang tidak 

akan melakukan tindakan yang dapat membahayakan 

makhluk lain karena itu tidak sesuai dengan tata 

kemoralan.  

Dhammapada memuat prinsip-prinsip ajaran tanpa 

kekerasan yang bisa kita uraikan dalam pembahasan ini. 

Buddha mengatakan bahwa: 

Sabbe tasanti daṇḍassa, sabbe bhāyanti 

maccuno; 

Attānaṃ upamaṃ katvā, na haneyya na 

ghātaye (Dhp. 129). 

(Semua makhluk takut pada hukuman, semua 

makhluk takut pada kematian; Setelah 

membandingkan dirinya demikian, seseorang 

seharusnya tidak membunuh atau 

menyebabkan yang lain terbunuh.) 

Sabbe tasanti daṇḍassa, sabbesaṃ jīvitaṃ piyaṃ; 

Attānaṃ upamaṃ katvā, na haneyya na 

ghātaye (Dhp. 130). 

(Semua makhluk takut pada hukuman, semua 

makhluk mencintai kehidupan; Setelah 

membandingkan dirinya demikian, seseorang 
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seharusnya tidak membunuh atau 

menyebabkan yang lain terbunuh.) 

Salah satu metode untuk mengurangi tindak 

kekerasan terhadap makhluk lain yang bisa kita pelajari 

dari syair Dhammapada ini adalah dengan 

membandingkan diri sendiri atau menempatkan diri kita 

di posisi mereka (attānaṃ upamaṃ katvā). Ketika kita 

sadar bahwa semua makhluk takut pada hukuman, takut 

pada kematian, dan semua makhluk mencintai 

kehidupan, maka setelah kita menempatkan diri kita di 

posisi mereka, kita akan berusaha untuk tidak 

membunuh atau menyebabkan yang lain terbunuh. 

Metode yang sama juga ditemukan di 

Veḷudvāreyya Sutta, Saṁyutta Nikāya. Sutta ini 

menekankan pentingya bercermin pada diri sendiri 

(attupanāyiko dhammapariyāyo) (S. V. 353-356). Di sini 

seseorang harus merenungkan demikian ‘saya adalah 

orang yang ingin hidup, tidak ingin mati; saya 

menginginkan kebahagiaan dan menolak penderitaan; 

ketika saya menginginkan demikian, jika ada seseorang 

yang ingin membunuh saya, ini tidak menyenangkan 

bagiku. Demikian orang lain yang juga menginginkan 

hal yang sama denganku, jika aku ingin mengakhiri 

hidupnya, ini tidak menyenangkan baginya.’ Dengan 

merenungkan demikian, seseorang akan berusaha untuk 

tidak melakukan pembunuhan terhadap orang lain, 
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karena orang lain juga sama dengan dirinya sendiri 

(ibid.).  

Piyatara Sutta memberikan syair yang lebih 

menarik. Menurut sutta ini, walau seseorang mencari ke 

berbagai penjuru dengan kesadaran, ia tidak akan 

menemukan orang yang lebih dicintai daripada dirinya 

sendiri. Dengan cara yang sama, orang lain juga sangat 

mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, seseorang 

yang mencintai dirinya, hendaknya tidak melukai yang 

lain (Sabbā disā anuparigamma cetasā, Nevajjhagā 

piyataramattanā kvaci; Evaṃ piyo puthu attā paresaṃ, 

Tasmā na hiṃse paramattakāmo’’ti.) (Ud. 47).  

Bagi Agama Buddha, apapun alasannya, 

pembunuhan adalah salah satu bentuk kekerasan. Tidak 

ada tolerasi untuk melakukan pembunuhan. Prinsip 

bahwa perbuatan buruk akan menghasilkan akibat yang 

buruk akan tetap berlaku. Pembunuhan tetaplah 

pembunuhan, penyiksaan tetaplah penyiksaan, dan 

kekerasan tetaplah kekerasan. Dalam Dhammapada, 

Buddha mengatakan: 

Sukhakāmāni bhūtāni, yo daṇḍena vihiṃsati; 

Attano sukhamesāno, pecca so na labhate 

sukhaṃ (Dhp. 131). 

(Orang yang menginginkan kebahagiaan 

dengan melakukan kekerasan terhadap 
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makhluk lain yang juga menginginkan 

kebahagiaan, tidak akan memperoleh 

kebahagiaan di kehidupan selanjutnya) 

Sukhakāmāni bhūtāni, yo daṇḍena na hiṃsati; 

Attano sukhamesāno, pecca so labhate sukhaṃ 

(Dhp. 132). 

(Orang yang menginginkan kebahagiaan 

dengan tidak melakukan kekerasan terhadap 

makhluk lain yang juga menginginkan 

kebahagiaan, akan memperoleh kebahagiaan 

di kehidupan selanjutnya) 

Ajaran tanpa kekerasan sangat perlu dijunjung 

mengingat ada beberapa praktik keagamaan yang 

melibatkan kekerasan terhadap makhluk hidup. Salah 

satu contoh praktik yang dikritik keras adalah praktik 

pengorbanan (yañña) yang melibatkan ribuan makhluk 

hidup dibunuh. Praktik ini sangat populer di era 

Brahmanisme. Karena Buddha tidak menyetujui 

pembunuhan dan penyiksaan, Buddha 

menginterpretasikan pengorbanan sebagai memberi atau 

berdana. Kata yañña, dāna, dan dakkhiṇa memiliki arti 

yang sama menurut interpretasi Buddhis. Sebagai 

contohnya dalam Niddesa, yañña diinterpretasikan 

sebagai deyyadhamma atau sesuatu yang pantas untuk 

diberikan (yañño vuccati deyyadhammo) (Nd. II. 523). 

Dalam Kūṭadanta Sutta Buddha menyebutkan 
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pengorbanan yang akan memberikan manfaat yang besar 

adalah dengan berdana kepada para petapa atau bhikkhu 

yang bermoralitas baik dan membangun wihara atau 

tempat tinggal untuk bhikkhu saṅgha yang datang dari 

berbagai penjuru (D. I. 144-145). 

Ajaran tanpa kekerasan atau penghindaran dari 

pembunuhan makhluk hidup mendapat perhatian penuh 

dan sangat penting bagi kehidupan rumah tangga 

maupun petapa. Ajaran tanpa kekerasan ini dapat 

dijelaskan dengan berbagai cara. Perbuatan benar 

(sammākammanta) adalah wujud dari ajaran tanpa 

kekerasan. Perbuatan benar meliputi penghindaran diri 

dari pembunuhan makhluk hidup (pāṇātipātā veramaṇī), 

pencurian (adinnādānā veramaṇī), dan perbuatan asusila 

(kāmesumicchācārā veramaṇī) (M. III. 74). Prinsip ini 

juga dimasukkan ke dalam sepuluh dasar perbuatan baik 

(dasakusalakammapatha) (D. III. 269).  

Jenis mata pencaharian yang benar menurut 

Agama Buddha juga merupakan pengejawantahan dari 

ajaran tanpa kekerasan. Menurut Agama Buddha, 

pekerjaan apapun yang berhubungan dengan 

pembunuhan, pencurian, perzinaan, penipuan, dan hal-

hal yang menyebabkan pemabukan dikategorikan 

sebagai pekerjaan yang salah. Dalam lingkup 

perdagangan, secara khusus Buddha memberikan lima 

macam perdagangan yang hendaknya dihindari, yaitu 

perdagangan senjata (satthavaṇijjā), perdagangan 
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makhluk hidup (sattavaṇijjā), perdagangan daging 

(maṃsavaṇijjā), perdagangan minuman keras 

(majjavaṇijjā), perdagangan racun (visavaṇijjā) (A. III. 

208).  

Kandaraka Sutta, Majjhima Nikāya (M. I. 341), 

merinci empat jenis orang di dunia. Empat itu antara 

lain: 

1. Orang yang menyiksa diri sendiri (attantapo) 

2. Orang yang menyiksa orang lain (parantapo) 

3. Orang yang menyiksa diri sendiri dan juga orang 

lain (attantapo ca parantapo) 

4. Orang yang tidak menyiksa diri sendiri dan orang 

lain (nevattantapo na parantapo)  

Dari empat jenis orang tersebut, orang yang terbaik 

adalah orang yang tidak menyiksa diri sendiri dan orang 

lain. Diri sendiri memiliki hak untuk diperlakukan secara 

baik, demikian juga makhluk lain. Maka, Buddha sama 

sekali tidak mengapresiasi kekerasan, apalagi 

pembunuhan.  

Ajaran tanpa kekerasan yang dijunjung agama 

Buddha memiliki ruang lingkup yang lebih luas. 

Objeknya bukan hanya sesama manusia saja, tetapi juga 

pada binatang-binatang. Dasar dari perbuatan tanpa 

kekerasan adalah belas kasih (ḍaya), simpati dan empati 

(hitānukampā), dan malu pada perbuatan kejam seperti 

membunuh atau menyakiti (lajjā).  
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Selain dari segi penghindaran, ajaran tanpa 

kekerasan dalam agama Buddha juga dapat berwujud 

perbuatan aktif. Perbuatan-perbuatan aktif yang 

merupakan pengejawantahan dari ajaran tanpa kekerasan 

dalam agama Buddha antara lain cinta kasih (mettā), 

kasih sayang (karuṇa), simpati (muditā), dan 

keseimbangan batin (upekkhā). Mettā adalah pikiran 

yang mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia 

dan objeknya mencakup semua tanpa batas. Karuṇa 

adalah pikiran untuk membantu mengurangi penderitaan 

pada mereka yang menderita. Muditā adalah pikiran 

bahagia dan turut bersuka cita atas kebahagian mahkluk 

lain. Upekkhā adalah sikap tenang seimbang pada apa 

pun objeknya. 

Kesimpulan 

Ajaran tanpa kekerasan diapresiasi oleh banyak 

sistem keagamaan di India. Agama Buddha adalah salah 

satu agama yang menjunjung tinggi ajaran tanpa 

kekerasan. Agama Buddha menghargai hak asasi 

makhluk hidup untuk tetap hidup dan bahagia. Bagi 

agama Buddha, apapun alasannya, pembunuhan, 

kekerasan, atau perbuatan lain yang membayakan 

keselamatan makhluk lain bukanlah perbuatan baik. 

Agama Buddha mengkritik tindakan-tindakan yang tidak 

menghargai kehidupan makhluk hidup. Kriteria 

perbuatan baik menurut Buddha adalah tidak 

membahayakan diri sendiri, makhluk lain, dan keduanya. 



31 | Solusi dari Beberapa Masalah Sosial dalam Kajian Sosiologi Buddhis 

 

Salah satu cara untuk mengurangi tindak kekerasan 

adalah dengan berkaca pada diri sendiri atau 

menempatkan diri sendiri di posisi orang lain. Dengan 

menyadari bahwa setiap makhluk takut hukuman, takut 

mati, mencintai kehidupan, maka seseorang tidak akan 

melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang 

lain menderita. Agama Buddha memberikan interpretasi 

baru pada ritual-ritual yang sudah ada dengan cara 

merubah pengertian yang tidak bertentangan dengan 

ajaran tanpa kekerasan. Menurut agama Buddha, 

perbuatan yang melibatkan kekerasan, penyiksaan, atau 

pembunuhan adalah perbuatan yang sangat keji dan tidak 

akan memberikan manfaat untuk kehidupan yang akan 

datang. Agama Buddha berpegang penuh pada prinsip 

tanpa kekerasan dan menghargai hak makhluk hidup 

untuk hidup damai.  
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Agama Buddha 

di Mata Para Cendekiawan 

“Jika seandainya ada agama yang dapat mengatasi 

kebutuhan-kebutuhan ilmu pengetahuan modern, agama 

itu adalah Agama Buddha.” 

 

(Albert Einstein) 

 

Pendahuluan 

Agama Buddha berdiri sejak abad ke enam 

sebelum masehi, dipelopori oleh putra Sakya yang 

meninggalkan istana dan menjadi Buddha. Sejak saat itu 

Buddha bersama dengan murid-muridnya menyebarkan 

ajaran kebenaran ke setiap penjuru hingga akhirnya 

agama Buddha menjadi agama yang mendominasi di 

wilayah India. Di abad ketiga sebelum masehi, berkat 

bantuan Raja Asoka, agama Buddha menyebar ke 

berbagai wilayah hingga di luar India. Kini sudah lebih 

dari dua ribu lima ratus tahun, agama Buddha masih 

eksis di berbagai negara. Belakangan, agama Buddha 

juga mendapat dukungan dan apresiasi positif dari para 

cendekiawan barat. Para cendekiawan tidak meragukan 

lagi isi dari ajaran agama Buddha. Mereka tertarik dan 

menemukan betapa luar biasanya ajaran Buddha. Artikel 

ini bermaksud untuk memberikan rangkuman tanggapan 
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positif dari para cendekiawan terhadap Agama Buddha. 

Secara singkat, kita akan membahas tentang Agama 

Buddha di mata para cendekiawan. 

Agama Buddha di Mata Para Cendekiawan 

Walau agama Buddha seringkali dianggap sebagai 

agama kuno, namun pemikiran-pemikirannya memiliki 

banyak relevansi dengan dunia ilmu pengetahuan. Ada 

sebuah pernyataan terkenal yang diatribukan ke Albert 

Einstein, yang menyatakan adanya hubungan antara 

agama Buddha dengan kebutuhan ilmu pengetahuan. 

Pernyataan itu seperti berikut: 

 “Agama masa depan akan menjadi agama 

semesta. Itu harus melampaui sebuah Tuhan 

personal, menghindari dogma-dogma, dan 

teologi; bertemu baik alami dan spiritual. Itu 

harus berdasar pada sebuah arti keagamaan 

yang muncul dari pengalaman terhadap 

segala sesuatu, alami, dan spritual sebagai 

sebuah kesatuan yang berarti. Agama Buddha 

menjawab deskripsi ini ... Jika seandainya 

ada agama yang dapat mengatasi kebutuhan-

kebutuhan ilmu pengetahuan modern, agama 

itu adalah agama Buddha.” (Dhammananda, 

K. Sri. Buddhism in the Eyes of Intellectuals, 

21) 
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Dikatakan agama harus melampaui sebuah Tuhan 

personal. Dalam agama Buddha, konsep penciptaan atas 

nama makhluk adi kodrati tidak ditemukan. Agama 

Buddha percaya pada dewa-dewa, namun bukan 

sebagai sang pencipta. Agama Buddha lebih 

menekankan pada setiap individu. Setiap individulah 

yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bahkan 

Buddha sendiri hanya sebagai guru yang menunjukkan 

jalan (akkhātāro tathāgatā) (Dhp. 276). Sehingga para 

pengikutnya harus berjalan masing-masing di jalan 

yang telah ditunjukkannya. Buddha menyadari bahwa 

oleh diri sendiri perbuatan buruk dilakukan, oleh diri 

sendiri seseorang terkotori. Dengan cara yang sama, 

oleh diri sendiri perbuatan buruk ditinggalkan dan oleh 

diri sendiri pula seseorang tersucikan (attanā va kataṃ 

pāpaṃ, attanā saṃkilissati; attanā akataṃ pāpaṃ, 

attanāva visujjhati) (Dhp. 166). 

Buddha bahkan mengkritik gagasan tentang 

penciptaan sebagaimana yang ada di agama-agama 

teistik. Menurutnya, sebagaimana yang tercantum 

dalam Devadaha Sutta, jika kebahagiaan dan kesakitan 

yang seseorang rasakan adalah disebabkan oleh sang 

pencipta, berarti para Nigaṇṭhas pasti diciptakan oleh 

pencipta yang jahat karena sekarang mereka merasakan 

sakit yang begitu menyakitkan dan mengiris perasaan 

(M. II. 222). Dalam Jātaka-aṭṭhakatthā, dikatakan jika 

dunia diciptakan oleh dewa pencipta, kejahatan-

kejahatan tertentu tidak dapat dijelaskan. Kalau 
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memang ada sesosok dewa atau makhluk yang 

menciptakan seluruh isi alam semesta ini, lalu mengapa 

dia menciptakan orang-orang malang di dunia ini tanpa 

membuat seluruh makhluk bahagia; atau lalu apa 

tujuannya diciptakan dunia yang penuh ketidakadilan, 

penipuan, kebohongan, kesombongan; atau sang 

pencipta yang jahat menciptakan ketidakadilan 

sementara sebenarnya terdapat keadilan (JA. XXII. 

406). Jika sang pencipta telah menciptakan alam 

semesta dan memerintahnya, manusia tidak akan 

bertanggung jawab atas moralnya dan pencipta menjadi 

jahat karena kejahatan-kejahatan dan penderitaan-

penderitaan adalah ciptaannya juga (A. I. 174). 

Albert Einstein mengatakan bahwa agama masa 

depan itu harus menghindari dogma-dogma. Agama 

Buddha tidak meragukan hal ini, karena pada 

prinsipnya agama Buddha tidak memercayai dogma-

dogma. Menurut agama Buddha, agama tidak boleh 

diyakini sebagai dogma. Manusia yang menggenggam 

pandangan dogmatis tertentu dan menganggapnya 

sebagai yang tertinggi, akan menyatakan: ‘inilah yang 

paling hebat’. Pandangan lain yang berbeda 

dianggapnya sebagai rendah. Sebagai akibatnya, dia 

tidak akan terbebas dari perselisihan (Sn. 796.). Dalam 

Alagaddūpama Sutta, Buddha mengingatkan kita bahwa 

Dhamma yang Beliau ajarkan diibaratkan sebagaimana 

rakit yang membantu untuk menyebrang dari lautan 

samsara, bukan untuk dilekati dan dijadikan bahan 
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perdebatan (kullūpamaṃ vo, bhikkhave, dhammaṃ 

desessāmi nittharaṇatthāya, no gahaṇatthāya) (M. 22. 

I. 134). Keyakinan dalam Agama Buddha harus 

berdasar atau didasari dengan pemahaman (ākāravatī 

saddhā dassanamūlikā daḷhā), bukan keyakinan yang 

tak berdasar (amūlikā saddhā) (M. I. 320).  

Agama Buddha tidak menjadikan tradisi dan 

penalaran sebagai sumber mencapai kebenaran tertinggi. 

Orang yang mendasarkan kebenaran dari tradisi disebut 

sebagai anussavikā. Kebenaran menurutnya berdasarkan 

tradisi lisan (anussavena), tradisi turun-temurun 

(paramparaya), pendapat umum (itikiriya), kitab suci 

(piṭakasampadāya), orang pakar (bhauyarūpatāya), dan 

guru sendiri (samano no guru). Buddha dalam Kalama 

Sutta memberikan pandangan yang sebaliknya untuk 

tidak hanya sekadar mempercayai tradisi itu (A. I. 189). 

Buddha mengkritik anussava karena anussava tidak 

membawa pada titik pasti sebagai sumber kebenaran. 

Sesuatu yang berlandaskan anussava bisa saja 

mempunyai keterbatasan dalam hal memori pada saat 

penyampaian atau pada saat mewariskan teori itu secara 

turun-temurun. Selain itu, bahkan jika itu disampaikan 

secara tepat tanpa gangguan memori serta gangguan 

lainnya, tetap saja hal itu memiliki dua kemungkinan 

yaitu bisa benar dan bisa juga salah (anussavikassa kho 

pana...satthuno anussavasaccassa sussatampi hoti 

dussatampi hoti, tathāpi hoti aññathāpi hoti (M. I. 520). 
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Sementara orang yang mendasarkan kebenaran 

berdasarkan penalaran disebut takki vimaṃsi. Dalam 

Kālāma Sutta, yang tergolong sebagai takki vimaṃsi 

antara lain penalaran logika (takkahetu), penalaran lewat 

penyimpulan (nayahetu), melalui perenungan atas alasan 

(ākāraparivitakkena), penerimaan pandangan setelah 

menimbangnya (diṭṭhinijjhānakkhantiyā) (A. I. 189). 

Lagi, Buddha tidak menyetujui bila penalaran dijadikan 

sebagai tolak ukur kebenaran. Dalam Caṅki Sutta, 

dikatakan bahwa sesuatu yang mungkin sepenuhnya 

disetujui, disampaikan dengan baik, dinalar dengan baik, 

direnungkan dengan baik, dikatakan bisa saja kosong, 

hampa, dan salah. Sebaliknya, sesuatu yang tidak nalar 

dengan baik bisa saja benar, fakta, dan tidak salah (M. II. 

170). Singkatnya, terdapat empat kemungkinan, yaitu 

dianggap baik kenyataannya benar (sutakkitaṃ tathā), 

dianggap baik kenyataannya salah (sutakkitaṃ aññathā), 

dianggap salah kenyataannya benar (dutakkitaṃ tathā), 

dianggap salah kenyataannya salah (dutakkitaṃ 

aññathā). Oleh karena itu, tidaklah tepat bagi yang 

bijaksana yang melindungi kebenaran datang dengan 

kesimpulan pasti bahwa ini yang paling benar dan yang 

lain salah (idaṃ eva saccaṃ moghaṃ aññaṃ) (M. II. 

171). 

Sementara Buddha mengaku sendiri bahwa Beliau 

merupakan salah satu dari petapa dan brahmana yang 

setelah mengetahui Dhamma secara langsung untuk diri 

mereka sendiri di antara hal-hal yang belum pernah 
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didengar sebelumnya, mengaku mengajarkan dasar-dasar 

kehidupan suci setelah mencapai kemuliaan dan 

kesempurnaan langsung di sini dan saat ini. Maka beliau 

termasuk salah satu guru empiris. Buddha merupakan 

guru yang mendasarkan ajaran tentang kehidupan yang 

baik pada apa yang telah dipahami dengan kemampuan 

super kognitifnya (abhiññā), tanpa tergantung pada 

sumber-sumber tradisi di luar pengalaman dan 

penyelidikan (pubbesu ananussutesu dhammesu sāmaṃ 

veva abhiññāya). Sumber pengetahuan yang 

dimaksudkan agama Buddha adalah pengetahuan yang 

bersumber dari pengetahuan exstrasensori (abhiññā), 

yaitu kekuatan magis (iddhividha), telinga batin 

(dibbasota), telepati (cetopariaññāṇa), kemampuan 

melihat kehidupan lampau (pubbenivāsānussatiññāṇa), 

mata batin (dibbacakkhuññāṇa), dan kemampuan 

penghancuran kotoran batin (āsavakkayaññāṇa). 

Pengetahuan yang dicapai dari pelenyapan kekotoran 

batin adalah pengetahuan yang paling valid. 

Seorang filsuf German bernama Friedrich 

Nietzsche dengan berani mengungkapkan pernyataannya 

mengenai agama Buddha. Dia berpendapat,“Agama 

Buddha seratus kali lebih realistik daripada agama-

agama lain.” (Braak, Andre Van Der, Nietzche and Zen, 

5).  

Agama Buddha bukan psimistis ataupun 

optimistis, melainkan realistis. Agama Buddha 
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menunjukkan kenyataan tentang penderitaan. Namun 

agama Buddha tidak berhenti sampai di situ saja. Agama 

Buddha juga menunjukkan bahwa penderitaan itu dapat 

diakhiri dan jalan untuk mengakhiri penderitaan telah 

ditunjukkan. Metode untuk mengakhiri penderitaan 

sebagaimana yang dijelaskan lewat ajaran Empat 

Kebenaran Mulia bersesuaian dengan ilmu pengetahuan 

modern. Melalui Empat Kebenaran Mulia, Buddha 

menganalisa penderitaan, mendiagnosisnya, 

penyembuhannya, dan perawatan agar sembuh. Dengan 

kata lain, dukkha adalah penyakitnya, nafsu keinginan 

adalah hasil diagnosisnya, nibbāna adalah 

penyembuahannya, dan Jalan Mulia Berunsur Delapan 

adalah pengobatannya.  

H.G. Wells mengungkapkan bahwa, “Agama 

Buddha telah melakukan sesuatu yang lebih untuk 

kemajuan peradaban dunia dan kebudayaan yang benar 

dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh lain dalam 

sejarah kehidupan manusia.” (Dhammananda, K. Sri. 

Buddhism in the Eyes of Intellectuals, 39) 

Agama Buddha memang telah merombak 

peradaban dan kebudayaan masyarakat India dan di 

sekitarnya. Pertama adalah persetaraan status sosial yang 

bebas dari sistem kasta. Agama Buddha tidak menyetujui 

sistem kasta yang selama ini telah mendiskriminasi 

manusia berdasarkan kelahiran. Menurut agama Buddha, 

penggolongan masyarakat terjadi karena pekerjaan. 
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Karena tugas dan profesi yang seseorang kerjakanlah 

yang membuat seseorang disebut khattiyā, brāhmaṇā, 

vessā, ataupun suddā (D. III. 96). Sesungguhnya tidak 

ada perbedaan antara manusia dari segi mata, hidung, 

telinga, rambut, dll. Yang membedakan manusia satu 

dengan yang lainnya hanyalah persetujuan. Sebagai 

contohnya, jika seseorang bertani dan hidup dari 

pekerjaannya itu, ia disebut petani (kassako); hidup 

dengan keterampilan disebut pengrajin (sippiko), hidup 

dengan berdagang disebut pedagang (vāṇijo), hidup 

dengan upah melayani orang disebut pegawai (pessiko), 

hidup dengan mencuri disebut pencuri (coro), hidup 

dengan keterampilan memanah disebut prajurit 

(yodhājīvo), hidup dengan melayani kegiatan ritual 

disebut pendeta (yājako), atau orang yang hidup dengan 

mengatur negara atau desa disebut raja (rājā: Sn. 608-

619).  

Kualitas seseorang juga tidak bisa diukur 

berdasarkan dengan kelahiran. Tetapi karena 

perbuatanlah yang menentukan apakah ia disebut 

brahmana / luhur atau tidak (Dhp. 393). Dari situ agama 

Buddha muncul dengan budaya baru. Kesucian dapat 

dicapai oleh siapapun tanpa ada ikatan kasta (M. II. 147). 

Selain itu, apapun kastanya, Buddha menginjikannya 

untuk menjadi bhikkhu atau bhikkhuni di bawah 

bimbingan beliau. Dalam hal ini agama Buddha juga 

menyetujui persamaan gender. Posisi wanita yang selama 

ini tertindas, sekarang mendapat kesempatan untuk 
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praktik religious bahkan diperkenankan menjadi 

bhikkhuni.  

Prof. Max. Muller mengatakan bahwa“Ajaran 

Buddha tentang moral merupakan ajaran yang paling 

sempurna yang dikenal di dunia ini.” (Narada, The 

Buddha and His Teachings, 159). Pernyataan yang 

hampir serupa juga diungkapkan oleh seorang filsuf barat 

terkenal yang bernama Albert Schweizer. Dia 

mengatakan, “Dalam lingkup ini, Buddha memberikan 

ekspresi kebenaran yang memiliki nilai abadi dan 

kemajuan etika, bukan hanya untuk India, tetapi untuk 

kemanusiaan. Buddha merupakan salah satu dari orang-

orang yang sangat beretika tinggi dan jenius yang 

dianugrahkan kepada dunia.” (Ñāṇamoli, Pathways of 

Buddhist Thought, 50) 

Agama Buddha memberi perhatian penuh tentang 

kemoralan. Menurutnya, moral adalah dasar untuk 

praktik yang lebih tinggi. Moral sering diibaratkan 

sebagai anak tangga untuk naik menuju lantai berikutnya. 

Tentu, sebelum memiliki tangga, seseorang perlu 

mengetahui perbedaan antara perbuatan yang baik dan 

perbuatan yang buruk terlebih dahulu. Ajaran Buddha 

pada dasarnya adalah sīla, samadhi, dan paññā. Dengan 

berlatih tiga hal ini, seseorang akan mampu mencapai 

tujuan dari agama Buddha.  

Aldous Huxley mengungkapkan,“Di antara agama-

agama besar, hanya agama Buddha yang mengajarkan 
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penganutnya tanpa merugikan, menghina, merusak orang 

lain.” (Narada, Buddhism In A Nutshell, 36) 

Cinta kasih, kasih sayang, tanpa kekerasan, dan 

tidak merugikan makhluk apapun memang merupakan 

sifat dari ajaran agama Buddha. Aspek-aspek ini 

mendapat tempat yang paling dominan di ajaran agama 

Buddha. Buddha selalu mengingatkan siswa-siswanya 

untuk tidak merugikan orang lain kalau mereka sendiri 

tidak ingin dirugikan. Ini berlaku tidak hanya untuk 

sesama manusia, tetapi ditunjukkan kepada semua 

makhluk hidup. Menurut agama Buddha, menyiksa atau 

bahkan membunuh makhluk hidup sekecil apapun 

adalah tindakan yang tak bermoral dan harus dihindari. 

Dari lima aturan moral yang harus dipraktikan oleh 

umat awam, pantangan untuk tidak membunuh 

menempati posisi pertama. Di sini diharapkan umat 

Buddha berlatih untuk tidak membunuh apapun 

makhluk hidup. Semua makhluk hidup mencintai 

kehidupan. Setelah membandingkan dirinya dengan 

yang lain, maka tidak seharusnya ia membunuh 

makhluk hidup yang sama-sama mempunyai hak untuk 

hidup (Dhp. 130). 

Kesimpulan 

Walau ajaran agama Buddha disampaikan lebih 

dari dua ribu lima ratus tahun yang lalu, ajaran-ajaran 

agama Buddha tidak terbantahkan dengan kemajuan 

zaman. Ajaran agama Buddha mampu berjalan beriringan 
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dengan pengetahuan-pengetahuan modern. Para 

cendekiawan menyadari keunggulan yang dimiliki agama 

Buddha dan telah memberikan apresiasi positif terhadap 

agama Buddha. Tidak heran bila belakangan ini banyak 

cendekiawan Barat yang mulai tertarik untuk 

mempelajari agama Buddha. Dari penjelasan di atas, itu 

seharusnya menjadikan diri kita semakin yakin dengan 

ajaran Buddha dan tetap percaya diri, karena menjadi 

Buddhis dan memiliki kesempatan untuk mempelajari 

agama Buddha merupakan kesempatan yang luar biasa. 

Dalam Dhammpada dikatakan bahwa sungguh jarang 

terlahir sebagai manusia dan sungguh jarang bisa 

memiliki kesempatan untuk mendengarkan ajaran 

kebenaran dari seorang Buddha (Dhp. 182). Oleh karena 

itu, kita sangat beruntung memiliki kesempatan emas 

tersebut. Tak perlu berkecil hati bila dikatakan beragama 

kuno, karena pada kenyataanya memang ajaran Buddha 

adalah ajaran yang langka dan spesial. Agama Buddha 

adalah ajaran untuk orang-orang yang bijaksana, bukan 

yang sebaliknya (paññavantassa ayaṃ dhammo, nāyaṃ 

dhammo duppaññassa) (D. III. 287). 
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Kriteria Perbuatan Baik dan Buruk 

dalam Agama Buddha 

Sabbapāpassa akaraṇaṃ, Kusalassa upasampadā 

Sacittapariyodapanaṃ, Etaṃ buddhāna sāsanaṃ. 

(Dhp. 183) 

 

(Tidak berbuat jahat, Perbanyaklah perbuatan baik, 

Sucikan pikiran, Inilah ajaran para Buddha) 

 

Pendahuluan 

Agama Buddha adalah agama yang sepenuhnya 

mempertimbangkan perkembangan moral dan mental. 

Dengan kata lain, agama Buddha mengedepankan 

kemajuan moral dan juga spiritual. Ini dikuatkan dengan 

ajaran dasar para Buddha tentang mengindari kejahatan 

(sabbapāpassa akaraṇaṃ), memperbanyak kebaikan 

(kusalassa upasampadā), dan membersihkan pikiran 

(sacittapariyodapanaṃ) (Dhp. 183). Dalam pembahasan 

moral, kriteria antara baik dan buruk sangat penting 

untuk diketahui. Pertama-tama seseorang perlu 

memahami apa yang baik dan apa yang buruk sebelum 

bertindak. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk 

memberikan penjelasan tentang kriteria baik dan buruk 

dalam agama Buddha. 
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Pembahasan 

Dalam bahasa Pāli, perbuatan baik disebut kusala; 

perbuatan buruk disebut akusala. Terkadang term lain 

juga digunakan untuk membedakan antara yang baik dan 

buruk. Misalnya puñña dan pāpa (perbuatan berjasa dan 

perbuatan tidak berjasa), karaṇīya dan akaraṇīya 

(perbuatan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan), 

sevitabba dan asevitabba (yang harus didekati dan 

dijauhi), sukka dan kaṇha (putih dan hitam), bhāvetabba 

dan pahātabba (yang harus dikembangkan dan 

dihindari). 

Kriteria baik dan buruk dalam agama Buddha tidak 

ditentukan oleh sesosok dewa ataupun Brahma. Baik dan 

buruk dalam Agama Buddha berdasar pada aspek 

psikologi dan penerapan. Dari aspek psikologi, semua 

hal yang berakar dan menyebabkan berkembangnya 

keserakahan (lobha), kebencian (dosa), dan kebodohan 

(moha) dianggap sebagai perbuatan buruk, karena tiga 

hal itu disebut sebagai akar dari perbuatan buruk (lobho, 

doso, moho akusalamūlaṃ) (M. I. 47). Sebaliknya, 

perbuatan yang dapat mengurangi keserakahan, 

kebencian, dan kebodohan dipertimbangkan sebagai 

perbuatan yang baik (alobho, adoso, amoho 

kusalamūlaṃ).  

Dari aspek penerapan, kriteria baik dan buruk 

ditentukan dengan melihat segi manfaatnya. Selain itu, 
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dampak dari perbuatan yang mengakibatkan kerugian, 

bahaya, atau penderitaan dapat dikategorikan sebagai 

perbuatan buruk. Sementara yang baik adalah yang 

sebaliknya. 

 Ambalaṭṭhikārāhulovāda Sutta menjelaskan 

kriteria baik dan buruk dengan menggunakan diri sendiri 

sebagai tolak ukur. Dikatakan jika perbuatan yang 

dilakukan melalui jasmani, ucapan dan pikiran itu 

membawa kerugian dan penderitaan bagi diri sendiri 

atau orang lain atau keduanya, itu dianggap sebagai 

perbuatan buruk. Sedangkan jika perbuatan yang 

dilakukan melalui jasmani, ucapan dan pikiran itu tidak 

membawa kerugian dan penderitaan pada diri sendiri 

atau orang lain, ataupun keduannya, adalah perbuatan 

baik (M. I. 415-416).  

Sebelum seseorang bertindak, seseorang 

hendaknya merenungkan apakah perbuatan itu: 

1. Membahayakan diri sendiri (attabyābādhāyapi 

saṃvatteyya) 

2. Membahayakan yang lain (parabyābādhāyapi 

saṃvatteyya) 

3. Membahayakan keduanya 

(ubhayabyābādhāyapi saṃvatteyya) 

Jika perbuatan yang akan dilakukan dapat 

menyebabkan hal itu, maka seseorang hendaknya segera 
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membatalkan dan berusaha untuk tidak melakukannya. 

Namun, seseorang hendaknya melakukan perbuatan 

apabila perbuatan itu: 

1. Tidak membahayakan diri sendiri 

(nevattabyābādhāyapi saṃvattati) 

2. Tidak membahayakan yang lain (na 

parabyābādhāyapi saṃvattati) 

3. Tidak membahayakan keduanya (na 

ubhayabyābādhāyapi saṃvattati) 

Dari pernyataan ini jelas bahwa diri sendiri sangat 

menentukan kriteria baik dan buruk. Di sini, seseorang 

juga tidak bisa mengatakan bahwa itu perbuatan yang 

baik apabila itu sepenuhnya merugikan dirinya sendiri. 

Karena itu pula dalam Dhammapada dikatakan bahwa 

hendaknya seseorang tidak mengabaikan 

kesejahteraannya sendiri demi kepentingan orang lain 

(attadatthaṃ paratthena, bahunāpi na hāpaye) (Dhp. 

166).  

Dari sini kita tahu bahwa kriteria baik dan buruk 

dalam agama Buddha dilihat dengan mempertimbangkan 

dua aspek; diri sendiri dengan orang lain. 

Membandingkan diri sendiri dengan orang lain ini 

disebut sebagai cermin Dhamma. Cermin ini berfungsi 

untuk melihat diri sendiri di posisi orang lain (attānaṃ 

upamaṃ). Kita sadar bahwa semua makhluk takut pada 

hukuman (sabbe tasanti daṇḍassa), takut pada kematian 
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(sabbe bhāyanti maccuno), dan semua makhluk 

mencintai kehidupan (sabbesaṃ jīvitaṃ piyaṃ). Setelah 

menempatkan diri kita di posisi makhluk lain yang sama-

sama ingin hidup, maka hendaknya kita tidak membunuh 

atau menyebabkan yang lain terbunuh (attānaṃ upamaṃ 

katvā, na haneyya na ghātaye) (Dhp. 129-130).  

Veḷudvāreyya Sutta dari Saṁyutta Nikāya 

memberikan uraian menarik tentang membandingkan 

perasaan diri sendiri dengan yang lain sebagai tolak ukur 

sebelum seseorang bertindak (attupanāyiko 

dhammapariyāyo) (S. V. 353-356). Di sini seseorang 

harus merenungkan demikian ‘saya adalah orang yang 

ingin hidup, tidak ingin mati; saya menginginkan 

kebahagiaan dan menolak penderitaan; ketika saya 

menginginkan demikian, jika ada seseorang yang ingin 

mengambil hidup saya, ini tidak menyenangkan bagiku. 

Demikian orang lain yang juga menginginkan hal yang 

sama denganku, jika aku ingin mengakhiri hidupnya, ini 

tidak menyenangkan baginya.’ Dengan merenungkan 

demikian, seseorang akan berusaha untuk tidak 

melakukan pembunuhan terhadap orang lain, karena 

orang lain adalah sama dengan dirinya sendiri. Dengan 

cara yang sama, seseorang merenungkan dan 

membandingkan orang lain dengan dirinya sendiri, tidak 

akan melakukan pencurian, perbuatan asusila, 

berbohong, berucap memecahbelah, berkata kasar, dll. 

Dari sutta ini kita belajar memahami bahwa semua 
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makhluk menginginkan hidup dan tidak ingin mati 

(jīvitukāma amaritukāma); menginginkan kebahagiaan 

dan menolak penderitaan (sukhakāma dukkhappaṭikūla). 

Setelah membandingkan dirinya dengan orang lain, 

seseorang tidak akan merebut kebahagiaan orang lain 

sebagaimana dirinya tidak ingin kebahagiaanya hilang.  

Anumāna Sutta, Majjhima Nikāya, juga 

memberikan penjelasan yang serupa. Kriteria diri sendiri 

(attūpamā) dapat digunakan untuk menentukan baik dan 

buruk (M. I. 98). Setelah seseorang merenungkan bahwa 

orang yang dengan keinginan buruk dan dipenuhi 

dengan niat buruk tidak membuatnya nyaman, maka ia 

tidak akan menjadi seperti itu. Namun, terkadang 

seseorang bisa menghindari perbuatan buruk dengan 

pertimbangan-pertimbangan berikut (M. I. 361): 

1. Akan menyalahkan dirinya sendiri setelah 

melakukan perbuatan itu (attāpi maṃ 

upavadeyya). 

2. Setelah memeriksanya, bijaksawan akan 

mencelanya (anuviccāpi maṃ viññū 

garaheyyuṃ). 

3. Sebagai akibatnya seseorang akan terlahir di 

alam rendah setelah kematian (kāyassa bhedā 

paraṃ maraṇā duggati pāṭikaṅkhā.  

Kālāma Sutta juga memberikan gambaran tentang 

kriteria baik dan buruk (A. I. 191-193). Untuk 

menentukan baik dan buruk tidak semuanya karena 
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tradisi atau karena nalar. Perlu dicatat bahwa sutta ini  

sebenarnya tidak mengajarkan kita untuk menjadi skeptis 

terhadap tradisi dan nalar. Ada kala tradisi dan nalar ada 

benarnya. Tetapi tradisi dan nalar tidak boleh dijadikan 

sebagai patokan utama karena dalam tradisi bisa saja 

terdapat kesalahpahaman. Seperti misalnya membunuh 

yang dalam tradisi atau kitab suci tertentu dibolehkan, 

tapi dalam kenyataan membunuh adalah perbuatan yang 

kejam. Apapun perbuatan yang kejam harus dihindari. 

Seseorang seharusnya meninggalkan perbuatan apabila 

dirinya sendiri tahu bahwa perbuatan itu: tidak baik 

(akusalā), tercela (sāvajjā), dikritik oleh bijaksanawan 

(viññugarahitā), dan jika dilakukan menuntun pada 

bahaya dan penderitaan (samattā samādinnā ahitāya 

dukkhāya saṃvattanti). Sebaliknya, perbuatan yang 

seharusnya dilakukan adalah perbuatan yang: baik 

(kusalā), tidak tercela (anavajjā), dipuji oleh para 

bijaksanawan (viññuppasatthā), jika dilakukan 

menuntun pada kesejahteraan dan kebahagiaan (samattā 

samādinnā hitāya sukhāya saṃvattantīti).  

Dari Kālāma Sutta ini kita bisa menarik 

kesimpulan bahwa, kriteria perbuatan baik dan buruk 

tidak bergantung pada sepuluh hal berikut: 

1. Tradisi lisan (anussavena)  

2. Ajaran turun temurun (paramparāya) 

3. Kabar angin (itikirāya) 

4. Kitab suci (piṭakasampadāya) 
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5. Logika (takkahetu) 

6. Penarikan kesimpulan berdasarkan penalaran 

(nayahetu)  

7. Perenungan (ākāraparivitakkena) 

8. Penerimaan pandangan setelah menimbangnya 

(diṭṭhinijjhānakkhantiya) 

9. Orang pakar (bhvyarūpatāya), dan  

10. Disampaikan oleh guru sendiri (samaṇo no 

garu) 

Bukan berarti sepuluh sumber ini salah, hanya saja 

ada kemungkinan benar dan tidak. Makanya Buddha 

tidak menganjurkan untuk menilai kriteria sebuah 

kebaikan berdasarkan hal itu. Ada banyak kejahatan 

terjadi karena ketidaktahuan atau menggantungkan 

kriteria baik dan buruk pada sepuluh hal itu. Salah satu 

contoh klasiknya adalah Angulimala yang membunuh 

ribuan orang hanya karena wujud baktinya kepada 

gurunya. Ia tak sadar kalau perbuatannya itu salah. 

Contoh lain yang bisa kita jumpai di era modern ini 

adalah teroris yang gila karena dimabuk ajaran kitab suci 

hingga menyebabkan orang lain terluka bahkan 

terbunuh. Maka nasihat Buddha dalam sutta ini adalah, 

untuk mempertimbangkan apakah perbutan itu tercela 

atau tidak, bermanfaat atau membahayakan, didasari 

kekotoran batin atau tidak. Apabila perbuatan itu 

menyebkan orang bijak mencelanya, membahayakan 

orang lain, dan menimbulkan meningkatnya 

keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, maka 
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perbuatan itu adalah perbuatan buruk dan harus 

dihindari. Sebaliknya, apabila perbuatan itu dipuji para 

bijaksanawan, bermanfaat bagi orang lain dan diri 

sendiri, mengondisikan berkurangnya keserakahan, 

kebencian, dan kebodohan batin, maka perbuatan 

tersebut adalah perbuatan baik dan harus dilakukan dan 

dikembangkan secara terus menerus. 

Melihat dari sutta yang berbeda, biasanya 

seseorang menentukan kriteria baik dan buruk dengan 

tiga cara  (A. I. 148-150): 

1. Hati nurani sendiri (attādhipateyya) 

Attādhipateyya berarti diri sendiri sebagai 

otoritasnya. Dalam hal ini diri sendiri 

mempengaruhi seseorang dalam bertindak. 

Seseorang memutuskan untuk berbuat sesuatu 

karena dasar diri sendiri. Ketika seseorang sadar 

bahwa perbuatan yang dilakukan dapat 

bermanfaat bagi diri sendiri, ia akan melakukan 

perbuatan itu. 

2. Apa kata dunia (lokādhipateyya) 

Lokādhipateyya berarti dunia luar sebagai 

otoritasnya. Dalam hal ini, seseorang bertindak 

dengan melihat dunia luar. Maksudnya karena 

ada dorongan dari luar atau masyarakat 

seseorang bertindak. Ketika dalam masyarakat 

perbuatan tertentu dipandang tidak baik, 

seseorang setelah melihat ini tidak akan 



53 | Solusi dari Beberapa Masalah Sosial dalam Kajian Sosiologi Buddhis 

 

melakukannya dengan alasan tidak ingin dicela 

oleh pihak luar. 

3. Apa kata Dhamma (dhammādhipateyya) 

Dhammādhipateyya berarti Dhamma sebagai 

otoritasnya. Dengan  Dhamma seseorang 

bertindak. Di sini seseorang tidak akan 

bertindak bila itu bertentangan dengan ajaran, 

dan seseorang akan bertindak bila itu sesuai dan 

dianjukan oleh ajaran kebenaran. Selain itu, 

Dhamma di sini juga bisa diartikan sebagai 

norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. 

Karena menaati peraturan, seseorang bertindak 

sesuai dengan apa yang dibolehkan hukum.  

Kesimpulan 

Perbuatan baik adalah perbuatan yang bermanfaat 

bagi diri sendiri, orang lain, dan keduanya. Sementara 

perbuatan jahat adalah perbuatan yang merugikan diri 

sendiri, orang lain, dan keduanya. Selain itu, perbuatan 

buruk adalah perbuatan dicela oleh para bijaksanawan. 

Sementara perbuatan baik selalu dipuji para 

bijaksanawan. Akibat dari melakukan perbuatan buruk, 

seseorang dapat dilahirkan di alam yang menderita. 

Sedangkan akibat dari melakukan perbuatan baik, 

seseorang dapat dilahirkan di alam bahagia setelah 

kematian. Seseorang yang dapat memahami apa yang 

baik dan apa yang buruk, disebut sebagai orang yang 

memiliki pandangan benar (sammādiṭṭhi) tingkat paling 
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dasar. Karena dengan memahami ini seseorang dapat 

memiliki hirī dan ottappa di dalam diri mereka sendiri. 

Hirī adalah malu berbuat kejahatan. Ottappa adalah 

takut akan akibat perbuatan jahat. Dengan demikian, 

seseorang akan diarahkan pada perkembangan moral dan 

juga mental sebagaimana yang sering ditekankan oleh 

Buddha sendiri.  
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Mapan dalam Ekonomi dan Bermoral 

Bhoge saṃharamānassa 

Bhamarasseva irīyato 

Bhogā sannicayaṃ yanti 

Vammikovupacīyati 

(Sigālovāda Sutta, D. III. 188) 

 

(Dia mengumpulkan kekayaan seperti lebah yang 

mengumpulkan madu. Kekayaannya terus meningkat 

seperti gundukan semut yang meninggi) 

 

Pendahuluan 

Artikel ini bertujuan untuk memberikan 

tanggapan-tanggapan Buddhis mengenai ekonomi dan 

panduan praktis yang diberikan agama Buddha untuk 

menjadi mapan dalam ekonomi. Karena pada dasarnya 

agama Buddha adalah agama yang menekankan pada 

kemoralan, maka dari itu untuk menjadi mapan dalam 

ekonomi, panduan yang diberikan agama Buddha tidak 

terlepas dari kaidah moral. Ini akan sangat berguna 

karena seperti kita tahu, orang-orang serakah yang hanya 

mementingkan ekonomi biasanya mengabaikan moral 

demi memperoleh penghasilan yang lebih. Alhasil 

banyak pandangan kalau mau mapan ekonomi, 

seseorang harus mengabaikan moral. Tentu agama 

Buddha tidak menyetujui cara berpikir demikian. Cara 

memperoleh kekayaan dan cara menggunakan kekayaan 
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menurut agama Buddha harus tidak menyimpang dari 

kaidah moral. Kekayaan bisa menuntun orang menjadi 

lebih baik, namun kekayaan juga bisa menjadikan orang 

menjadi lebih buruk. Prinsip ekonomi Buddhis harus 

berjalan beriringan dengan prinsip moral.  

Ekonomi Buddhis 

Harus diakui bahwa Buddha tidak bermaksud 

mengajarkan ilmu ekonomi kepada murid-muridnya atau 

kepada para pengikutnya. Dengan kata lain tidak ada 

ajaran khusus yang membahas tentang masalah ekonomi 

seperti apa yang dipelajari di perkualiahan-perkuliahan 

di dunia modern. Namun agama Buddha juga tidak 

miskin dengan prinsip-prinsip ekonomi yang kita sebut 

sebagai ekonomi Buddhis. Dengan menelusuri Tipiṭaka 

Pāli, kita menemukan beberapa landasan filosofis 

mengenai ekonomi. Ekonomi menurut Buddhis berarti 

pembahasan tentang cara memperoleh kekayaan, mata 

pencaharian, cara mengatur pendapatan, cara 

menggunakan kekayaan, dll. Perlu digarisbawahi bahwa 

pembahasan ekonomi ini khusus untuk umat awam yang 

menjalani kehidupan sebagai perumah tangga.  

Agama Buddha menyadari bahwa memiliki 

kekayaan adalah salah satu keinginan mendasar bagi 

setiap orang. Keinginan-keinginan manusia dapat 

dijelaskan secara hirarki sebagaimana yang dijelaskan 

dalam Pattakamma Sutta. Pertama seseorang 

menginginkan kekayaan yang diperoleh dengan cara 
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yang benar (bhogā me uppajjantu sahadhammenāti). 

Setelah memperolehnya, seseorang menginginkan 

popularitas di antara sanak keluarga dan guru (yaso me 

āgacchatu saha ñātīhi saha upajjhāyehīti). Setelah 

mendapatkannya, seseorang mulai berharap untuk dapat 

hidup lebih panjang dan menikmati kehidupannya (ciraṃ 

jīvāmi dīghamāyuṃ pālemīti). Terakhir seseorang 

menutup keinginannya dengan harapan terlahir di alam 

surga setelah kematiannya (kāyassa bhedā paraṃ 

maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjāmīti) (A. II. 66).  

Memiliki kekayaan yang diperoleh dengan cara 

yang benar adalah salah satu jenis kebahagiaan bagi 

umat awam (atthisukhaṃ). Dengan kekayaan yang 

diperolehnya dengan cara yang benar, seseorang bisa 

menikmatinya dan menggunakannya untuk berbuat 

banyak kebajikan. Menikmati kekayaan ini adalah jenis 

kebahagiaan yang berikutnya (bhogasukhaṃ). Oleh 

karena itu, ekonomi akan menunjang perolehan dua jenis 

kebahagiaan ini (A. II. 69). Apabila ia mampu mengelola 

kekayaannya dengan baik dan menggunakannya untuk 

kebahagiaan diri sendiri dan orang banyak, maka ia akan 

mendapatkan dua jenis kebahagiaan yang lain – 

kebahagiaan tanpa hutang (ānaṇyasukhaṃ) dan 

kebahagiaan tanpa cela (anavajjasukhaṃ). 

Dalam Andha Sutta, Buddha memberikan 

perumpamaan tentang tiga jenis orang di dunia ini (A. I. 

29). Tiga jenis orang tersebut antara lain orang yang 
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buta, orang bermata satu, dan orang bermata dua. Orang 

yang buta (Andho) adalah orang yang tidak memiliki 

jenis mata yang dengannya ia dapat memperoleh 

kekayaan yang belum pernah diperoleh atau 

meningkatkan kekayaan yang telah diperoleh. Ia juga 

tidak mempunyai mata untuk membedakan kualitas yang 

bermanfaat dan tidak bermanfaat, tercela dan tanpa cela, 

hina dan mulia, dan kualitas-kualitas gelap dan terang. 

Ringkasnya orang buta ini tidak mampu melihat 

kesempatan yang ada untuk menjadi sukses, dan 

parahnya lagi ia tidak memiliki pengetahuan tentang 

kemoralan. 

Orang yang bermata satu (ekacakkhu) adalah orang 

yang memiliki mata yang dengannya ia dapat 

memperoleh kekayaan yang belum pernah diperoleh atau 

meningkatkan kekayaan yang telah diperoleh. Tapi 

sayangnya ia tidak mempunyai mata untuk membedakan 

kualitas yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, tercela 

dan tanpa cela, hina dan mulia, dan kualitas-kualitas 

gelap dan terang. Dengan kata lain orang bermata satu 

ini adalah orang yang sukses tapi tidak bermoral. 

Idealnya adalah orang bermata dua (dvicakkhu). Orang 

seperti ini selain sukses di bidang karirnya, ia juga 

sukses di bidang keagamaan. Ia sukses dalam 

mengumpulkan kekayaan dan juga sukses menjadi orang 

bermoral. Dari tiga jenis orang ini, orang yang bermata 

dua inilah yang terbaik. 
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Tak bisa dipungkiri bahwa kondisi ekonomi juga 

akan mempengaruhi kondisi masyarakat. Masyarakat 

yang mapan dalam ekonomi akan lebih tentram dan 

sejahtera dalam menjalani hidup. Sebaliknya, 

masyarakat yang berada pada kondisi ekonomi yang 

sulit, keamanan akan menjadi terancam. Kesulitan ini 

akan berdampak pada munculnya tindakan-tindakan 

kejahatan. Cakkavattisīhanāda Sutta melaporkan 

kejadian yang serupa. Ketika kemiskinan merajalela, 

orang-orang mulai melakukan pencurian (D. III. 65). 

Dan ini akan menimbulkan permasalahan yang lebih 

kompleks. Hukuman bagi yang mencuri menjadi 

ditegakkan dan penggunaan senjata semakin meningkat. 

Akhirnya kekerasan dan pembunuhan meningkat (D. III. 

67-68).  

Kejadian itu menyadarkan kita bahwa kondisi 

ekonomi juga mempengaruhi keteguhan seseorang 

dalam menjalankan moralitas. Itulah mengapa ada istilah 

bahwa seseorang tidak akan memikirkan agama di saat 

perut kosong. Buddha menyadarinya dan 

mengungkapkan bahwa kelaparan adalah penyakit yang 

paling serius (jighacchāparamā rogā) (Dhp. 203). Itu 

karena ketika seseorang dalam keadaan lapar, ia tidak 

bisa memahami kenyataan dengan baik dan dalam 

kondisi itu ia tidak mampu memahami inti pesan yang 

disampaikan. Namun perlu dicatat bahwa, itu bukan 

berarti agama Buddha menyetujui pengabaian moralitas 
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sebelum sukses. Agama Buddha memberikan jalan untuk 

meraih kesuksesan dengan diiringi moral.  

Cara Memperoleh Kekayaan 

Cara memperoleh kekayaan menurut agama 

Buddha tidak terlepas dari kaidah moral. Dalam 

Sigālovāda Sutta, mengumpulkan kekayaan haruslah 

seperti lebah yang mengumpulkan madu (D. III. 188). 

Maksudnya adalah ketika lebah mengumpulkan madu ia 

tidak merusak bunga. Justru hubungan antara lebah dan 

bunga terjalin secara simbiosis mutualisme atau saling 

menguntungkan satu sama lain. Demikian pula, 

kekayaan harusnya diperoleh dari pekerjaan yang 

menguntungkan satu sama lain dan tidak merusak 

ekosistem. 

Pekerjaan yang benar adalah pekerjaan-pekerjaan 

yang tidak menyimpang dari norma masyarakat, aturan 

negara, dan ajaran agama. Sesungguhnya, kriteria moral 

dan pekerjaan yang benar memiliki kesamaan, yaitu 

tidak merugikan diri sendiri, makhluk lain, dan 

keduanya. Dengan kata lain, prinsip dasar dari moral dan 

pekerjaan adalah saling menguntungkan. Ini bisa 

dipahami dengan penjelasan yang diberikan Buddha 

dalam Ambalaṭṭhikārāhulovāda Sutta (M. I. 415-416). 

Jadi, pekerjaan apapun yang berhubungan dengan 

pembunuhan, pencurian, perzinaan, penipuan, dan hal-

hal yang menyebabkan pemabukan dikategorikan 
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sebagai pekerjaan yang salah. Dalam komplek 

perdagangan, secara khusus Buddha memberikan lima 

macam perdagangan yang hendaknya dihindari, yaitu 

perdagangan senjata (satthavaṇijjā), perdagangan 

makhluk hidup (sattavaṇijjā), perdagangan daging 

(maṃsavaṇijjā), perdagangan minuman keras 

(majjavaṇijjā), perdagangan racun (visavaṇijjā) (A. III. 

208).  

Bermata pencaharian yang benar (sammā-ājīva) 

adalah salah satu faktor dari Jalan Mulia Berunsur 

Delapan (ariya aṭṭhaṅgika magga). Apa yang dimaksud 

bermata pencaharian benar adalah meninggalkan mata 

pencaharian salah dan hidup dengan mata pencaharian 

yang benar (micchāājīvaṃ pahāya sammā-ājīvena 

jīvitaṃ kappeti) (D. II. 312). Kekayaan yang benar 

adalah kekayaan yang diperoleh dengan usaha dan 

semangat (uṭṭhānavīriyādhigatehi), dikumpulkan dengan 

kekuatan bahunya (bāhābalaparicitehi), hasil keringat 

yang keluar dari dahi sendiri (sedāvakkhittehi), dengan 

jalan Dhamma (dhammikehi dhammaladdhehi) (A. IV. 

282). 

Memanajemen Kekayaan 

Kemampuan seseorang dalam memanajemen 

kekayaan adalah dasar seseorang untuk menjadi sukses. 

Pendapatan dan pengeluaran harus diatur sebagaimana 

mestinya. Pengeluaran tidak boleh lebih daripada 

pendapatan.  
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Dalam Sigālovāda Sutta (D. III. 188), Buddha 

memberikan cara memanajemen penghasilan. 

Pemasukan harus dibagi menjadi empat bagian: 

1. Satu bagian (25%) untuk dinikmati (ekena bhoge 

bhuñjeyya). 

2. Dua bagian (50%) untuk investasi atau 

mengembangkan usaha (dvīhi kammaṃ payojaye). 

3. Satu bagian lagi (25%) disimpan untuk keperluan 

sewaktu membutuhkan (catutthañca nidhāpeyya 

āpadāsu bhavissati).  

Seseorang sering kali gagal, ketika ia tidak bisa 

mengatur kekayaanya. Buddha juga menyebutkan 

beberapa faktor yang dapat membuat seseorang menjadi 

mundur. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

kemunduran itu dijelaskan secara mendetail di 

Parābhava Sutta. Tergila-gila dengan wanita 

(itthidhutto), suka minum-minuman keras (surādhutto), 

suka bermain judi (akkhadhutto), dan memboroskan 

kekayaan dalam hal yang tidak berguna (laddhaṃ 

laddhaṃ vināseti) adalah sebab-sebab keruntuhan (Sn. 

106). Sigālovāda Sutta (D. III. 182) merinci enam 

saluran yang dapat memboroskan kekayaan (cha 

apāyamukhāni), antara lain: 

1. Gemar minum minuman keras 

(surāmerayamajjappamādaṭṭhānānuyogo). 

2. Sering berkeliaran di jalan-jalan pada waktu yang 

tidak pantas (vikālavisikhācariyānuyogo). 
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3. Mengejar tempat-tempat hiburan 

(samajjābhicaraṇaṃ). 

4. Gemar berjudi (jūtappamādaṭṭhānānuyogo). 

5. Bergaul dengan teman-teman yang jahat 

(pāpamittānuyogo). 

6. Kebiasaan bermalas-malasan (ālasyānuyogo).  

Dīghajāṇu Sutta menyebutkan empat sumber 

pemboroskan kekayaan (cattāri apāyamukhāni), yaitu: 

bermain perempuan (itthidhutto); bermabuk-mabukan 

(surādhutto); berjudi (akkhadhutto); dan pertemanan, 

pergaulan, dan persahabatan yang buruk (pāpamitto 

pāpasahāyo pāpasampavaṅko. (A. IV. 284). 

Menariknya, Buddha mengumpamakannya seperti 

sebuah waduk besar dengan empat saluran masuk dan 

empat saluran keluar. Ketika saluran-saluran masuk 

ditutup dan saluran-saluran keluar dibuka, dan pada saat 

itu tidak ada hujan turun, maka air dalam waduk tersebut 

akan semakin berkurang dan tidak mungkin bertambah.  

Pada kesempatan lain, Buddha bercerita bahwa 

seorang penjaga toko tidak mampu memperoleh 

kekayaan yang belum didapat atau meningkatkan 

kekayaan yang sudah didapat apabila ia tidak 

menjadikan dirinya rajin di dalam pekerjaan itu (A. I. 

115). Jadi, rajin dan berusaha dalam bekerja adalah 

kunci meraih kesuksesan dan benteng agar tidak jatuh 

dari kesuksesan yang telah dicapai. 
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Kemalasan adalah penghalang keberhasilan. Orang 

yang malas selalu banyak alasan dan menunda-nunda 

pekerjaan, dengan berpikir ‘terlalu dingin, terlalu panas, 

terlalu pagi, terlalu terlambat, terlalu lapar, atau terlalu 

kenyang (D. III. 184).’ Akibatnya ia tidak melakukan 

tugas dan kewajibannya dengan baik.  

Dalam Dīghajāṇu Sutta, Buddha memberikan 

empat hal yang dapat menuntun umat awam menuju 

kebahagiaan dan kesejahteraan baik di kehidupan ini (A. 

IV. 281-283). Keempatnya tersebut yaitu: 

a. Memiliki ketekunan (uṭṭhānasampadā) 

Uṭṭhāna berarti usaha atau membangkitkan 

semangat. Sampadā adalah memiliki. Orang yang 

memiliki semangat usaha yang tinggi atau tekun 

dalam menggeluti pekerjaanya, dapat dipastikan ia 

akan menjadi orang yang sukses. Ketekunan 

adalah dasar kesuksesan. Sementara kemalasan 

adalah dasar kegagalan. Untuk meraih kesuksesan 

maka seseorang perlu memiliki ketekunan. 

Ketekunan berarti, apakah dengan bertani, 

berdagang, beternak, pelayanan pemerintahan, atau 

di bidang keterampilan-keterampilan lainnya, ia 

terampil, rajin, memiliki penilaian yang baik 

terhadapnya supaya bisa melaksanakan dan 

mengaturnya dengan benar. 
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b. Kemampuan menjaga (ārakkhasampadā) 

Ārakkha berarti melindungi atau menjaga. 

Sampadā adalah memiliki. Harus dicatat bahwa 

memiliki kemampuan dalam menjaga kekayaan 

yang sudah diperoleh merupakan aspek penting 

dari kesuksesan. Kalau seseorang tidak bisa 

menjaga apa yang sudah diperolehnya, dapat 

dipastikan ia akan kehilangan semuanya. Menjaga 

berarti melindungi kekayaannya yang sudah 

diperoleh dari kehilangan yang mungkin dapat 

terjadi akibat api, banjir, raja, pencuri, atau pewaris 

yang tidak disukai. 

c. Teman yang baik (kalyāṇamittatā) 

Kalyāṇamitta adalah teman yang baik. Berteman 

dengan orang-orang yang baik akan memberikan 

banyak manfaat. Sebaliknya, berteman dengan 

orang-orang yang jahat akan mendatangkan 

banyak bahaya. Yang dimaksud berteman dengan 

teman-teman yang baik adalah di desa atau di kota 

manapun seseorang tinggal, ia bergaul dengan 

orang-orang yang kokoh dalam moralitas, baik 

muda maupun tua, yang memiliki keyakinan, 

perilaku bermoral, kedermawanan, dan 

kebijaksanaan. Ia berbincang-bincang dan 

berdiskusi dengan mereka. Ia akan meniru sejauh 

apapun kualitas-kualitas mereka dari segi 

keyakinan, perilaku bermoral, kedermawanan, dan 

kebijaksanaanya. 
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d. Hidup seimbang (samajīvitā) 

Samajīvitā adalah hidup seimbang. Seimbang 

dalam arti tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu 

hemat. Orang yang dapat hidup seimbang berarti 

orang yang tahu perhitungan tentang pemasukan 

dan pengeluaran. Pengeluaran mesti diatur dengan 

tepat agar tidak melebihi pemasukan. Dibaratkan 

seorang penimbang atau karyawannya, ketika 

mengoprasikan timbangan ia akan tahu seberapa 

banyak ia harus menambahkan atau mengurangi 

untuk mendapatkan takaran yang dimaksud. 

Apabila seseorang memiliki pendapatan yang kecil 

namun hidup berkemewahan, orang tersebut 

dikatakan sebagai orang yang makan hartannya 

bagaikan pemakan buah ara. Sebaliknya ketika 

seseorang berpenghasilan besar namun hidup 

terlalu hemat, maka orang-orang akan mencibirnya 

mengapa orang itu bisa kelaparan padahal 

kebutuhan hidup kecukupan. Maka hidup 

seimbang adalah gaya hidup yang tidak terlalu 

boros dan juga tidak terlalu hemat. Seseorang 

boleh menggunakan pendapatannya sesuai dengan 

kebutuhan.  

Menggunakan Kakayaan dengan Cara yang Benar 

Kekayaan yang telah diperoleh dengan cara yang 

benar seharusnya juga digunakan dengan cara yang 

benar. Kekayaan yang sudah dicapai, tidak boleh 
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digunakan untuk berfoya-foya atau memboroskannya 

pada hal-hal yang tidak berguna. Tetapi kekayaan itu 

dapat digunakan untuk membahagiakan diri sendiri, 

orang-orang disekitarnya, dan membantu orang-orang 

yang membutuhkan. 

Ada beberapa manfaat dari memiliki kekayaan 

yang diperoleh dengan cara yang benar. Dengan 

kekayaan itu seseorang bisa (A. II. 67-68): 

1. Membuat dirinya sendiri, orang tua, istri, anak, 

pekerja, pembantu, teman, dan kerabatnya menjadi 

bahagia dan gembira dan merawatnya dengan tepat 

dalam kebahagiaan  

2. Membuat persediaan terhadap kehilangan yang 

mungkin muncul dari api, banjir, raja, pencuri, 

pewaris yang tidak disukai. 

3. Memberikan lima jenis pengorbanan 

(persembahan) kepada sanak keluarga, tamu, 

leluhur, raja, dan para dewa. 

4. Memberikan persembahan yang lebih tinggi, 

persembahan surgawi atau persembahan yang 

dapat membuatnya mendapatkan kebahagiaan 

yang melimpah dan terlahir di alam surga, kepada 

para petapa dan brahmana yang menghindari 

minuman keras dan kelengahan, yang penyabar 

dan lemah lembut, menahklukkan dirinya sendiri, 

menenangkan dirinya sendiri, melatih dirinya 

sendiri demi nibbāna.  
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Kesimpulan 

Menjadi mapan dalam ekonomi atau hidup 

berkecukupan dengan harta berlimpah merupakan 

keinginan mendasar bagi setiap orang. Menurut agama 

Buddha, tidak ada yang salah dengan keinginan seperti 

itu bagi umat awam, namun sangat salah apabila cara 

yang digunakan untuk mencapainya adalah melalui cara 

yang salah. Oleh karena itu, prinsip ekonomi bagi agama 

Buddha harus berjalan dengan prinsip moral. Jenis-jenis 

pekerjaan, cara mengelola pendapatan, dan cara 

menggunakan kekayaannya harus tidak menyimpang 

dari kaidah kemoralan. Kriteria pekerjaan yang benar 

sama dengan kriteria kemoralan. Keduanya memiliki 

karakteristik tidak merugikan satu sama lain, tetapi 

saling menguntungkan satu sama lain, seperti halnya 

lebah yang mengumpulkan madu dari bunga. 

Pengelolaan kekayaan dipertimbangkan dengan 

kebutuhan dan orang hidup seimbang dalam 

menggunakan kekayaannya. Hidup seimbang berarti 

tidak terlalu boros, tetapi juga tidak terlalu hemat. 

Seberapapun kekayaan yang telah diperolehnya, 

seseorang hendaknya menggunakan kekayaan itu dalam 

hal-hal yang berguna bagi diri sendiri, orang-orang di 

sekitarnya, dan membantu orang-orang yang 

membutuhkan bantuan. Dengan begitu, seseorang bukan 

hanya mapan dalam ekonomi, tetapi juga menjadi orang 

yang bermoral.  
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Menjadi Pria dan Wanita Idaman 

Menurut Buddhis 

Itthīnañca dhanaṃ rūpaṃ, Purisānaṃ vijjā dhanaṃ; 

Bhikkhūnañca dhanaṃ sīlaṃ, Rājānañca dhanaṃ balaṃ 

(Lokanīti, 95). 

 

(Kekayaannya para wanita adalah kecantikan fisik; 

Kekayaannya para pria adalah pengetahuan; 

Kekayaannya para bhikkhu adalah kemoralan; 

Kekayaannya para raja adalah kekuatan.) 

 

Pendahuluan 

Ketertarikan terhadap lawan jenis adalah hal yang 

normal dialami oleh siapa saja. Seorang pria tertarik 

dengan wanita, dan wanita tertarik dengan pria. Rata-rata 

orang-orang mendefinisikan ketertarikan ini sebagai 

jatuh cinta. Setiap orang memiliki alasan tersendiri untuk 

jatuh cinta. Ada yang karena penampilan ada juga yang 

karena kemampuan. Jatuh cinta tidak boleh sembarangan 

karena tujuan dari cinta adalah masa depan yang baik. 

Tujuan dari sebuah hubungan adalah kebahagiaan yang 

bukan hanya sesaat saat pacaran saja. Pernikahan 

menjadi tujuan dari sebuah hubungan. Makanya dalam 

menentukan pasangan hidup juga tidak boleh 

sembarangan agar masa depannya juga tidak 

sembarangan. 
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Mungkin ada yang bertanya bagaimana menjadi 

pria idaman menurut Buddhis? Atau bagaimana menjadi 

wanita idaman menurut Buddhis? Artikel ini akan 

memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. 

Menjadi Pria Idaman 

Tidak bisa dipungkiri bahwa semua wanita 

menginginkan pria idaman yang layak menjadi 

pendamping hidupnya. Sama halnya seorang pria juga 

menginginkan wanita idaman yang layak dijadikan 

istrinya. Menurut Buddhis, sebagaimana yang tertera 

dalam Purisa Sutta di Saṃyutta Nikāya, terdapat lima 

faktor yang membuat pria disukai para wanita (S. IV. 

238), yaitu pria yang: 

1. Tampan (rūpavā ca hoti) 

Penampilan seringkali menjadi pusat perhatian 

wanita. Pria yang tampan adalah pria idaman wanita. 

Meskipun ketampanan itu masih relatif. Setiap 

wanita memiliki kriteria sendiri dalam menilai 

ketampanan seorang lelaki. Bisa dari bentuk fisik, 

penampilan, cara berpakaian, potongan rambut, dan 

sebagainya. Tampan tidak selalu dari fisik, bisa juga 

dari kesopanan dan kebersihan dalam merawat 

tubuh. Karena wanita paling tidak suka dengan pria 

yang berantakan.  

2. Kaya (bhogavā ca hoti) 

Tidak bisa dipungkiri bahwa wanita juga melirik pria 

yang kaya. Kaya di sini tidak harus kaya dengan 
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memiliki kekayaan berlimpah. Paling tidak mampu 

hidup mapan dan kecukupan kalau hidup bersama 

dengannya. Wanita melirik pria yang berpenghasilan 

cukup. Itu berarti bukan pria yang pengangguran. 

Pria yang bekerja dan mapan dalam ekonomi adalah 

pria idaman para wanita. Ini bukan materialistik, tapi 

realistik, karena pada dasarnya kehidupan rumah 

tangga tidak hanya butuh kata-kata cinta semata, tapi 

juga ada keperluan yang perlu diselesaikan dengan 

materi. Wanita biasanya berpikir jauh ke depan. 

Bagaimana dengan biaya hidup, pendidikan anak 

nanti, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Makanya 

tak bisa dipungkiri bahwa wanita menginginkan pria 

yang mapan, karena pria adalah tulang punggung 

keluarga. 

3. Bermoral (sīlavā ca hoti) 

Siapa sih yang tidak suka dengan pria bermoral? 

Semua wanita menginginkan pria yang berakhlak 

mulia dan bermoral. Wanita menginginkan pria yang 

berbudi pekerti dan bertata susila. Tidak ada wanita 

yang suka dengan pria yang tidak bermoral. Karena 

moral juga merupakan landasan dalam membina 

keluarga yang harmonis. Tanpa kemoralan, 

umumnya rumah tangga menjadi tidak harmonis. 

Sedikit-sedikit ada masalah. Dan akhirnya terjadi 

keributan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu 

pria yang bermoral adalah pria idaman wanita. 
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4. Cerdas dan rajin (dakkho ca hoti analaso) 

Pria yang cerdas dan rajin adalah pria idaman. Pria 

yang cerdas selalu memiliki pengetahuan yang luas. 

Dengan begitu, ia pasti bisa mengatur rumah tangga 

dengan baik. Bahkan banyak wanita melirik pria 

yang cerdas karena ada daya tarik sendiri. Selain itu 

pria yang rajin. Karena pria yang rajin apalagi 

cerdas, dapat dipercaya mampu menghidupi keluarga 

dengan baik. Orang yang cerdas dan rajin akan 

memiliki pekerjaan yang mapan dan mampu menjadi 

tulang punggung keluarga. Pria yang cerdas juga 

menjadi pria idaman karena pria yang cerdas adalah 

ayah yang baik untuk anak-anaknya.  

5. Dapat menurunkan anak (pajañcassa labhati) 

Harapan pertama dari sepasang kekasih adalah 

menikah. Setelah menikah mereka menginginkan 

momongan atau anak. Anak adalah harta dalam 

hidup berkeluarga. Semua wanita menginginkan 

anak yang lahir dari kandungannya sendiri. Maka 

dari itu, wanita melirik pria yang dapat menurunkan 

anak. 

Sebaliknya, terdapat lima faktor yang membuat 

pria tidak menarik bagi perempuan, yaitu: 

1. Tidak tampan (na ca rūpavā hoti) 

2. Tidak kaya (na ca bhogavā hoti) 

3. Tidak bermoral (na ca sīlavā hoti) 

4. Malas (alaso ca hoti) 
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5. Tidak dapat menurunkan anak (pajañcassa na 

labhati). 

Menjadi Wanita Idaman 

Semua pria melirik wanita idaman yang cocok 

untuk menjadi pendamping hidupnya sampai mati. 

Menurut Buddhis, sebagaimana yang tertera dalam 

Mātugāma Sutta di Saṃyutta Nikāya, terdapat lima 

faktor yang membuat perempuan sangat menarik bagi 

pria (S. IV. 238), yaitu: 

1. Cantik (rūpavā ca hoti) 

Kecantikan menjadi perhatian pertama ketika 

seorang pria bertemu dengan seorang wanita. Setiap 

pria memiliki kriteria yang berbeda-beda. Ada 

beberapa pria yang suka wanita yang berbadan 

langsing, namun ada juga beberapa pria yang suka 

dengan wanita berbadan gemuk. Ada yang suka 

wanita berambut panjang. Ada juga yang suka 

dengan wanita berambut pendek. Makanya 

kecantikan itu relatif karena cara penilaiannya pun 

berbeda-beda. Wanita yang cantik dan rapi dalam 

berpakaian selalu menjadi pusat perhatian pria.  

2. Kaya (bhogavā ca hoti) 

Wanita kaya juga menjadi perhatian para pria. Pada 

intinya para pria lebih suka pada wanita yang 

berkarir dan sukses. Pria melihat wanita berkarir 

sebagai wanita ideal karena ia dapat hidup mandiri 
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tanpa bergantung dengan siapapun. Dan orang 

seperti itu cocok menjadi calon ibu.  

3. Bermoral (sīlavā ca hoti) 

Wanita yang bermoral juga menjadi perhatian utama 

bagi pria. Para pria menginginkan wanita yang 

bermoral karena ini menyangkut masa depan juga. 

Masa depan anak juga akan begantung bagaimana 

orang tua mendidik. Dan anak mewarisi karakter-

karakter orang tua. Seperti pepatah mengatakan 

bahwa buah tidak jauh dari pohonnya. Kalau ibunya 

saja tidak bermoral, anaknya bisa jadi akan 

mewarisinya. Oleh karena itu, memilih wanita yang 

bermoral sebagai pendamping hidup sangatlah 

penting. Bahkan lebih penting daripada cantik dan 

kaya. 

4. Cerdas dan rajin (dakkho ca hoti analaso) 

Cerdas dan rajin adalah kriteria lain yang sering 

diperhatikan para pria. Banyak pria yang jatuh cinta 

pada wanita yang cerdas dan rajin. Karena wanita 

yang cerdas dan rajin patut menjadi ibu bagi anaknya 

nanti.  

5. Dapat melahirkan anak (pajañcassa labhati) 

Pria berharap menjadi ayah. Dan wanita berharap 

menjadi ibu. Setelah sepasang kekasih menikah, 

mereka menginginkan untuk mendapatkan 

momongan dengan segera. Dan wanita yang mampu 

melahirkan anak adalah wanita idaman.  
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Sebaliknya, terdapat lima faktor yang membuat 

perempuan tidak menarik bagi pria, yaitu: 

1. Tidak cantik (na ca rūpavā hoti) 

2. Tidak kaya (na ca bhogavā hoti) 

3. Tidak bermoral (na ca sīlavā hoti) 

4. Malas (alaso ca hoti) 

5. Tidak dapat melahirkan anak (pajañcassa na labhati ) 

Kesimpulan 

Untuk mendapatkan pria idaman, seorang wanita 

juga perlu menjadi wanita idaman. Demikian juga 

sebaliknya, untuk mendapatkan wanita idaman, seorang 

pria perlu menjadi pria idaman. Pria idaman menurut 

Buddhis adalah pria yang tampan, kaya, bermoral, cerdas 

dan rajin, dan dapat memberikan anak. Wanita idaman 

menurut Buddhis adalah wanita yang cantik, kaya, 

bermoral, cerdas dan rajin, dan dapat melahirkan anak. 

Namun, perlu diingat, jangan sampai mencintai 

seseorang hanya karena fisiknya menarik. Fisik sifatnya 

hanya sementara dan akan berubah seiring berjalannya 

waktu. Jangan pula mencintai seseorang karena harta 

karena harta sifatnya juga sementara. Jatuh cintalah 

karena cinta, karena cinta akan mengajarkan kesetiaan, 

kepedulian, perhatian, dan saling memahami dalam 

kondisi apapun.  
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Sepuluh Pertanyaan yang Tidak 

Dijawab oleh Buddha 

Pendahuluan 

Dalam Tipitaka kita menjumpai banyak kisah di 

mana Buddha memilih diam untuk tidak menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadapnya. 

Sepuluh pertanyaan yang biasanya beliau abaikan 

rupanya merupakan pertanyaan-pertanyaan klasik yang 

sudah ada jauh sebelum zamannya. Yang menjadi 

pertanyaan, mengapa Buddha memilih diam untuk tidak 

menanggapi pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, dalam 

artikel ini kita akan membahas tentang sepuluh 

pertanyaan tersebut. 

Macam-Macam Pertanyaan 

Pertanyaan adalah sesuatu yang ingin diketahui. 

Dengan bertanya, seseorang akan mengetahui apa yang 

diperlukan. Pañhapucchā Sutta, Aṅguttara Nikāya, 

memberikan alasan-alasan yang menarik tentang apa 

tujuan dari bertanya. Di sini, Bhikkhu Sariputta 

menyebutkan lima alasan (A. III. 192), di antaranya 

sebagai berikut: 

1. Seseorang bertanya kepada orang lain karena 

kebodohannya (mandattā momūhattā paraṃ pañhaṃ 

pucchati) 
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2. Seseorang dengan keinginan jahat, terdorong oleh 

keinginan bertanya kepada orang lain (pāpiccho 

icchāpakato paraṃ pañhaṃ pucchati) 

3. Seseorang bertanya kepada orang lain sebagaimana 

cara mencaci orang lain (paribhavaṃ paraṃ pañhaṃ 

pucchati) 

4. Seseorang bertanya kepada orang lain karena orang 

tersebut ingin belajar (aññātukāmo paraṃ pañhaṃ 

pucchati) 

5. Seseorang bertanya kepada orang lain dengan 

berpikir “ketika ia ditanyai olehku, dia menjawabnya 

dengan benar, itu adalah bagus; tapi jika ia 

menjawabnya dengan salah maka aku akan 

membetulkannya (panevaṃcitto paraṃ pañhaṃ 

pucchati – ‘sace me pañhaṃ puṭṭho sammadeva 

byākarissati iccetaṃ kusalaṃ, no ce me pañhaṃ 

puṭṭho sammadeva byākarissati ahamassa 

sammadeva byākarissāmī’ti.  

Secara umum, seseorang memiliki beragam cara 

untuk menjawab pertanyaan. Buddha juga memiliki cara 

sendiri dalam menjawab pertanyaan. Di dalam 

Pañhabyākaraṇa Sutta, Aṅguttara Nikāya (A. II. 47), 

disebutkan bahwa terdapat empat jenis cara menjawab 

pertanyaan, antara lain:  

1. Pertanyaan yang harus dijawab secara tegas 

(ekaṃsabyākaraṇīyo),  
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2. Pertanyaan yang harus dijawab dengan analisis 

(vibhajjabyākaraṇīyo),  

3. Pertanyaan yang harus dijawab dengan pertanyaan 

balik (paṭipucchābyākaraṇīyo), dan  

4. Pertanyaan yang harus dikesampingkan (ṭhapanīyo)  

Pertanyaan-Pertanyaan yang Tidak Dijawab 

Sekarang kita sampai pada topik utama yang ingin 

kita bahas. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab 

oleh Buddha adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 

metafisika. Semua pertanyaan yang dapat 

menjerumuskan seseorang masuk ke dalam dua ekstrem 

eternalisme dan nihilisme ditolak oleh Buddha. 

Pertanyaan yang dikesampingkannya disebut abyākata 

pañha. Ini adalah salah satu cara Buddha menjawab 

pertanyaan (ṭhapanīyo) (A. II. 47). 

Sepuluh pertanyaan yang dikesampingkannya bisa 

ditemui di banyak sutta, antara lain di Cūḷamālunkya  

Sutta, Majjhima Nikāya; Siṁsapā Sutta, Saṃyutta 

Nikāya; Pañcattaya Sutta, Majjhima Nikāya; Aggivaccha 

Sutta, Majjhima Nikāya, Nivāpa Sutta, Majjhima 

Nikāya; Kiṃdiṭṭhikasutta, Aṅguttara Nikāya, dll. 

Sebagai contohnya dalam Cūḷamālunkya  Sutta, 

Majjhima Nikāya (M. I. 431), sepuluh pertanyaan 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Apakah alam semesta ini kekal (sassato loko) 



79 | Solusi dari Beberapa Masalah Sosial dalam Kajian Sosiologi Buddhis 

 

2. Apakah alam semesta ini tidak kekal (asassato 

loko) 

3. Apakah alam semesta ini terbatas (antavā loko) 

4. Apakah alam semesta ini tidak terbatas (anantavā 

loko) 

5. Apakah jiwa sama dengan badan jasmani (taṃ 

jīvaṃ taṃ sarīra) 

6. Apakah jiwa berbeda dengan badan jasmani 

(aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīra) 

7. Apakah Tathāgata ada setelah meninggal (hoti 

tathāgato paraṃ maraṇā) 

8. Apakah Tathāgata tidak ada setelah meninggal (na 

hoti tathāgato paraṃ maraṇā) 

9. Apakah Tathāgata ada dan tidak ada setelah 

meninggal (hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ 

maraṇā) 

10. Apakah Tathāgata bukan ada dan bukan tidak ada 

setelah meninggal (neva hoti na na hoti tathāgato 

paraṃ maraṇā.  

Alasan utama yang bisa kita temukan di dalam 

sutta mengapa Buddha menolak untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu karena  (M. I. 432): 

1. Itu tidak bermanfaat (na atthasaṃhitaṃ) 

2. Bukan bagian dari dasar-dasar kehidupan suci 

(na ādibrahmacariyakaṃ) 

3. Tidak menuntun menuju kekecewaan (na 

nibbidāya) 
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4. Tidak menuntun menuju kebosanan (na 

virāgāya) 

5. Tidak menuntun menuju lenyapnya (na 

nirodhāya) 

6. Tidak menuntun menuju kedamaian (na 

upasamāya) 

7. Tidak menuntun menuju pengetahuan langsung 

(na abhiññāya) 

8. Tidak menuntun menuju pencerahan (na 

sambodhāya) 

9. Tidak menuntun menuju nibbāna (na nibbānāya 

saṃvattati.)  

Interpretasi yang lain yang bisa diberikan untuk 

mendukung alasan mengapa Buddha menolak menjawab 

sepuluh pertanyaan tersebut adalah karena Buddha 

memiliki pandangan pragmatisme. Beliau tidak ingin 

bertele-tele menjelaskan apa yang tidak relevan pada 

tugas utama untuk mengakhiri penderitaan. Sikap ini 

ditunjukkan dalam Cūḷamālunkya Sutta dan Siṁsapā 

Sutta. 

Dalam Cūḷamālunkya Sutta, Buddha memberikan 

perumpamaan tentang seorang pria yang terluka anak 

panah yang beracun. Ketika teman dan sahabatnya, 

sanak saudara dan kerabatnya, membawanya ke ahli 

bedah untuk merawatnya, pria tersebut  berkata bahwa ia 

tidak akan membiarkan ahli bedah mencabut anak panah 

beracun yang menusuknya sebelum ia mengetahui siapa 
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yang melepaskan anak panah itu terhadapnya; apakah ia 

adalah seorang mulia, brahmana, pedagang, atau pekerja; 

siapa namanya dan dari suku apa; pendek atau sedang; 

bekulit gelap, cokelat, atau keemasan; hidup di desa, 

pemukiman, atau perkotaan; busur yang melukainya 

merupakan busur panjang ataukah busur silang; tali 

busurnya terbuat dari serat, buluh urat, rami, ataukah 

kulit kayu; tangkainya alami ataukah buatan; bulu yang 

dipasangkan adalah bulu burung nasar ataukah burung 

jangkung; jenis urat tangkai anak panah itu apakah 

terbuat dari urat sapi, kerbau, rusa, atau monyet; apakah 

jenis anak panahnya berpaku, berpisau, melengkung, 

berduri, bergigi anak sapi, atau berbentuk tombak. Pria 

tersebut akan mati terlebih dahulu sebelum dia 

mengetahui jawaban-jawaban atas pertanyaannya. Hal 

yang seharusnya dilakukan adalah mencabut anak panah 

beracun yang menusuknya dan mengobati lukanya (M. I. 

429). 

Dalam Siṁsapā Sutta, Buddha menggunakan 

perumpamaan daun simsapa yang dibandingkan dengan 

daun yang ada di genggamannya untuk menjelaskan 

bahwa sebenarnya apa yang beliau ketahui bagaikan 

daun-daun di hutan simsapa yang tiada bandingnya 

dengan daun-daun yang ada di genggaman tangannya. 

Namun, Buddha tidak menjelaskan semuanya karena 

mereka tidak relevan dengan tujuan utama (S. V. 437). 
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Alasan yang lain mengapa Buddha menolak 

membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah karena 

jawaban-jawaban yang bisa diberikan untuk menjawab 

pertanyaan tersebut akan mengarah pada dua hal ekstrem 

yang sangat ditolak oleh Buddha sendiri. Dua hal 

ekstrem yang ditolak tersebut adalah eternalisme 

(sassatavāda) dan nihilisme (ucchedavāda). Dua hal ini 

adalah pandangan yang umum dimiliki oleh guru-guru 

agama lain. Dari dua pandangan tersebut muncul dua 

praktik ekstrem yang disebut praktik menyiksa diri 

(attakilamathanuyoga) dan pemuasan nafsu 

(kāmasukhallikānuyoga). Karena memiliki pandangan 

eternalisme, maka mereka praktik menyiksa diri. Karena 

memiliki pandangan nihilisme, maka mereka praktik 

pemuasan nafsu. Sepenuhnya Buddha menolak kedua 

pandangan tersebut dan memperkenalkan filosofi baru 

yang disebut Hukum Sebab Musabab yang Saling 

Bergantungan (paṭiccasamuppāda) dan menempuh 

praktik Jalan Tengah (majjhimapatipāda). 

Dalam Brahmajālasutta, Buddha telah merangkum 

enam puluh dua pandangan yang di dalamnya terdapat 

delapan belas pandangan tentang masa lampau dan 

empat puluh empat pandangan berkenaan masa depan 

(D. I. 1.). Buddha menolak enam puluh dua pandangan 

tersebut. Kalau seandainya Buddha menjawab sepuluh 

pertanyaan tersebut, ia akan terjebak pada enam puluh 

dua pandangan yang ditolaknya. Hubungan antara 

sepuluh pertanyaan tersebut dengan enam puluh dua 
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pandangan yang di jelaskan dalam Brahmajālasutta, 

dapat kita jelaskan sebagai berikut: 

1. Alam semesta ini kekal (sassato loko) = eternalisme 

(sassatavāda)  

2. Alam semesta ini tidak kekal (asassato loko) = 

nihilisme (ucchedavāda) 

3. Alam semesta ini terbatas (antavā loko) = 

ekstentionisme (antānantavāda) 

4. Alam semesta ini tidak terbatas (anantavā loko) = 

ekstentionisme (antānantavāda) 

5. Jiwa sama dengan badan jasmani (taṃ jīvaṃ taṃ 

sarīra) = survivalisme 

6. Jiwa berbeda dengan badan jasmani (aññaṃ jīvaṃ 

aññaṃ sarīra) = survivalisme  

7. Tathāgata ada setelah meninggal (hoti tathāgato 

paraṃ maraṇā) = survivalisme 

8. Tathāgata tidak ada setelah meninggal (na hoti 

tathāgato paraṃ maraṇā) = nihilisme (ucchedavāda) 

9. Tathāgata ada dan tidak ada setelah meninggal (hoti 

ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇā) = semi 

eternalisme (ekaccasassatavāda) 

10. Tathāgata bukan ada dan bukan tidak ada setelah 

meninggal (neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ 

maraṇā) = agnotisme (amarāvikkhepavāda). 

Kesimpulan 

Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spekulatif, 

berbau metafisik, menjurus dua ekstrem eternalisme dan 
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nihilisme, dan tidak mengarah pada tujuan utama telah 

dikesampingkan oleh Buddha. Ini adalah salah satu cara 

beliau menjawab, yaitu dengan memilih diam. 

Alasannya adalah karena mereka tidak mendukung 

dalam pencapaian tujuan, pendekatan Agama Buddha 

adalah pragmatisme, untuk menghindari dua ektrim yang 

ditolaknya, dan agar tidak terjebak pada enam puluh dua 

pandangan yang juga ditolaknya. 
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Posisi Wanita dalam Agama Buddha 

Itthīpi hi ekacciyā, seyyā posa janādhipa; 

Medhāvinī sīlavatī, sassudevā patibbatā. 

(Mallikā Sutta, S. I. 85). 

 

(Seorang wanita, oh raja, bisa menjadi lebih baik 

daripada pria; Dia bisa menjadi bijaksana, bermoral, istri 

yang taat, dan hormat pada ibu mertua.) 

 

Pendahuluan 

Agama Buddha adalah salah satu agama yang 

merombak tradisi-tradisi yang mendiskreditkan pihak-

pihak tertentu. Sistem kasta yang membagi kelompok 

masyarakat berdasarkan kelahiran dan keberadaan 

wanita yang diposisikan sebagai budak, dikritik keras 

oleh agama Buddha dan akhirnya agama Buddha 

memperkenalkan kesetaraan gender. Pembahasan ini 

akan menjadi semakin menarik karena di sini kita akan 

membahas tentang kasta, posisi wanita, pembebasan 

akhir bagi wanita, yang dikaji dengan sudut pandang 

agama Buddha. 

Sistem Kasta 

Sistem kasta muncul setelah invasi orang-orang 

Arya di peradaban lembah Indus. Penggolongan 

masyarakat ini tidak muncul begitu saja, tetapi melalui 

proses yang cukup lama. Menurut Purusha Sukta, Rig 
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Veda, terdapat empat pembagian kasta. Dikatakan bahwa 

brāhmaṇa dilahirkan dari mulut Brahma, kṣatriya dari 

bahunya, vaiśya dari pahanya, dan sūdra dari kakinya 

(Brāhmano asya mukhamāsid, bāhurājanyah krtah, ūruh 

tadsya yad vaisyam, padbhyām sūdro ajāyata: (RV 

10.90.11-12). Di sini para brahmana menduduki posisi 

yang paling tinggi di masyarakat. Kemudian disusul oleh 

kasta-kasta di bawahnya. Orang-orang sūdra adalah 

orang-orang yang paling rendah dan bahkan tidak 

memiliki banyak kebebasan untuk bekerja selain sebagai 

budak dari kasta-kasta di atasnya. Penggolongan ini 

ditentukan berdasarkan garis kelahiran. Orang yang 

dilahirkan dari keluarga brahmana akan tetap menjadi 

brahmana, sementara orang yang dilahirkan di keluarga 

sudra, akan tetap sebagai sudra dan takdirnya tidak bisa 

diubah.  

Gagasan ini mendapat penolakan keras dari tradisi 

sramanaisme (petapa). Tradisi sramana bukan hanya 

menolak otoritas Veda, tetapi juga menolak sistem kasta. 

Buddha adalah salah satu guru yang termasuk di tradisi 

sramanaisme. Agama Buddha menyikapi penggolongan 

masyarakat bukan berdasarkan kelahiran, tetapi 

penggolongan masyarakat terjadi karena pekerjaan. 

Aggañña Sutta juga melaporkan bahwa karena tugas dan 

profesi yang seseorang kerjakanlah yang membuat 

seseorang disebut khattiyā, brāhmaṇā, vessā, ataupun 

suddā (D. III. 96). Vāseṭṭha Sutta, Sutta Nipāta, 

mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan 
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antara manusia dari segi mata, hidung, telinga, rambut, 

dll. Yang membedakan manusia satu dengan yang 

lainnya hanyalah persetujuan. Sebagai contohnya, jika 

seseorang memelihara sapi dan hidup dari pekerjaannya 

itu, ia disebut petani (kassako); hidup dengan 

keterampilan disebut pengrajin (sippiko), hidup dengan 

berdagang disebut pedagang (vāṇijo), hidup dengan upah 

melayani orang disebut pegawai (pessiko), hidup dengan 

mencuri disebut pencuri (coro), hidup dengan 

keterampilan memanah disebut prajurit (yodhājīvo), 

hidup dengan melayani kegiatan ritual disebut pendeta 

(yājako), atau orang yang hidup dengan mengatur negara 

atau desa disebut raja (rājā) (Sn. 608-619). 

Selain itu, kualitas dari setiap individu tidak bisa 

dinilai dari segi kelahiran, tetapi dinilai dari segi 

perbuatan. Dikatakan bahwa karena perbuatan seseorang 

adalah brahmana, dan karena perbuatan pula seseorang 

bukan-brahmana (Na jaccā brāhmaṇo hoti, na jaccā hoti 

abrāhmaṇo; Kammunā brāhmaṇo hoti, kammunā hoti 

abrāhmaṇo (M. II. 122). Itulah sebabnya di dalam 

Agama Buddha pembebasan akhir tidak ada kaitannya 

dengan kasta. Buddha mendeskripsikan kesucian untuk 

semua empat kasta (samaṇo gotamo cātuvaṇṇiṃ 

suddhiṃ paññapeti (M. II. 147). Diibaratkan 

sebagaimana air samudra yang memiliki satu rasa, yaitu 

rasa garam, demikian pula ajaran Buddha memiliki satu 

rasa, rasa pembebasan (Seyyathāpi, pahārāda, 

mahāsamuddo ekaraso loṇaraso; evamevaṃ kho, 
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pahārāda, ayaṃ dhammavinayo ekaraso, vimuttiraso (A. 

IV. 203). 

Semua dari kasta apapun bisa mencapai kesucian, 

dan Buddha mengijinkan kasta apapun untuk menjadi 

bhikkhu atau bhikkhuni di bawah bimbingan beliau. 

Posisi Wanita  

Sebenarnya posisi wanita sebelum tradisi 

brahmanisme mendapat posisi yang cukup tinggi. Di 

peradaban Mohenjodharo dan Harappa, wanita 

sepertinya lebih tinggi daripada pria. Ini terbukti dengan 

adanya istilah Jagan-matta atau dewi Sri. Wanita 

mendapat penghargaan karena wanita adalah orang yang 

melahirkan anak.  

Bahkan di masa-masa awal setelah kedatangan 

bangsa Arya, posisi wanita belum goyah. Menurut Rig-

Veda-Saṃhita, wanita mendapatkan posisi tinggi di 

masyarakat. Di waktu itu banyak wanita yang menyusun 

sutras. Di antara wanita yang cukup terkenal antara lain 

Vishvatara, Ghosha, Apala, Romasa, dan Lopamudra. 

Secara umum wanita-wanita tersebut dikenal sebagai 

Rishika atau Brahmavadini. Wanita memiliki 

kesempatan untuk belajar dan mengajar. Selain itu 

mereka juga memiliki kebebasan untuk melakukan 

kegiatan keagamaan. 

Setelah tradisi brahmanisme berkembang, posisi 

wanita menjadi semakin menurun. Di dalam 
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Bhagavathgita, posisi turun sebagaimana posisi Shudra 

atau kasta terendah. Manusmruti mencatat bahwa wanita 

tidak perlu melakukan pengorbanan atau mengikuti 

kegiatan-kegiatan keagamaan. Wanita cukup patuh pada 

suami untuk bisa terlahir di alam surga. Di salah satu 

teks dikatakan bahwa wanita diciptakan sebagai pemuas 

nafsu pria saja. Menurut Satapatha Brahmana, tubuh 

wanita bukanlah milik wanita itu sendiri. Ketika wanita 

melawan suami, dia harus meminta maaf di depan 

umum. Ini tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan 

Shudra.  

Di periode Upanishad, kedudukan wanita naik lagi. 

Wanita seperti Gargi dan Maitri mengangkat perdebatan 

filosofis dengan laki-laki. Oleh karena itu, wanita 

dipertimbangkan setara dengan pria atau bahkan bisa 

lebih.  

Agama Buddha menyikapi posisi wanita setara 

dengan laki-laki. Mallikā Sutta dari Saṁyutta Nikāya 

mencatat sebuah cerita di mana istrinya Raja Kosala 

melahirkan anak perempuan. Raja Kosala menjadi sedih 

mendengar bahwa anak yang lahir bukan laki-laki, tapi 

perempuan. Hal ini terjadi karena pada waktu itu masih 

banyak anggapan bahwa posisi wanita adalah rendah. 

Melihat ini kemudian Buddha memberikan nasihat 

bahwa seorang wanita dapat lebih baik dari pada seorang 

laki-laki. Seorang wanita bisa menjadi bijaksana dan 

bermoral, menjadi istri yang taat, dan hormat kepada 
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mertua. Selain itu, anak laki-laki yang dia lahirkan bisa 

menjadi orang yang bijaksana atau raja yang mulia (S. I. 

85).  

Di lain kesempatan wanita dikatakan sebagai 

benda yang paling baik (Itthī bhaṇḍānaṃ uttamaṃ) (S. I. 

44). Ini karena wanita adalah barang yang seharusnya 

tidak diberikan atau ditinggalkan sia-sia 

(avissajjanīyabaṇḍattā); karena semua Bodhisatta dan 

raja pemutar roda dikandung dalam rahim seorang ibu. 

Bahkan permata yang paling berharga tidak disebut 

“benda terbaik” karena masih termasuk dalam kelompok 

barang yang dapat diberikan; tetapi seorang perempuan 

yang telah meninggalkan keluarganya tidak boleh 

dilepaskan kepada orang lain. Itulah mengapa wanita 

disebut sebagai benda terbaik. Lebih jauh lagi, seorang 

perempuan disebut benda terbaik karena ia adalah 

sumber pertama, tubuhnya adalah tempat lahirnya 

manusia berdarah murni yaitu para Buddha dan 

arahanta.  

Selama periode Brahmanisme, wanita tidak 

memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan-

kegiatan keagamaan. Menurutnya, kegiatan keagamaan 

hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja. Oleh karenanya, 

masyarakat pada umumnya berkeinginan untuk memiliki 

anak laki-laki supaya kelak anaknya bisa melakukan 

perbuatan-perbuatan berjasa yang bisa disalurkan 

kepadanya setelah mereka meninggal. Namun, menurut 
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agama Buddha, siapapun bisa melakukan perbuatan-

perbuatan berjasa dan siapapun bisa menyalurkan jasa 

kebajikan yang telah mereka lakukan kepada sanak 

keluarga yang telah meninggal. 

Sebagai tambahan, tugas antara suami dan istri juga 

terjalin secara timbal balik. Di sini istri bukan berperan 

sebagai pemuas nafsu suami. Berdasarkan Sigālovāda 

Sutta, terdapat lima cara seorang suami harus 

memperlakukan istrinya seperti arah Barat. 

1. Dengan menghormati (sammānanāya) 

2. Dengan bersikap ramah-tamah (anavamānanāya) 

3. Dengan kesetiaan (anaticariyāya) 

4. Dengan menyerahkan kekuasaan rumah tangga 

kepadanya (issariyavossaggena) 

5. Dengan memberi barang-barang perhiasan 

kepadanya (alaṅkārānuppadānena) 

Apa yang harus dilakukan istri terhadap suaminya 

juga terangkum dalam Sigālovāda Sutta (D. III. 190) 

sebagai berikut: 

1. Menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik 

(susaṃvihitakammantā) 

2. Bersikap ramah-tamah terhadap sanak keluarga 

kedua belah pihak (saṅgahitaparijanā) 

3. Dengan kesetiaan (anaticārinī) 

4. Menjaga barang-barang yang diberikan suaminya 

(sambhatañca anurakkhati) 
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5. Pandai dan rajin dalam melaksanakan segala 

tanggung jawabnya (dakkhā ca hoti analasā 

sabbakiccesu)  

Pembebasan Akhir Bagi Wanita 

Tujuan akhir dari Agama Buddha adalah untuk 

mencapai pembebasan dari dukkha. Tujuan ini juga 

disebut sebagai nibbāna. Tujuan ini tidak membedakan 

gender. Dengan kata lain, pria maupun wanita bisa 

mencapai tujuan ini.  

Menjadi wanita bukan berarti tidak memiliki 

harapan untuk mengakhiri penderitaan. Gotami Sutta 

secara jelas menceritakan bahwa ketika Buddha ditanyai 

oleh Bhikkhu Ananda tentang kemungkinan seorang 

wanita untuk mencapai sotāpatti, sakādāgami, anāgāmi, 

dan arahat, Buddha menjawabnya bahwa itu mungkin 

saja (A. IV. 276). Seorang wanita apabila bersunguh-

sungguh mempraktikan Dhamma bisa saja mencapai 

tingkatan-tingkatan kesucian. Dengan alasan itu akhirnya 

Buddha mengizinkan wanita untuk menjadi bhikkhuni di 

bawah bimbingannya. Bhikkhuni pertama yang 

ditahbiskan adalah Mahāpajāpatī Gotami yang 

merupakan ibu tirinya sendiri (A. IV. 278).  

Tingkat kemampuan wanita dalam memahami 

ajaran Buddha juga tidak berbeda dengan kemampuan 

yang dimiliki oleh para pria. Buddha menyebutkan 

Bhikkhuni Mahāpajāpatī Gotamī sebagai bhikkhuni yang 
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paling terkemuka di dalam senioritas; Bhikkhuni Khemā 

terkemuka dalam kebijaksanaan agung; Bhikkhuni 

Uppalavaṇṇā terkemuka dalam potensi kekuatan 

supranatural; Bhikkhuni Paṭācārā terkemuka dalam 

ketaatan pada peraturan; Bhikkhuni Dhammadinnā 

terkemuka dalam penyampaian Dhamma; Bhikkhuni 

Nandā terkemuka dalam meditasi; Bhikkhuni Soṇā 

terkemuka dalam memunculkan semangat; Bhikkhuni 

Sakulā terkemuka dengan kemampuan mata batinnya; 

Bhikkhuni Bhaddā Kuṇḍalakesā terkemuka dalam 

pencapaian pengetahuan langsung dengan cepat; 

Bhikkhuni Bhaddā Kāpilānī terkemuka di dalam 

mengingat kehidupan-kehidupan lampau; Bhikkhuni 

Bhaddā Kaccānā terkemuka dalam pencapaian 

pengetahuan langsung yang agung; Bhikkhuni 

Kisāgotamī terkemuka di antara para pemakai jubah 

kasar; dan Bhikkhuni Sigālamātā terkemuka di dalam 

keyakinan (A. I. 25).  

Therigatha merupakan kitab yang berisi kumpulan 

syair-syair dari para Theri yang telah mencapai kesucian. 

Ini adalah bukti bahwa wanita juga memiliki cukup 

kemampuan untuk mencapai kesucian. 

Kesimpulan 

Buddha mengakui kesetaraan gender dengan 

menempatkan wanita di tempat yang setara dengan pria. 

Sikapnya ini menentang pandangan yang selama ini 

telah mengakar di masyarakat tentang ketidakmampuan 
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wanita. Dalam agama Buddha, wanita bisa mencapai 

tingkat-tingkat kesucian. Buddha juga memberikan 

kesempatan bagi wanita untuk menjadi bhikkhuni.  

  



95 | Solusi dari Beberapa Masalah Sosial dalam Kajian Sosiologi Buddhis 

 

Pindah Agama 

dalam Perspektif Buddhis 

Kiccho manussapaṭilābho, kicchaṃ maccāna jīvitaṃ; 

Kicchaṃ saddhammassavanaṃ, kiccho 

buddhānamuppādo. 

(Dhammapada, 182). 

 

(Sungguh sulit terlahir sebagai manusia, sungguh sulit 

kehidupan manusia, sungguh sulit untuk bisa 

mendengarkan ajaran benar, dan sungguh jarang 

munculnya seorang Buddha.) 

Pendahuluan 

Pindah agama sepertinya topik yang sangat perlu 

kita bahas sehubung ini merupakan fakta di lapangan 

yang semakin hari semakin meruncing. Menurunnya 

jumlah umat Buddha, terutama di desa-desa, sebagaian 

besar disebabkan karena perpindahan agama. Faktor 

utama yang menyebabkan umat Buddha pindah agama 

adalah pernikahan. Tidak ada masalah yang lebih serius 

untuk pindah agama selain tentang pasangan hidup dan 

keputusan menikah. Saya sendiri adalah salah satu di 

antara sekian banyak orang yang sempat ingin pindah 

agama.  
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Kasus yang saya alami pada saat itu merupakan 

kasus yang wajar di saat saya berhadapan dengan 

kebimbangan. Pergaulan yang terbatas, aktivitas 

komunitas muda-mudi Buddhis yang sempat lumpuh, 

kurangnya wadah untuk menapung kreativitas, dan 

kurangnya pembinaan memicu tekad untuk pindah 

agama. Hal yang sama juga dialami oleh teman-

temanku. Namun rupanya mereka tidak kunjung 

menemukan jalan keluar, hingga akhirnya teman-

temanku sudah banyak yang pindah agama karena 

terbentur dengan pernikahan.  

Bagaimana Pandangan Agama Buddha tentang 

Pindah Agama? 

Kalau kita menyusuri Tipiṭaka, kita akan 

menjumpai berbagai kasus tentang pindahnya keyakinan. 

Kebanyakan, orang-orang dari keyakinan luar setelah 

mengenal ajaran Buddha memutuskan untuk masuk 

menjadi pengikut Buddha. Dengan kata lain menjadi 

Buddhis. Kasus yang paling terkenal adalah perumah 

tangga Upāli, pengikut dan penyokong utama dari sekte 

Nigaṇṭha, setelah kalah berdebat dengan Buddha, 

memutuskan untuk menjadi Buddhis (M. I. 379). Namun 

kita juga menjumpai pengikut Buddha yang memutuskan 

pindah keyakinan. Sebagai contohnya adalah 

Sunakkhatta. Alasannya karena Buddha tidak mau 

menujukkan kesaktian dan dia berpikir bahwa petapa 

terlanjang yang mengumpulkan makanan dengan empat 
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postur, merangkak di tanah, mengunyah makanan hanya 

dengan mulut saja, sebagai petapa yang lebih suci dari 

Buddha (D. III. 2).  

Ketika perumah tangga Upāli menyatakan ingin 

menjadi pengikutnya, Buddha malah memintanya untuk 

mempertimbangkan kembali. Ini yang membuat 

perumah tangga Upāli menjadi terheran karena biasanya 

guru-guru sekte lain akan menerimanya, 

membuatkannya umbul-umbul, dan mengumumkannya 

di sepanjang kota Nāḷandā. Tekad perumah tangga Upāli 

menjadi semakin bulat untuk pindah menjadi Buddhis 

(M. I. 379).  

Sebenarnya dalam agama Buddha tidak ada aturan 

ketat atau hukuman bagi mereka yang pindah agama atau 

mengundurkan diri sebagai pengikut Buddha dan 

menjalani praktik keagamaan lain. Bagi agama Buddha, 

terlepas dari status agama, siapapun yang selalu berusaha 

berbuat baik, menghindari segala bentuk kejahatan, dan 

membersihkan batin dari bentuk-bentuk pikiran jahat, 

dapat terlahir di alam bahagia, Surga, setelah kematian. 

Namun Buddha juga memberikan jawaban keras tentang 

kasus pengunduruan diri Sunakkhatta sebagai muridnya. 

Buddha menyebutnya sebagai ‘moghapurisa.’ 

Buddha bukanlah tipe guru yang menginginkan 

banyak pengikut dengan menghalalkan segala cara. 

Ketika Kevaddha memohon Buddha agar mau mengutus 

murid-muridnya untuk menunjukkan berbagai kesaktian 
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supaya banyak orang semakin yakin terhadap agama 

Buddha, Beliau menjelaskan tiga macam kesaktian, yaitu 

kesaktian kekuatan psikis, kesaktian telepati, dan 

kesaktian nasihat. Dari tiga kesaktian ini, Buddha 

menyetujui kesaktian nasihat (D. I. 212). Buddha sama 

sekali tidak bernafsu untuk membuat orang di seluruh 

dunia menjadi pengikutnya. Misionaris Buddhis yang 

diutusnya untuk menyebarkan Dhamma ke seluruh 

penjuru bukan bermaksud membuddhiskan seluruh umat, 

tetapi dhamma diperkenalkan demi kesejahteraan dan 

kebahagiaan banyak makhluk (bahujanahitāya 

bahujanasukhāya) (Vin. I. 20). Kehidupan brahmacariya 

di bawah bimbingan Buddha bukan dijalani untuk 

menipu, membujuk-bujuk mereka; bukan untuk 

kepentingan perolehan, kehormatan, dan pujian; bukan 

untuk memenangkan perdebatan; juka bukan dengan 

pikiran “Semoga orang-orang mengenalku demikian” 

(A. II. 26). Lagi pula ajarannya hanya untuk orang-orang 

yang bijaksana, bukan untuk orang-orang yang tidak 

bijaksana (paññavantassa ayaṃ dhammo, nāyaṃ 

dhammo duppaññassa) (A. IV. 229). 

Alasan untuk Tidak Pindah Agama 

Meskipun agama Buddha memberikan kebebasan 

berpikir dan memilih agama, ada beberapa alasan untuk 

tetap menjadi Buddhis dan menjalankan praktik ajaran 

Buddha. Menurut Buddha, untuk dapat telahir sebagai 

manusia amatlah sulit (kiccho manussapaṭilābho) (Dhp. 
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182). Seringkali ini diibaratkan seperti halnya seekor 

kura-kura buta yang datang ke permukaan laut sekali 

dalam seratus tahun, sungguh sulit atau kalaupun bisa 

membutuhkan waktu yang sangat lama, untuk bisa 

memasukkan kepalanya ke dalam lubang gandar bermata 

tunggal (S. V. 456). Apalagi memiliki kesempatan untuk 

mendengarkan Dhamma yang baik (kicchaṃ 

saddhammassavanaṃ (Dhp. 182). Pañcapubbanimitta 

Sutta memberikan penjelasan menarik tentang 

bagaimana sikap para dewa yang menjumpai dewa lain 

yang akan meninggal dari alam dewa, menasihatinya 

supaya terlahir di alam yang baik (sugati), mendapatkan 

perolehan yang baik (suladdhalābha), dan berdiri kokoh 

terhadapnya (suppatiṭṭhito). Apa yang disebut sebagai 

alam yang baik adalah alam manusia, perolehan yang 

baik adalah keyakinan terhadap Dhamma dan Vinaya 

yang diajarkan Buddha, dan berdiri kokoh adalah tidak 

goyah terhadapnya (It. 76). Memiliki keyakinan yang 

kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Saṅgha, dikatakan 

sebagai memiliki keyakinan yang tinggi dan mereka 

yang memiliki keyakinan yang tertinggi (aggappasādā), 

hasilnya pun juga menjadi yang tertinggi (It. 97). Betapa 

tidak beruntungnya dia, ketika seseorang memiliki 

kesempatan terlahir di alam manusia dan Dhamma yang 

baik masih terjaga, malah memilih meninggalkannya.  

Buddha menjelaskan tiga jenis anak. Ketika anak 

yang orang tuanya tidak berlindung pada Tiratana 

(Buddha, Dhamma, dan Saṅgha) dan tidak menjalankan 



100 | Solusi dari Beberapa Masalah Sosial dalam Kajian Sosiologi Buddhis 

 

pañcasīlā Buddhis, tetapi anaknya berlindung pada 

Tiratana dan menjalankan pañcasīlā Buddhis, ia disebut 

sebagai anak yang berkualitas tinggi (atijāta putta). 

Ketika anak yang orang tuanya berlindung pada Tiratana 

dan menjalankan pañcasīlā Buddhis, demikian juga dia, 

ia disebut sebagai anak yang berkualitas serupa (anujāta 

putta). Dan anak disebut sebagai anak yang berkualitas 

rendah (avajāta putta) apabila orang tuanya berlindung 

pada Tiratana dan menjalankan pañcasīlā Buddhis, tetapi 

dia tidak berlindung pada Tiratana dan tidak 

menjalankan pañcasīlā Buddhis (It. 63). Dari sini jelas 

bahwa, agar tidak dikategorikan sebagai anak yang 

berkualitas rendah (avajāta putta), seseorang diharapkan 

untuk tetap menjadi Buddhis dan menjalankan pañcasīlā 

Buddhis.  

Orang tua menginginkan lima hal dari anak yang 

terlahir di keluarga mereka (A. III. 43). Lima itu antara 

lain: 

1. Setelah disokong oleh kita, dia akan menyokong kita 

(bhato vā no bharissati) 

2. Dia akan melakukan pekerjaan untuk kita (kiccaṃ vā 

no karissati) 

3. Garis keturunan akan terjaga (kulavaṃso ciraṃ 

ṭhassati) 

4. Dia akan menjaga warisan (dāyajjaṃ paṭipajjissati) 
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5. Setelah kita mati, dia akan melakukan persembahan 

yang ditujukan kepada kita (atha vā pana petānaṃ 

kālaṅkatānaṃ dakkhiṇaṃ anuppadassatīti).  

Kalau anak pindah agama, dia tidak bisa menjaga 

garis keturunan keluarga. Kalaupun kulavaṃso diartikan 

sebagai tradisi keluarga, anak yang pindah agama 

mungkin masih bisa menjaga tradisi-tradisi baik yang 

telah diterapkan oleh orang tuanya dulu, tetapi pasti ada 

beberapa kasus yang bisa ditinggalkan. Ambil contoh, 

ketika orang tuanya merupakan penyokong para 

bhikkhu, ketika orang tuanya meninggal, anaknya pasti 

meninggalkan kebiasaan orang tua tersebut. Dengan 

demikan anak, tidak bisa melakukan kewajibannya 

sebagai anak terhadap orang tua untuk menjaga garis 

keturunan keluarga (D. III. 189). 

Kalau anaknya pindah agama, harapan orang tua 

yang terakhir bisa pupus. Orang tua menginginkan, 

setelah kematiannya, anaknya melakukan persembahan, 

pelimpahan jasa, atau pattidāna yang ditunjukkan 

kepadanya. Namun karena beda keyakinan, pelimpahan 

jasa mungkin diabaikan. Kalau ini terjadi, ia bukan 

hanya mengecewakan orang tua, tetapi ia juga tidak 

mampu menjalankan kewajibannya terhadap orang tua 

untuk melakukan pelimpahan jasa setelah mereka 

meninggal (D. III. 189).  
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Peran Orang tua Supaya Anaknya Tidak Pindah 

Agama 

Dalam agama Buddha, anak bukanlah titipan, 

melainkan kekayaan dari manusia itu sendiri (puttā 

vatthu manussānaṃ) (S. I. 37). Dengan pertimbangan 

ini, maka sudah menjadi kewajiban orang tua untuk 

menjaganya baik-baik. Orang tua berkewajiban melarang 

anaknya berbuat jahat, mendorongnya untuk selalu 

berbuat baik, memberikannya pendidikan, menentukan 

pasangan yang sesuai untuk anaknya, dan menyerahkan 

warisan di waktu yang tepat (D. III. 189). Orang tua juga 

hendaknya berperan serta agar anaknya tidak pindah 

agama. Orang tua sudah semestinya mendorong anaknya 

untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan Buddhis dan 

memberikan pendidikan yang dapat meningkatkan 

keyakinan anak terhadap Tiratana dengan cara 

menyekolahkannya di sekolah yang ada fasilitas untuk 

memperdalam agama Buddha.  

Lebih daripada itu, orang tua berkewajiban untuk 

menentukan pasangan hidup anaknya. Dengan melihat 

alasan diatas, pasangan yang cocok untuk anaknya 

mestinya yang sama-sama Buddhis agar sejalan 

pemikirannya. Agama Buddha juga menganjurkan 

apabila pasangan istri ingin hidup harmonis baik di 

kehidupan ini maupun selanjutnya, pasangan istri 

haruslah sepadan dalam keyakinan (samasaddhā), 
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kedermawanan (samacāgā), kemoralan (samasīlā), dan 

kebijaksanaan (samapaññā) (A. II. 62). 

Alasan yang mendasar mengapa pasangan 

harusnya sesama Buddhis, karena ketika sama-sama 

Buddhis, keduanya akan menaruh keyakinan pada 

Tiratana, hukum kamma, dan hukum kammavipāka. 

Dengan memiliki keyakinan yang demikian, maka 

mereka akan menjadi lebih dermawan karena agama 

Buddha mengajarkan kedermawanan. Dengan memiliki 

keyakinan terhadap hukum kamma dan hukum 

kammavipāka, mereka akan terkendali dalam kemoralan. 

Secara bertahap mereka akan semakin bijaksana dalam 

menjalani kehidupan berumah tangga.  

Kesimpulan 

Meskipun Tipiṭaka tidak memberikan penjelasan 

tentang larangan pindah agama, tetapi ada beberapa 

alasan supaya generasi muda tidak pindah agama. Agar 

anak tidak dikategorikan sebagai anak yang berkualitas 

rendah, ia diharapkan untuk tetap menjadi Buddhis 

(berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Saṅgha) dan 

menjalankan pañcasīlā Buddhis sebagaimana orang 

tuanya. Kalau anak pindah agama, ia bukan hanya 

mengingkari kewajibannya terhadap orang tua, tetapi 

juga membuat orang tua kecewa. Anak yang pindah 

agama akan memutus garis keturuan keluarga atau 

menghilangkan tradisi baik keluarga dan juga 

mengabaikan upacara pelimpahan jasa untuk orang 
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tuanya yang telah meninggal. Mengingat anak adalah 

kekakayaan dari orang tua itu sendiri, maka sudah 

semestinya orang tua menjaganya baik-baik dan 

memantapkan keyakinannya supaya tidak pindah agama. 
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Melakukan Pūjā 

Pūjā ca pūjanīyānaṃ etaṃ maṅgalamuttamaṃ 

(Mahāmaṅgala Sutta: Sn. 262) 

(Menghormat pada mereka yang patut dihormati adalah 

berkah utama) 

Pendahuluan 

Tradisi pūjā  memang tidak asing lagi bagi umat 

Buddha. Dalam pengertian umum, pūjā  diartikan 

sebagai kegiatan memberikan persembahan atau 

melakukan pernghormatan pada objek-objek yang 

dipuja. Namun masih banyak di antara umat Buddha 

sendiri yang masih kurang memahami maksud pūjā yang 

sesungguhnya. Kesalahpamahaman ini membuat 

pengertian pūjā  bergeser pada arti yang sesungguhnya. 

Sering kali pūjā  disalahartikan sebagai meminta atau 

memohon kepada dewa-dewa tertentu supaya 

keinginannya tercapai. Padahal pūjā yang sesungguhnya 

adalah menghormat atau memberikan persembahan. 

Oleh karena itu, artikel pendek ini akan memberikan 

sedikit penjelasan mengenai pūjā  dan panduan-panduan 

untuk melakukan pūjā . 

Pūjā  dalam Arti Menghormat 

Kata ‘pūjā’ merupakan kata yang berasal dari akar 

kata √pūj baik dalam bahasa Pāli maupun Sansekerta. 

Pūjā berarti menghormat, menyembah, respek, memuja, 
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dll. Dalam kanon Pāli kata pūjā sering kali didampingi 

dengan kata sakkaroti, garukaroti, dan māneti (M. I. 

336). Sebagai contohnya dalam Māratajjanīya Sutta, 

‘etha, tumhe bhikkhū sīlavante kalyāṇadhamme 

sakkarotha garuṃ karotha mānetha pūjetha’ (M. I. 336). 

Dalam hal ini, pūjā  adalah melakukan penghormatan. 

Pūjā  dalam Arti Memberi 

Aṅguttara Nikāya memberikan dua macam dāna – 

āmisa dāna dan dhamma dāna (A. I. 91). Selain itu, juga 

disebutkan dua macam pūjā – āmisa pūjā dan dhamma 

pūja (A. I. 93). Di sini, baik āmisa dāna maupun āmisa 

pūjā memberikan arti persembahan atau donasi 

kebutuhan-kebutuhan pokok bhikkhu kepada bhikkhu 

saṅgha. Kebutuhan pokok bhikkhu antara lain jubah 

(cīvara), makanan (piṇḍapāta), tempat tinggal 

(senāsana), dan obat-obatan (gilānappaccaya). Dalam 

hal ini, pūjā  adalah memberi. 

Pūjā  dalam Arti Menghormat Sekaligus 

Mempersembahkan 

Pūjā dalam arti menghormat sekaligus 

mempersembahkan adalah pūjā  yang sudah umum kita 

ketahui. Biasanya ini digambarkan dengan kegiatan 

pergi ke wihara, melakukan pūjābakti, 

mempersembahkan bunga, lilin, dupa dan lain 

sebagainya di depan altar Buddha.  
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Terdapat dua macam pūjā , yaitu āmisa pūjā dan 

patipatti pūjā. Āmisa pūjā adalah bentuk penghormatan 

dengan malakukan persembahan-persembahan berbentuk 

materi kepada objek yang dipuja. Sementara patipatti 

pūjā adalah bentuk penghormatan dengan 

mempraktikkan ajaran Buddha. Ringkasnya, 

mempraktikkan ajaran Buddha adalah mempraktikkan 

kemoralan (sīla), meditasi (samādhi) dan kebijaksanaan 

(paññā). Buddha lebih menyetujui penghormatan dalam 

bentuk praktik daripada sekadar ritual. Buddha 

mengingatkan bahwa bhikkhu, bhikkhuni, umat awam 

laki-laki dan perempuan mana pun yang mempraktikkan 

Dhamma dengan benar, dan dengan sempurna 

menuntaskan jalan Dhamma, ia telah memberikan 

penghormatan dan pemujaan tertinggi kepada Buddha 

(D. II. 138). 

Sikap Melakukan Pūjā  

Sikap fisik dalam melakukan pūjā  dapat kita temui 

di literatur Pāli. Di zaman Buddha dahulu, sikap 

menghormat dengan cara demikian sudah dianggap 

umum. Sikap-sikap itu antara lain: 

1. Añjali adalah sikap menghormat dengan cara 

merangkapkan kedua telapak tangan membentuk 

seperti kuncup teratai. Dalam literatur Pāli, sikap ini 

muncul dalam kalimat añjaliṃ paṇāmeti, añjaliṃ 

paggaṇhāti, atau añjaliṃ karoti. Umumnya sikap 

añjali ini dilakukan di depan dada. 
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2. Namakkāra adalah sikap bersujud dengan lima titik 

(lutut, ujung jari-jari kaki, dahi, siku, dan telapak 

tangan) menyentuh lantai kepada objek yang dipuja . 

Bentuk menghormat dengan cara ini biasa muncul 

dalam literatur Pāli sebagai namassati, vandati, atau 

abhivādeti. Umumnya sikap ini disertai dengan sikap 

añjali.  

3. Padakkhiṇa adalah sikap mengelilingi objek yang 

dipuja dengan bahu kanan menghadap pada objek 

yang dipuja. Di India pada waktu itu, karena mereka 

berpakaian semacam selendang, jadi sebelum 

melakukan Padakkhiṇa, mereka menyibakkan 

selendang di bahu kanannya dan membiarkannya 

terbuka kemudian berjalan perlahan mengelilingi 

objek yang dipuja. Bentuk menghormat dengan cara 

ini biasa muncul dalam literatur Pāli sebagai 

padakkhiṇaṃ karoti.  

Objek yang Dipuja 

Stupa atau Cetiya 

Pada zaman ketika Buddha masih hidup, para 

bhikkhu dan umat menghormat Buddha, baik dengan 

cara añjali, namakkāra, atau padakkhiṇa. Namun setelah 

Buddha mencapai parinibbāna, umat melakukan pūjā  

kepada stupa di mana relik Buddha disimpan. Dalam 

Mahāparinibbāna Sutta, Bhikkhu Ānanda bertanya 

kepada Buddha tentang bagaimana memperlakukan 

jenazahnya setelah Buddha wafat nanti. Buddha 
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kemudian memberikan petunjuk bahwa jenazah Buddha 

harus diperlakukan seperti halnya Raja Cakkavatti dan 

dibangunkan stupa di persimpangan jalan 

(cātumahāpathe tathāgatassa thūpo kātabbo) (D. II. 

142). Lebih lanjut, Buddha mengatakan bahwa para 

umat awam yang mempersembahkan bunga atau 

wewangian dan warna-warna di sana dengan ketulusan 

hati, akan memperoleh manfaat dan kebahagiaan untuk 

waktu yang lama (tattha ye mālaṃ vā gandhaṃ vā 

cuṇṇakaṃ vā āropessanti vā abhivādessanti vā cittaṃ vā 

pasādessanti tesaṃ taṃ bhavissati dīgharattaṃ hitāya 

sukhāya. Ibid.). Dari sini kita tahu bahwa objek yang 

dapat dipuja adalah stupa atau cetiya yang sengaja 

didirikan untuk menyimpan relik Buddha. Namun 

Buddha juga menambahkan bahwa ada empat orang 

yang layak dibangunkan stupa, antara lain: 

Sammāsambuddho, Paccekasambuddho, Tathāgatassa 

Sāvako, dan Rājā Cakkavattī (D. II. 142). 

Ada tiga macam Cetiya (J. 479. 228), yaitu: 

1. Sārīka-Cetiya adalah yang berhubungan dengan relik 

Buddha atau sisa tubuh Buddha. 

2. Pāribhogika-Cetiya adalah barang-barang yang 

pernah digunakan oleh Buddha. 

3. Uddesika-Cetiya adalah penggambaran tentang 

beliau.  

Dengan demikian Stupa atau Cetiya yang 

menyimpan relik Buddha adalah objek yang selayaknya 
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dipuja. Sārīka-Cetiya dalam hirarkinya mendapat tempat 

yang paling mulia (paribhogacetiyato hi sārīka cetiyaṃ 

mahantataraṃ (AA. II. 6).  

Pohon Bodhi 

Pohon Bodhi, pohon di mana Buddha mencapai 

penerangan sempurna, mendapat tempat penting sebagai 

objek yang dipuja. Ini dikategorikan sebagai 

Pāribhogika-Cetiya atau barang-barang yang pernah 

digunakan oleh Buddha. Kāliṅgabodhi Jātaka (J. 479. 

228-230), melaporkan bahwa ketika Buddha masih 

hidup, Bhikkhu Ānanda memiliki semaian biji pohon 

Bodhi yang berasal dari Gayā di mana Buddha mencapai 

pecerahan, dan menanamnya di depan Vihāra Jetavana. 

Dikatakan pohon ini sengaja di tanam di sana dengan 

tujuan sebagai objek pemujaan (pūjanīyaṭṭhāna) bagi 

para umat yang datang di saat Buddha sedang tidak ada 

di wihara. Pohon ini dikenal sebagai Ānanda-bodhi. 

Bentuk lain dari Pāribhogika-Cetiya, antara lain jubah, 

patta, saringan air, dan berbagai alat-alat yang pernah 

digunakan oleh Buddha. 

Buddha-rūpaṃ atau Patung Buddha 

Patung atau gambar Buddha adalah objek 

pemujaan yang paling sering ditemui. Objek pemujaan 

ini dikategorikan dalam Uddesika-Cetiya atau 

penggambaran tentang Buddha. Sebenarnya, kalau kita 

mau melihat sejarahnya, patung Buddha atau gambar 
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Buddha dibuat sangat belakangan sekali. Dengan kata 

lain, di saat Buddha masih hidup atau bahkan ratusan 

tahun setelah Buddha wafat, belum ada keberanian umat 

untuk menggambarkan Buddha, dengan alasan tidak 

seorang pun mampu menggambarkan keagungan 

Buddha secara sempurna. Alhasil, Buddha hanya 

digambarkan dalam bentuk simbol-simbol seperti roda 

dhamma (dhammacakka), telapak kaki Buddha 

(sirīpādā), dll. Namun setelah  kurun waktu tertentu, 

akhirnya patung atau gambaran Buddha mulai dibuat. 

Panduan untuk Melakukan Pūjā  

Sebenarnya, tidak ada aturan khusus dalam 

melakukan pūjā. Bahkan tidak ada mantra-mantra 

khusus yang harus dilafalkan dalam melakukan pūjā. 

Siapapun bisa melakukan pūjā. Dan siapapun berhak 

menyusun syair-syair pujian untuk menghormat Buddha, 

Dhamma, dan Saṅgha. Namun, para bhikkhu pendahulu 

sudah menyusun beberapa syair yang biasa digunakan 

untuk memuja sesuai dengan bentuk persembahan yang 

akan dipersembahkan. Ini memudahkan kita dalam 

melakukan pūjā. Namun perlu dicatat bahwa syair-syair 

ini bukanlah sebuah mantra, tetapi hanyalah syair yang 

disusun indah sesuai dengan irama dan meter bahasa Pāli 

untuk memuja Buddha, Dhamma, dan Saṅgha. Di sini 

saya memberikan beberapa syair pūjā yang biasa 

digunakan oleh umat Buddha di Sri Lanka dalam 

melakukan pūjā. 
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Padipa Pūjā – Memuja dengan Lentera atau Cahaya 

Ghana-sārappa-dittena 

Dīpena tama dhaṃsinā 

Tiloka-dīpaṃ sambuddhaṃ  

pūjayāmi tamonudaṃ 

(Dengan cahaya yang bersinar terang, menghapuskan 

kegelapan ini, saya memuja Sang Buddha, yang 

melenyapkan gelapnya kebodohan.) 

Sugandha Pūjā – Memuja dengan Dupa 

Gandha-sambhāra-yuttena 

Dhūpenāhaṃ sugandhinā 

Pūjaye pūjanīyaṃ taṃ  

Pūjā bhājana-muttamaṃ 

(Dengan wangi dupa yang terbuat dari bahan keharuman 

ini, saya memuja Sang Buddha, yang layak dipuja.) 

Puppha Pūjā – Memuja dengan Bunga 

Vaṇṇa-gaṇdha-guṇopetaṃ  

Etaṃ kusuma-santatiṃ 

Pūjayāmi munindassa  

Sirīpāda-saroruhe 

Pūjemi buddhaṃ kusumena nena  

Puññena me tena ca hotu mokkhaṃ 

Pupphaṃ milāyāti yathā idaṃ me  

Kāyo tathā yāti vināsa-bhāvaṃ 
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(Kumpulan bunga-bunga ini, berwarna segar, wangi, dan 

terpilih, kupersembahkan di kaki-kaki seperti bunga 

teratai suci dari seorang Petapa Mulia. Kupersembahkan 

bunga-bunga ini kepada Sang Buddha. Semoga 

kebajikan ini bermanfaat bagi pembebasanku. Seperti 

bunga-bunga ini yang harus layu, demikian tubuhku juga 

akan mengalami kehancuran.) 

Pānīya Pūjā – Memuja dengan Air 

Adhivāsetu no bhante –  

Pānīyaṃ parikappitaṃ 

Anukampaṃ upādāya  

Patiganhātu muttama 

(Bhante, terimalah air ini sebagai persembahan untukmu, 

atas kasih sayang kepada kita.) 

Āhāra / Bhojana Pūjā – Memuja dengan Makanan 

Adhivāsetu no bhante 

Bhojanaṃ parikappitaṃ 

Anukampaṃ upādāya  

Patiganhātu muttama 

(Bhante, terimalah makanan ini sebagai persembahan 

untukmu, atas kasih sayang kepada kita.) 

Gilānapaccaya Pūjā – Memuja dengan Obat-obatan 

Adhivāsetu no bhante  

Gilānapaccayaṃ imaṃ 
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Anukampaṃ upādāya  

Patiganhātu muttama 

(Bhante, terimalah obat-obatan ini sebagai persembahan 

untukmu, atas kasih sayang kepada kita.) 

Vandana 

Cetiya-Vandana 

Vandāmi cetiyaṃ sabbaṃ  

Sabbaṭṭhāne supatiṭṭhitaṃ 

Sārīrikadhātu-mahābodhiṃ  

Buddha-rūpaṃ sakalaṃ sadā 

(Saya menghormat kepada semua cetiya / stupa yang 

berdiri di mana saja, relik-relik tubuh Sang Buddha, 

pohon-pohon Bodhi, dan semua penggambaran Buddha / 

patung Buddha.) 

Bodhi-Vandana 

Yassa mūle nisinno va 

Sabbāri-vijayaṃ akā 

Patto sabbaññutaṃ satthā 

Vande taṃ bodhipādapaṃ 

Ime ete mahā bodhi 

Loka-nāthena pūjitā 

Ahampi te namassāmi 

Bodhirājā namatthu te 
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(Duduk di akarnya, Sang Guru mengatasi semua musuh, 

menjadi maha mengetahui, kepada pohon Bodhi itu aku 

memuja. 

Pohon-pohon Bodhi itu, dipuja oleh Pelindung Dunia 

(Buddha), demikian saya juga akan memujamu. 

Terpujilah Mahā Bodhi.) 

Kesimpulan 

Pūjā  bukanlah meminta, melainkan memberikan 

penghormatan dan persembahan kepada mereka yang 

patuh menerima persembahan. Pada awalnya pūjā  

hanyalah sebagai bentuk penghormatan, namun 

berangsur-rangsur berlangsung seperti ritual 

keagamaaan. Ketika Buddha masih hidup, para bhikkhu 

dan para umat menghormat kepada Buddha dengan cara 

añjali, namakkāra, atau padakkhiṇa. Setelah Buddha 

wafat, umat Buddha menghormatnya dengan 

mempersembahkan persembahan seperti bunga, dupa, 

air, dll. ke objek-objek pemujaan yang disarankan oleh 

Buddha - sārīka, pāribhogika, dan uddesika cetiya. 

Namun Buddha juga menunjukkan bahwa penghormatan 

yang terbaik adalah menghormatinya dengan cara 

mempraktikkan ajarannya.  
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Memaknai Hari Ibu Menurut Buddhis 

Sukhā matteyyatā loke, Atho petteyyatā sukhā 

(Dhammapada. 332) 

 

(Sungguh bahagia merawat ibu, sungguh bahagia 

merawat ayah) 

Pendahuluan 

Hari Ibu jatuh pada tanggal 22 Desember. Setiap 

tanggal ini semua orang merayakannya. Sebenarnya 

tujuan ditetapkannya Hari Ibu bukan untuk sekadar 

perayaan, tetapi untuk mengingatkan kembali jasa-jasa 

luhur yang dilakukan seorang ibu kepada anak-anaknya. 

Ibu adalah orang yang melahirkan anak-anaknya. 

Mengandungnya di rahimnya selama kurang lebih 

sembilan bulan. Ketika waktunya tepat, ibu berjuang 

melawan maut demi kelahiran sang buah hati. Betapa 

besar perjuangan seorang ibu. Itulah mengapa Hari Ibu 

seharusnya dimaknai secara benar. Di sini, kita akan 

membahas bagaimana memaknai Hari Ibu menurut sudut 

pandang Buddhis. 

Ibu  

Ibu adalah makhluk yang sangat berjasa besar bagi 

anak-anaknya. Dia adalah makhluk yang memiliki cinta 

dan belas kasih yang besar terhadap anak-anaknya. 

Kasihnya tak menuntut imbalan, benar-benar tulus bagai 
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sang surya yang menyinari dunia. Dia adalah orang yang 

mampu memberikan pertolongan sejati tanpa ada niat 

imbalan sedikit pun (pubbakārī) (A. I. 87). Dalam agama 

Buddha, ibu dan ayah atau orang tua disebut sebagai 

Brahma (brahmāti mātāpitaro) (A. I. 131). Kalau dari 

sudut pandang agama lain, Brahma adalah pencipta alam 

semesta dan seisinya, tapi menurut Buddhis, orang tua 

adalah Brahma. Karena dari orang tualah anak 

dilahirkan. Bukan turun dari langit tiba-tiba. Bukan pula 

muncul dari tanah tiba-tiba.  

Selain itu, orang tua memiliki kualitas-kualitas 

luhur seperti makhluk Brahma. Orang tua memiliki cinta 

kasih (mettā), kasih sayang (karuṇā), simpati (muditā), 

dan keseimbangan batin (upekkhā) yang besar terhadap 

anak-anaknya. Mereka adalah orang yang benar-benar 

tulus memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. 

Mettā Sutta mengatakan bahwa seseorang seharusnya 

mengembangkan cinta kasih tanpa batas kepada semua 

makhluk seperti seorang ibu yang melindungi putra 

tunggalnya (Mātā yathā niyaṃ puttamāyusā 

ekaputtamanurakkhe) (Sn. 149). 

Ibu dan ayah juga disebut sebagai dewa pertama 

(pubbadevatāti) dan sebagai guru guru pertama 

(pubbācariyāti) (A. I. 132). Ibu dan ayah adalah dewa 

bagi anaknya. Mereka adalah penyelamat ketika anak 

masih tak tahu apa-apa. Selain itu mereka juga sebagai 

guru pertama karena merekalah yang pertama kali 
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mengajarkan apa yang perlu kepada anaknya. Mereka 

yang menunjukkan dunia ini beserta isinya. Mereka 

menunjukkan mana yang gelap dan mana yang terang, 

mana yang baik dan mana yang tak baik, mana yang 

harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. 

Tidak hanya itu, mereka juga mendampingi setiap 

langkah anaknya hingga anak-anaknya benar-benar 

mampu hidup mandiri.  

Betapa besar jasa orang tua kepadanya anaknya. 

Oleh karena para bijaksanawan tidak henti-hentinya 

mendorong setiap orang untuk selalu menghormati orang 

tuanya. Mereka adalah orang yang layak menerima 

pernghormatan dan penghargaan dari anak-anaknya. 

Meskipun mereka tak menuntut untuk dihargai, 

menghargai dan menghormatinya adalah kewajiban yang 

mesti dilakukan oleh setiap anak. Dalam agama Buddha, 

menghormati orang tua adalah hal yang dianjurkan oleh 

para bijaksanawan (Mātāpitūnaṃ, bhikkhave, 

upaṭṭhānaṃ paṇḍitapaññattaṃ sappurisapaññattaṃ (A. 

I. 151). Keluarga di mana ibu dan ayah dihormati oleh 

anak-anaknya, mereka dikatakan hidup dengan Brahma 

(Sabrahmakāni, bhikkhave, tāni kulāni yesaṃ puttānaṃ 

mātāpitaro ajjhāgāre pūjitā honti (It. 110). 

Sigālovada Sutta memberikan uraian tentang tugas 

dan kewajiban anak terhadap orang tua. Ada lima hal 

yang perlu dilakukan anak terhadap orang tua (D. III. 

190), yaitu: 
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1. Setelah didukung olehnya saya akan 

mendukungnya kembali (bhato ne bharissāmi)  

2. Saya akan melakukan pekerjaan untuk mereka 

(kiccaṃ nesaṃ karissāmi)  

3. Saya akan menjaga tradisi keluarga 

(kulavaṃsaṃ ṭhapessāmi)  

4. Saya akan membuat diriku layak untuk 

menerima warisan (dāyajjaṃ paṭipajjāmi) 

5. Saya akan membuat persembahan kepadanya 

setelah meninggal (atha vā pana petānaṃ 

kālaṅkatānaṃ dakkhiṇaṃ anuppadassāmīti).  

Bersujud kepada Ibu dan Ayah di Hari Ibu 

Bersujud atau menghormat kepada orang yang 

layak menerima penghormatan dikatakan sebagai berkah 

utama (Pūjā ca pūjaneyyānaṃ etaṃ maṅgalamuttamaṃ) 

(Sn. 259). Ibu dan ayah adalah orang yang sangat layak 

menerima penghormatan dari anak-anaknya (āhuneyyā 

ca puttānaṃ) (A. I. 132). Untuk memaknai hari ibu, 

sebaiknya anak-anak melakukan sujud atau Namakkāra 

kepada kedua orang tua. Kebiasaan baik ini sudah 

diterapkan oleh anak-anak di Sri Lanka. Bahkan mereka 

bersujud kepada orang tua bukan hanya di Hari Ibu saja. 

Ada yang menerapkan sujud kepada orang tua setiap 

hari. Kebiasaan baik ini sudah berjalan sangat lama dan 

gathā atau syair untuk menghormat kepada ibu dan ayah 

sudah dibuat ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun 

yang lalu. Sebagai tambahan, setiap pagi, selain mereka 
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melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan 

Saṅgha, mereka juga mengucapkan syair-syair yang 

berisi tentang penghormatan kepada ibu dan ayah. 

Kebiasaan ini bisa ditiru. Syair-syair penghormatan 

kepada ibu dan ayah ini bisa diucapkan ketika sedang 

bersujud di kaki ibu dan ayah. 

Syair menghormat ibu: 

Dasamāse urekatvā 

Posesi vuḍḍhikāraṇaṃ 

Āyudīghaṃ vassasataṃ  

Mātupādaṃ namāmahaṃ 

(Aku bersujud di kaki ibu, yang telah mengandung 

selama sepuluh bulan, merawat dan membesarkanku. 

Semoga ibu berumur panjang sampai seratus tahun.) 

Syair untuk menghormat ayah: 

Vuḍḍhikāro āliṅgitvā 

Cumbitvā piyaputtakaṃ 

Rājamajjhaṃ suppatiṭṭhaṃ 

Pitupādaṃ namāmahaṃ 

(Aku bersujud di kaki ayah, yang telah 

membesarkanku, memelukku, dan menciumku dengan 

kasih sayang. Semoga ayah selalu dihormati seperti raja 

yang baik.) 
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Kesimpulan 

Hari Ibu adalah momen yang sangat penting yang 

mengingatkan anak tentang betapa besarnya jasa ibu. 

Orang tua adalah Brahma, dewa, sekaligus guru pertama 

bagi anak yang memperkenalkan dunia. Agama Buddha 

sangat menghargai orang tua dan mengajarkan ajaran 

untuk menghormati orang tua. Di Hari Ibu ini, anak bisa 

melakukan penghormatan kepada ibu dan ayah. Anak 

bisa bersujud di kaki ibu dan ayah dan mengucapkan 

terima kasih. Hari Ibu akan menjadi jauh lebih bermakna 

apabila anak memberikan kesan tersendiri kepada ibu 

dan ayahnya. Salah satunya adalah dengan bersujud di 

kaki mereka. Selain itu, sebagai seorang anak, dia 

menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap orang 

tuanya dengan baik.  
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Pendekatan Agama Buddha  

tentang Estetika 

Pendahuluan 

Pada dasarnya agama Buddha memang berpusat 

pada penderitaan (dukkha) dan akhir dari penderitaan 

(nirodha) (M. I. 140). Namun, itu bukan berarti agama 

Buddha mengabaikan sisi sosial, ekonomi, dan bahkan 

estetika. Sepintas memang agama Buddha melihat 

keindahan sebagai rintangan dan dipandang sebagai 

negatif. Sebagai contohnya Buddha menggambarkan 

nyanyian seperti halnya ratapan (ruṇṇaṃ); dan tarian 

seperti kegilaan (ummattakaṃ) (A. I. 261). Bernyanyi 

dan menari merupakan hal yang seharusnya tidak 

dilakukan oleh para samaṇa 

(naccagītavāditavisūkadassanā veramaṇī) (Vin. I. 83). 

Namun kalau kita menjelajah lebih jauh ke dalam 

literatur Pāli, baik Kanon maupun kitab komentar, kita 

akan menjumpai bahwa agama Buddha juga tidak 

mengesampingkan dan menolak estetika. Artikel ini 

bertujuan untuk menguraikan pendekatan agama Buddha 

tentang estetika. 

Estetika dalam Agama Buddha 

Estetika adalah cabang filsafat yang menelaah dan 

membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan 

manusia terhadapnya. Ini dapat berbentuk seni rupa, seni 
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suara, dan bahkan seni bahasa. Konsep estetika yang ada 

di masyarakat ketika Buddha masih hidup tidak 

sepenuhnya ditolak atau diterima oleh Buddha. 

Sementara itu, mereka disinkretisisasikan dengan 

interpretasi-interpretasi Buddhis dengan penolakan 

aspek-aspek negatif dan mempertahankan aspek-aspek 

positifnya (Wanarathana dan Rathnayaka 2017, h.117). 

Namun, estetika tetap harus dipandang sebagai tidak 

kekal (aniccā), tidak memuaskan (dukkhā), dan bukan 

diri (anattā). Walau sesuatu memberikan keindahan, 

mereka pada dasarnya tidak kekal karena suatu saat akan 

berubah. Oleh sebab itu, mereka seharusnya tidak 

dilekati.  

Yang dipandang negatif oleh agama Buddha 

sebenarnya bukan karena estetikanya, tetapi kelekatan 

terhadapnya. Apapun kelekatan dan keinginan akan 

menyebabkan penderitaan. Dukacita dan ketakukan 

muncul dari keinginan (taṇhāya jāyatī soko, taṇhāya 

jāyatī bhayaṃ (Dhp. 216). 

Terdapat dua jenis estetika: 

1. Estetika luar atau fisik 

2. Estetika moral atau spiritual 

Dari dua macam estetika tersebut, agama Buddha 

memuji estetika moral atau spiritual. Kecantikan atau 

keindahan yang sesungguhnya berasal dari dalam (inner 

beauty). Kecantikan batin lebih indah daripada 
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kecantikan fisik. Salah satu alasan untuk berbuat baik, 

berdana, adalah untuk memperindah batin 

(cittālaṅkāracittaparikkhāratthaṃ). Ketika seseorang 

memiliki kecantikan dalam, maka kecantikan luar juga 

akan muncul dengan sendirinya. Sebagai contohnya, 

ketika seseorang memiliki cinta kasih yang besar, maka 

dari raut wajahnya pun terpancar aura cinta kasih pula. 

Sebagai hasilnya, baik manusia maupun dewa juga akan 

menyukainya (manussānaṃ ... amanussānaṃ piyo hoti) 

(A. IV. 150). 

Estetika Rupa 

Seperti yang telah disinggung di atas,  estetika 

dapat berbentuk seni rupa. Ini adalah jenis estetika yang 

dapat dinikmati dengan indera penglihatan. Dalam 

Kanon Pali, kita juga menemukan beberapa bukti bahwa 

Buddha dan murid-muridnya juga menghargai estetika. 

Terutama tentang keindahan alam. Di Ariyapariyesana 

Sutta menceritakan bahwa ketika petapa Gotama masih 

dalam pencarian apa yang baik (kiṃ kusalagavesī) dan 

kondisi tertinggi dari kedamaian tertinggi (anuttaraṃ 

santivarapadaṃ), beliau mengembara dan akhirnya 

sampai di Senanigāma. Beliau melihat sebidang tanah 

yang menyenangkan (ramaṇīyaṃ bhūmibhāgaṃ), hutan 

yang indah (pāsādikañca vanasaṇḍaṃ), dan aliran 

sungai yang jenih dengan tepian yang halus dan 

menyenangkan (nadiñca sandantiṃ setakaṃ supatitthaṃ 
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ramaṇīyaṃ). Beliau menetapkan pilihannya untuk 

berjuang demi pencerahan di sana (M. I. 166). 

Dilaporkan pula bahwa Bhikkhu Ananda 

menganjurkan Buddha yang sedang berdiam tidak jauh 

di pertapaan Brahmana Rammaka untuk 

mengunjunginya demi belas kasih. Bhikkhu Ananda 

melaporkan bahwa tempat kepertapaan itu 

menyenangkan (ramaṇīyo) dan indah (pāsādiko) (M. I. 

161). Di dalam Mahāparinibbāna Sutta, kita menjumpai 

situasi di mana Buddha memuji estetika tempat-tempat 

yang menyenangkan (D. II. 72). Mereka antara lain 

Vesāli, Rajagaha, Veluana, Bukit Burung Hering, 

Gotama Nigroda, Gua Sattapaṇṇī di lereng gunung 

Vebhāra, Kalasila di lereng gunung Isigili, kolam 

Sappasondika di Sītavana, Kalaṇdanivāpa di Veluana, 

dan Cetiya Buddha-Buddha masa lalu sepeti Udena, 

Gotamaka, Sattambaka, Bahuputtaka, Sārandada dan 

Cāpāla. Buddha mengatakan “Ramaṇīyaṃ Ānanda 

Cāpāla Cetiyaṃ.” Ini menunjukkan bahwa Buddha 

mengapresiasi situs-situs demikian ketika melintasinya. 

Theragāthā dan Therīgāthā memuat beberapa syair 

yang diucapkan para Thera dan Theri atau bhikkhu dan 

bhikkhuni Arahat sebagai bentuk kegembiraannya. 

Beberapa Thera dan Theri memuji keindahan alam. Para 

Arahat dan Buddha yang sudah terbebaskan sekalipun 

tetap mengarhagai keindahan alam. Arahat Sappaka 
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Thera mengungkapkan kegembiraannya kepada 

keindahan Sungai Ajakarṇī sebagai berikut (Thag. 307): 

“Yadā balākā sucipaṇḍaracchadā, kāḷassa 

meghassa bhayena tajjitā; 

Palehiti ālayamālayesinī, tadā nadī ajakaraṇī 

rameti maṃ.” 

(Ketika burung bangau dengan sayap-sayap yang 

cemerlang, takut kepada awan hitam, terbang ke 

sarangnya, dan Sungai Ajakarṇī membuatnya 

bahagia.) 

Sappaka Thera mengatakan bahwa pohon-pohon 

jambu di belakang guanya menghiasi tepian sungai 

(Thag. 308). Beliau juga enggan untuk pergi menjauh 

dari sungai ketika katak-katak menguak suara merdu. 

Menurutnya Sungai Ajakarṇī damai, menyenangkan, dan 

menggembirakan (khemā ajakaraṇī sivā surammā’’’ti) 

(Thag. 310). 

Vimala Thera mengungkapkan(Thag. 50),  

“Dharaṇī ca siñcati vāti, māluto vijjutā carati 

nabhe; 

Upasamanti vitakkā, cittaṃ susamāhitaṃ 

mamā’’ti.” 
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(Bumi diperciki, angin berembus, cahaya 

menyinari langit. Pikiranku terpusat, dan 

tekonsentrasi dengan baik.) 

Vanavaccha Thera mengungkapkan (Thag. 113), 

“Acchodikā puthusilā,gonaṅgulamigāyutā; 

Ambusevālasañchannā, te selā ramayanti ma’’nti.” 

(Dengan air yang jernih dan tebing batu terjang 

yang luas, sering didatangi kera-kera dan rusa-

rusa, terlapisi dengan lumut perembesan, bebatuan 

itu menggembirakanku)  

Masih banyak contoh yang bisa ditunjukkan untuk 

membuktikan bahwa para Arahat mengapresiasi 

keindahan alam. Diantaranya yaitu; Mahākassappa 

Thera, Kāḷudāyi Thera, Ekavihāriya Thera, 

Mahākoṭṭhikattha Thera, Siṅgalapitā Thera, Cittaka 

Thera, Sirivaḍḍha Thera, Rāmaṇeyyaka Thera. 

Estetika Suara 

Dalam literatur Pali, kita memiliki bukti bahwa 

Buddha juga mengapresiasi estetika suara. Buddha 

memuji penampilan Bhikkhu Soṇa Kuṭikaṇṇa dalam 

mengulang Aṭṭhavagga dengan indah baik intonasi 

maupun pelafalan tanda baca (Ud. 59). Buddha juga 

mengapresianya dan menempatkannya sebagai 
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pembicara terbaik di antara para siswanya (A. I. 24). Di 

Sakkapañha Sutta, Buddha juga mengapresiasi 

penampilan Gandhabba Pañcasikha yang melantunkan 

syair puisi cinta yang dikombinasikan dengan Buddha, 

Dhamma, dan Arahat (D. II. 266-268). Pañcasikha 

adalah penyanyi surgawi yang diutus Dewa Sakka untuk 

pergi ke bumi untuk membangunkan Buddha karena 

Dewa Sakka ingin bertemu dengannya. Pañcasikha 

memang pandai dalam memilih kata dan merangkainya 

menjadi puisi. Dia menggunakan simile yang indah 

untuk menggambarkan gadis pujaannya, Sūriyavacchasa. 

Sebagai contohnya: 

“Vātova sedataṃ kanto, pānīyaṃva pipāsato; 

Aṅgīrasi piyāmesi, dhammo arahatāmiva.” 

(Seperti semilir angin yang berembus 

menyegarkan orang yang berkeringat, atau seperti 

air bagi orang yang haus; Kecantikan cahayamu 

menyenangkanku, seperti Dhamma bagi para 

Arahat.) 

“Āturasseva bhesajjaṃ, bhojanaṃva jighacchato; 

Parinibbāpaya maṃ bhadde, jalantamiva vārinā.” 

(Seperti obat bagi yang sakit, atau makanan bagi 

yang lapar, bawalah aku, gadis cantik, ke 

pembebasan yang manis, dengan air sejuk untuk 

api yang membakarku.) 
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“Yathāpi muni nandeyya, patvā 

sambodhimuttamaṃ; 

Evaṃ nandeyyaṃ kalyāṇi, missībhāvaṃ gato 

tayā.” 

(Seperti halnya petapa (Buddha) yang bergembira 

setelah mencapai pencerahan; demikian juga aku 

akan berbahagia setelah bersama denganmu.) 

Dari kutipan syair itu, kita bisa melihat estetika 

bahasa yang digunakan Pañcasikha. Ketika syair ini 

dilantunkan di hadapan Buddha, Buddha sendiri 

mengapresiasinya.  

Estetika Bahasa 

Estetika dalam bentuk bahasa dapat kita contohkan 

seperti penggunaan majas dan simile untuk memberikan 

rasa dari ungkapan atau puisi. Penggunaan simile bagi 

Buddha bukan hanya sekadar keindahan, tetapi juga 

untuk memudahkan memahami arti (upamā kho me 

ayaṃ katā atthassa viññāpanāya. M. I. 118). Buddha 

juga menambahkan bahwa beberapa orang bijaksana 

memahami apa yang dikatakan melalui perumpamaan 

(upamāya midhekacce viññū purisā bhāsitassa atthaṃ 

ājānanti. D. II. 324). Oleh sebab itu, Buddha juga 

menggunakan berbagai macam simile atau 

perumpamaan untuk menyapaikan ajarannya. Sebagai 

contohnya Kakacūpama Sutta (M. I. 123), 
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Alagaddūpama Sutta (M. I. 130), Vammika Sutta (M. I. 

143), Rathavinīta Sutta (M. I. 146), Nivāpa Sutta (M. I. 

152), Ariyapariyesanā Sutta (M. I. 161), 

Cūḷahatthipadopama Sutta (M. I. 176), 

Mahāhatthipadopama Sutta (M. I. 185), Mahāsāropama 

Sutta (M. I. 192), Cūḷasāropama Sutta (M. I. 198).  

Alagaddūpama Sutta, Majjhima Nikāya (M. I. 

134), memberikan perumpamaan yang indah sebagai 

berikut: 

Kullūpamaṃ vo, bhikkhave, dhammaṃ desessāmi 

nittharaṇatthāya, no gahaṇatthāya. 

(Bagaikan rakit para bhikkhu, Dhamma yang 

Kuajarkan adalah untuk menyebrang, bukan untuk 

dilekati.)  

Dalam Ratana Sutta, Buddha menggambarkan 

Dhamma sebagaimana hutan yang di awal musim panas 

di kerumuni oleh bunga-bunga yang bermekaran indah 

(vanappagumbe yatha phussitagge, gimhānamāse 

paṭhamasmiṃ gimhe; tathūpamaṃ dhammavaraṃ 

adesayi, nibbānagāmiṃ paramaṃ hitāya) (Khp. 5). 

Puppha Vagga di dalam Dhammapada 

mengilustrasikan kemoralan Buddhist yang 

diumpamakan dengan bunga-bunga yang indah, 

berwarna, dan wangi. Bagaikan sekuntum bunga yang 

indah dan berbau harum, demikian pula kata-kata yang 

indah yang diucapkan oleh orang-orang yang 
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melaksanakannya (Yathāpi ruciraṃ pupphaṃ, 

vaṇṇavantaṃ sugandhakaṃ; Evaṃ subhāsitā vācā, 

saphalā hoti kubbato  (Dhp. 52). Seperti kumpulan 

bunga yang diuntai menjadi banyak karangan bunga, 

demikian pula banyak kebajikan yang hendaknya 

dilakukan manusia di dunia ini (Yathāpi puppharāsimhā, 

kayirā mālāguṇe bahū; Evaṃ jātena maccena, 

kattabbaṃ kusalaṃ bahuṃ) (Dhp. 53). 

Kesimpulan 

Pada intinya walaupun ajaran Buddha selalu 

berkecipung dalam permasalahan dukkha, tetapi Buddha 

juga tidak mengabaikan aspek-aspek lain seperti estetika. 

Buddha dan para arahat sekalipun tetap menghargai 

estetika. Buddha juga menggunakan estetika untuk 

penyampaian ajarannya agar mudah dipahami, terutama 

estetika bahasa, yaitu dengan membuat perumpamaan 

yang indah dan bermakna. Theragāthā dan Therīgāthā 

memberikan cukup banyak bukti bahwa para Arahat 

yang telah bebas dari noda-noda batin tetap 

mengapresiasi keindahan alam, tetapi tidak melekatinya. 

Dari sini bisa disimpulkan bahwa agama Buddha 

menerima estetika, tetapi tidak boleh dilekati. Estetika 

tetap harus dipandang sebagai tidak kekal (aniccā), tidak 

memuaskan (dukkhā), dan bukan diri (anattā). Seseorang 

boleh menciptakan karya yang memiliki nilai estetika 

tinggi. Namun, yang paling ditekankan adalah estetika 

spiritual, di mana seseorang memiliki keindahan batin. 
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Ketika seseorang selalu mengembangkan hal-hal baik, 

maka dikatakan ia memiliki keindahan batin. 
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Penistaan Agama  

dalam Perspektif Buddhis 

Selo yathā ekaghano, vātena na samīrati; 

Evaṃ nindāpasaṃsāsu, na samiñjanti paṇḍitā 

(Dhammapada. 81) . 

(Sebagaimana batu yang kuat tidak tergoyahkan oleh 

angin, demikian pula orang yang bijaksana tidak 

tergoyahkan oleh pujian dan celaan.) 

Pendahuluan 

Belakangan ini isu agama, ras, suku, dll. 

memperdaya masyarakat Indonesia menuju ranah 

konflik dan ketidakharmonisan. Benih-benih intoleran 

terhadap perbedaan mulai menunjukkan diri dalam 

proses pertumbuhannya. Kalau ini tidak diantisipasi, 

toleransi yang sejak dulu menjadi lambang persatuan 

Indonesia akan hanya menjadi sebuah simbol saja. 

Permasalahan ini menggucangkan masyarakat seluruh 

Indonesia dan bahkan menjadi bahan perbicangan 

negara-negara lain. Kasus ini bermula ketika gubernur 

DKI Jakarta mengutip sebuah ayat suci dari agama lain. 

Orang yang tidak terima melaporkannya kepada pihak 

yang berwenang bahwa ini adalah penistaan agama dan 

harus diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang 

telah ditetapkan. Alasan ini menjadi dasar mengapa 
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artikel ini ditulis. Pokok permasalahan yang akan 

dibahas di sini adalah bagaimana tanggapan agama 

Buddha mengenai penistaan agama. 

Penistaan Agama di Mata Hukum Indonesia 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUH-Pidana) negara Indonesia pasal 156 menyatakan, 

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan 

permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu 

atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal 

berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia 

yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya 

karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, 

kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata 

negara.” 

Ditambah lagi dengan pasal 156a berbunyi 

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima 

tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum 

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. 

yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, 

penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama 

yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya 

orang yang tidak menganut agama apa pun juga, yang 

bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 
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Penistaan Agama dalam Perspektif Buddhis 

Kembali ke sejarah dua ribu lima ratus tahun yang 

lalu, di India pada saat itu hukum penistaan agama tidak 

ada. Perbedaan pendapat dianggap sebagai hal yang 

wajar, karena setiap orang punya pandangan masing-

masing tergantung dari sudut mana ia melihat. Namun 

yang menjadi masalah adalah, ketika seseorang 

memandang dari satu sudut tertentu, kemudian 

menyalahkan orang-orang lain yang memandang dari 

sudut-sudut yang berbeda dan mengklaim hanya dirinya 

yang paling benar dan yang lain salah (idaṃ eva saccaṃ 

moghaṃ aññaṃ). Umumnya, orang-orang yang dengan 

mudahnya mengklaim dirinya sebagai yang paling benar 

dan menyalahkan pihak lain adalah orang-orang yang 

tidak melihat secara utuh. Seperti cerita kumpulan orang 

buta yang mendeskripsikan gajah setelah merabanya, 

dan setiap orang buta mendeskripsikan gajah dengan 

deskripsi yang berbeda-beda tergantung bagian apa yang 

ia raba, kemudian sampai pada kesimpulan akhir bahwa 

pendapatnya sendiri yang paling benar dan menyalahkan 

orang lain yang tidak sama. Orang-orang yang mampu 

melihat gajah secara utuh akan menertawakan mereka. 

Demikian juga orang yang melihat sepihak, dan 

mengklaim dirinya sebagai yang paling benar dan 

menyalahkan yang lain akan ditertawakan oleh orang-

orang yang dapat melihat secara utuh. 
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Ada dua jenis agama, yaitu agama langit dan 

agama bumi. Dalam agama langit, semua ajaran didapat 

dari wahyu melelaui utusan. Dalam agama bumi, ajaran 

didapat dari memahami situasi yang dialami sendiri oleh 

guru yang menemukannya. Karena berupa wahyu, dalam 

agama langit tidak menyediakan sedikit pun ruang untuk 

menyelidiki apalagi mempertanyakan atau meragukan 

kejanggalan yang mungkin ditemukan. Sementara agama 

bumi memberikan kebebasan berpikir, berekspresi, dan 

bahkan menyelidikinya.  

Agama Buddha bisa dikatakan sebagai agama 

bumi karena ajarannya ditemukan sebagai hasil 

memahami kenyataan yang mana penemunya juga hidup 

di bumi. Buddha sebagai orang yang tercerahkan dengan 

usahanya sendiri, mewartakan ajaran yang ia temukan 

sendiri. Ajarannya bukan dari wahyu atau bisikan para 

dewa. Belum lama setelah mencapai pencerahan 

sempurna dan ingin membabarkan ajarannya untuk yang 

pertama kalinya, seorang Ājivaka bernama Upaka 

bertemu dengannya di jalan dan bertanya kepadanya 

tentang siapa gurunya, dan Buddha langsung menjawab 

bahwa ia tidak punya guru (M. I. 171). Buddha 

menemukan ajarannya dengan usahanya sendiri. Oleh 

karena, Buddha juga memiliki sikap yang terbuka bagi 

siapapun yang ingin menyelidikinya. Vīmaṁsakka Sutta 

menjawab kasus ini (M. I. 318).  
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Salah satu karakteristik dari ajarannya adalah 

datang, lihat, dan buktikan (ehipassika). Apabila 

seseorang mengutip kata-kata Buddha atau membawa 

ajaran Buddha dengan pemahamannya sendiri, dan 

ternyata pemahamannya kurang tepat, itu bukan 

penistaan agama, tetapi penyalahinterpretasian agama. 

Kasus penyalahinterpretasian ajaran agama dapat 

dijumpai ketika Buddha masih hidup. Sebagai contohnya 

adalah kasus Bhikkhu Sati. Sebagaimana yang 

dilaporkan dalam Mahātaṇhāsankhaya Sutta, Majjhima 

Nikāya, Bhikkhu Sati, anak dari seorang nelayan salah 

memahami ajaran Buddha dengan mengatakan 

“Sebagaimana memahami Dhamma yang diajarkan oleh 

Buddha, kesadaran yang sama berlari dan mengembara 

sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain 

(tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā 

tadevidaṃ viññāṇaṃ sandhāvati saṃsarati anañña’’nti) 

(M. I. 256). Pernyataan kontroversial ini mendapat 

respon negatif bagi para bhikkhu karena selama ini 

Buddha tidak pernah mengajarkan demikian. Para 

bhikkhu yang mendengar mencoba untuk 

memastikannya dan menasihatinya untuk membuang 

jauh-jauh pandangan kontroversial itu. Namun, Bhikkhu 

Sati tetap bersikukuh pada pandangan itu dan akhirnya 

para bhikkhu melaporkannya kepada Buddha. Setelah 

mengklarifikasinya, Buddha berkata kepadanya untuk 

tidak menyalahinterpretasikan ajarannya. Dalam 

berbagai kesempatan Beliau telah memberikan nasihat 
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bahwa kesadaran muncul bergantungan, jika tanpa suatu 

kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran 

(paṭiccasamuppannaṃ viññāṇaṃ vuttaṃ, aññatra 

paccayā natthi viññāṇassa sambhavoti) (M. I. 258). 

Contoh yang lain adalah kasus Bhikkhu Aṛṛitha. 

Alagaddūpama Sutta mencatat peristiwa 

kesalahpahaman Bhikkhu Aṛṛitha dalam memahami 

ajaran Buddha. Menurutnya, apa yang disebut rintangan 

oleh Buddha tidak dapat merintangi seseorang yang 

terlibat di dalamnya (tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ 

desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā 

bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā’’’ti) (M. I. 

130). Dalam membuat pernyataan ini, dia secara 

langsung membantah empat jenis keberanian Buddha, 

terutama yang nomer tiga (M. I. 72). Apa yang disebut 

sebagai rintangan oleh Buddha adalah hubungan seksual 

bagi para bhikkhu, tapi menurutnya itu tidak akan 

merintangi para bhikkhu dan seharusnya tidak dilarang. 

Para bhikkhu yang mendengar pernyataanya 

mendesaknya untuk meninggalkan pandangan salah itu, 

karena Buddha dalam berbagai cara telah menunjukkan 

bahaya-bahaya dari nafsu kesenangan inderawi (M. I. 

131). Karena tidak berhasil membujukknya, akhirnya 

kejadian ini dilaporkan kepada Buddha. Setelah 

mengklarifikasinya, Buddha mencacinya habis-habisan 

hingga ia terdiam dengan bahu yang membungkuk tak 

berkutik sama sekali. Dalam berbagai kesempatan 

Buddha telah menunjukkan bahaya-bahaya dari nafsu 
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kesenangan inderawi dengan berbagai perumpamaan 

seperti tengkorak, sepotong daging, obor rumput, lubang 

batu bara, mimpi, barang pinjaman, buah-buah di pohon, 

pisau dan balok tukang daging, pedang kayusula, kepala 

ular, dan Buddha telah mengatakan bahwa kesenangan 

indria memberikan sedikit kepuasan, banyak 

penderitaan, keputusasaan, dan masih banyak lagi 

bahaya-bahayanya (M. I. 132). 

Tugas orang yang tahu ajaran apabila menemui 

seseorang yang salah memahami ajaran bukanlah 

menghukumnya, tetapi memperbaiki 

kesalahpahamannya.  

Bagaimana Kalau Agama Buddha Dihina? 

Pujian (pasaṃsā) dan celaan (nindā) adalah dua 

hal dari delapan kondisi dunia (aṭṭha lokadhammā) (A. 

IV. 157). Terkadang orang akan menerima pujian, tetapi 

suatu saat orang juga akan menerima celaan. Menurut 

Agama Buddha, pujian dan celaan, keduanya dianggap 

sebagai rintangan. Ini persis seperti apa yang dijelaskan 

di dalam Brahmajāla Sutta. Sutta ini mengisahkan 

Buddha yang sedang menempuh perjalanan di antara 

kota Rājagaha dan Nāḷanda bersama dengan lima ratus 

bhikkhu. Pada saat yang sama, paribbajaka yang 

bernama Suppiya sedang menempuh perjalanan bersama 

dengan muridnya Brahmadatta. Dalam perjalanan, 

paribbajaka Suppiya mencari-cari kejelekan Buddha, 

Dhamma, dan Saṅgha dari berbagai cara. Namun 
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muridnya, Brahmadatta, malah memuji mereka dengan 

berbagai cara. Mereka sama-sama bermalam di taman 

Ambalaṭṭhikā. Para bhikkhu yang melihat tingkah laku 

antara guru dan murid ini akhirnya melaporkan kejadian 

ini kepada Buddha. Kemudian dalam sutta mencatat 

percakapan antara Buddha dan para siswa Beliau sebagai 

berikut (D. I. 3):  

“Apabila ada seseorang mengucapkan kata-kata 

yang merendahkan Buddha, Dhamma, dan Saṅgha, 

kalian seharusnya tidak marah, membenci, atau 

merasa terganggu kepadanya. Jika kalian berlaku 

seperti itu, itu hanya akan menjadi rintangan bagi 

kalian. Karena jika seseorang merendahkan 

Buddha, Dhamma, dan Saṅgha, dan kalian marah 

atau tidak senang, dapatkah kalian mengetahui 

apakah yang mereka katakan itu benar atau salah?”  

“Tentu tidak Yang Mulia.”  

“Jika orang lain menghina Buddha, Dhamma, dan 

Saṅgha, maka kalian seharusnya menjelaskan apa 

yang tidak benar sebagai tidak benar dengan 

mengatakan: “Itu tidak benar, itu salah, itu bukan 

jalan kita, itu tidak ada pada kita.” Sebaliknya jika 

seseorang memuji Buddha, Dhamma, dan Saṅgha, 

kalian tidak boleh gembira, bahagia, atau senang 

akan hal itu. Jika kalian bersikap seperti itu, maka 

itu akan menjadi rintangan bagi kalian. Jika orang 

lain memuji Buddha, Dhamma, dan Saṅgha, maka 
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kalian seharusnya mengakui kebenaran sebagai 

kebenaran dengan mengatakan: “Itu benar, itu 

tepat sekali, itu adalah jalan kita, itu ada pada 

kita.”  

Dari situ kita tahu bahwa apabila seseorang 

menghina agama Buddha, Buddha menganjurkan 

muridnya untuk tidak marah atau membenci mereka 

karena itu akan menjadi penghalang. Agama Buddha 

tidak seperti agama ekstremis yang dengan mudahnya 

main hakim sendiri dan mengklaim hanya diri sendiri 

yang paling benar dan menyalahkan yang lain. Cinta 

kasih dan kasih sayang adalah karakteristik agama 

Buddha. Apabila umat Buddha menjadi ekstremis 

dengan dalih membela agama, dengan melibatkan 

kebencian, ucapan kasar, atau bahkan kekerasan, itu 

sudah jauh menyimpang dari ajaran Buddha. Umat 

Buddha harus menyadari bahwa, orang-orang yang 

menghina agama Buddha pada dasarnya sedang dalam 

keadaan menderita karena api kebencian atau iri hati. 

Dan apabila kebencian dibalas dengan kebencian, maka 

kebencian tidak akan berakhir (Dhp. 5). 

Akkosa Sutta memberikan cerita yang menarik. 

Diceritakan seorang brahmana bernama Akkosaka 

Bhāradvāja marah-marah dan memaki-maki Buddha 

karena temannya pindah menjadi pengikut Buddha. 

Setelah brahmana itu selesai memaki-maki dengan 

berbagai ucapan kasar, Buddha bertanya kepadanya 
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tentang bagaimana sikapnya apabila teman-temannya 

atau kerabat-kerabatnya datang mengunjunginya. 

Brahmana itu menjawab bahwa ia terkadang 

menjamunya dengan beberapa makanan ringan atau 

keras dan minuman. Kemudian Buddha bertanya 

kembali, kalau orang-orang itu tidak menerima apa yang 

disajikan, lantas milik siapa makanan-makanan dan 

minuman tersebut. Brahmana tentu menjawab bahwa itu 

semua menjadi miliknya. Buddha menanggapinya bahwa 

kata-kata kasar, cacian, makian yang ditujukan 

kepadanya seperti makanan dan minuman yang 

diserahkan kepada tamu itu. Karena Buddha tidak 

menerima kata-kata kasar, cacian, dan makian tersebut, 

maka itu semua akan menjadi milik orang yang 

mengucapkannya (S. I. 162). 

Jadi kesimpulannya, apabila orang-orang 

menghina atau mencela agama Buddha, kalau umat 

Buddha sendiri tidak mengambil hati dan tidak kembali 

marah-marah dan mencela mereka yang mencela, semua 

celaan, cacian, dan kata-kata kasar itu akan menjadi 

milik orang yang mengucapkannya. Umat Buddha tidak 

perlu khawatir dan marah apabila agama Buddha dicela, 

dihina, karena seperti orang yang meludah ke atas langit, 

ludah itu akan jatuh pula mengenai mukanya sendiri. 

Dalam prasastiya, Rock Edict XII, Raja Asoka 

mengungkapkan “Jangan membanggakan agamanya 

sendiri dengan menjelekkan agama orang lain. Siapapun 
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yang membanggakan ajaran agamanya sendiri karena 

keyakinan yang fanatik, kemudian menghina yang lain 

dengan pikiran bahwa ini untuk mengagungkan 

agamanya, ini sesungguhnya akan merugikan agamanya 

sendiri” (Dhammika, 1993:9). Pernyataan tersebut bukan 

hal yang mustahil karena ketika orang-orang dengan 

mengatasnamakan agama melakukan kekerasan, maka 

orang-orang yang bijaksana akan melihat sesungguhnya 

kualiatas orang-orang tersebut, dan kualitas agamanya 

pun menjadi dipertanyakan.  

Kesimpulan 

Agama Buddha memandang kesalahan dalam 

memahami ajaran Buddha sebagai 

penyalahinterpretasian, bukan penistaan. Tugas orang 

yang tahu apa yang sesungguhnya adalah meluruskan 

pandangannya. Apabila orang lain menghina, mencela, 

atau memaki Buddha, Dhamma, dan Saṅgha, umat 

Buddha seharusnya tidak marah atau berbalik 

memakinya. Tugas umat Buddha kalau melihat kejadian 

itu adalah meluruskannya bahwa sesungguhnya tidak 

demikian. Respon ekstrem yang melibatkan kebencian, 

ucapan kasar, atau bahkan kekerasan bukanlah ajaran 

Buddha. Karakteristik yang menonjol dari ajaran Buddha 

adalah cinta kasih dan kasih sayang. Orang yang 

menghina agama Buddha, pada dasarnya sedang 

menderita karena kebencian atau iri hati. Dan mungkin 

mereka butuh perhatian dan kasih sayang. Jadi, sebagai 
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umat Buddha jangan mudah terkompori dengan isu yang 

memecah-belah. Jadi hadapilah dengan kebijaksanaan 

dan cinta kasih. Kita tidak perlu mengambil hati atau 

menjadi marah, ketika orang lain mencaci-maki agama 

Buddha. Ibarat tamu yang tidak mengambil pemberian 

tuan rumah, maka pemberian itu akan kembali menjadi 

milik tuannya, demikian pula, kalau kita tidak 

mengambil kemarahan, kebencian, atau cacian dari 

orang-orang yang menghina agama Buddha, berarti 

semua cacian itu akan kembali menjadi milik orang yang 

mengucapkannya. 
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Pernikahan Buddhis 

Ākaṅkheyyuṃ ce, gahapatayo, ubho jānipatayo diṭṭhe 

ceva dhamme aññamaññaṃ passituṃ abhisamparāyañca 

aññamaññaṃ passituṃ ubhova assu samasaddhā 

samasīlā samacāgā samapaññā. 

(Paṭhamasamajīvīsutta, A. II. 62). 

 

(Para perumahtangga, jika suami dan istri menginginkan 

untuk saling berjumpa lagi tidak hanya di kehidupan ini 

saja, tapi juga di kehidupan selanjutnya, mereka berdua 

harus memiliki keyakinan, moralitas, kedermawanan, 

dan kebijaksanaan yang sama.) 

Pendahuluan 

Menjalani hidup sebagai umat awam sangatlah 

wajar bila menginginkan hidup berpasangan dengan 

orang yang dicintainya. Hal yang lumrah jika pria 

tertarik dengan perempuan dan perempuan tertarik 

dengan pria. Ketika kedua cinta itu bertemu dan menyatu 

dalam sebuah komitmen, cepat atau lambat harapan 

mereka adalah melanjutkan kisah cintanya ke jenjang 

pernikahan. Membina hidup bersama dalam satu 

keluarga adalah pengertian dari pernikahan. Artikel ini 

akan membahas tentang pernikahan menurut agama 

Buddha. Hal yang bisa dipelajari di sini adalah 

bagaimana cara membina keluarga yang harmonis sesuai 

dengan Dhamma dan memahami tugas dan kewajiban 
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masing-masing sebagai suami maupun istri. Dengan 

begitu, sepasang suami istri akan menjadi pasangan yang 

harmonis dan hidup sesuai dengan Dhamma.  

Pernikahan Buddhis 

Pernikahan menurut Buddhis bukanlah suatu 

keharusan, tetapi merupakan pilihan hidup masing-

masing individu. Dalam menjalani hidup sebagai 

perumah tangga, menikah adalah hal yang wajar. Naluri 

untuk jatuh cinta terhadap lawan jenis dan keinginan 

untuk hidup bersama dengan orang yang dicintainya 

tersebut adalah hal yang sangat wajar sekali sebagai 

manusia normal. Pria akan tertarik pada wanita dan 

wanita akan tertarik pada pria. Seorang wanita memikat 

seorang pria melalui delapan cara, yaitu: melalui 

bentuknya, senyumannya, ucapannya, nyayiannya, 

tangisannya, penampilannya, kehadirannya, dan 

sentuhannya (A. IV. 196-197). Dengan delapan cara ini 

pula seorang pria memikat wanita. Buddha sendiri 

paham sifat manusia itu. Buddha mengatakan bahwa 

bentuk, suara, bau, rasa, dan sentuhan wanita menguasai 

pikiran pria. Demikian pula pikiran wanita selalu 

terobsesi dengan bentuk, suara, bau, rasa, dan sentuhan 

seorang pria (A. I. 1-2). 

Terdapat lima faktor yang membuat pria tidak 

menarik bagi perempuan, yaitu: 

1. Tidak tampan (na ca rūpavā hoti) 
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2. Tidak kaya (na ca bhogavā hoti) 

3. Tidak bajik (na ca sīlavā hoti) 

4. Malas (alaso ca hoti) 

5. Tidak dapat menurunkan anak (pajañcassa na 

labhati) 

Terdapat lima faktor yang membuat pria sangat 

menarik bagi perempuan, yaitu: 

1. Tampan (rūpavā ca hoti) 

2. Kaya (bhogavā ca hoti) 

3. Bajik (sīlavā ca hoti) 

4. Cerdas dan rajin (dakkho ca hoti analaso) 

5. Dapat menurunkan anak (pajañcassa labhati) 

Terdapat lima faktor yang membuat perempuan 

tidak menarik bagi pria, yaitu: 

1. Tidak cantik (na ca rūpavā hoti) 

2. Tidak kaya (na ca bhogavā hoti) 

3. Tidak bajik (na ca sīlavā hoti) 

4. Malas (alaso ca hoti) 

5. Tidak dapat melahirkan anak (pajañcassa na labhati 

). 

Terdapat lima faktor yang membuat perempuan 

sangat menarik bagi pria (S. III. 239), yaitu: 

1. Cantik (rūpavā ca hoti) 

2. Kaya (bhogavā ca hoti) 

3. Bajik (sīlavā ca hoti) 
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4. Cerdas dan rajin (dakkho ca hoti analaso) 

5. Dapat melahirkan anak (pajañcassa labhati)  

Di India, sebelum dan di zaman Buddha, terdapat 

tiga jenis pernikahan: 

1. Diatur oleh orang tua kedua calon (āvāha vivāha) 

2. Seorang wanita memilih suami (svayaṁvara) 

3. Pria maupun wanita menentukan berdasarkan pilihan 

sendiri (gandharva) (Piyasilo, ed. h. 77). 

Di Indonesia sekarang ini juga masih bisa 

ditemukan jenis-jenis pernikahan yang seperti ini. Dulu 

sepertinya pernikahan yang diatur oleh kedua orang tua 

calon tampak umum karena orang tua memegang kendali 

anaknya. Jadi orang tua akan menikahkan anaknya 

setelah melakukan perundingan atas dua belah pihak. 

Ambil contoh di Jawa, dulunya sistem pernikahan 

mereka adalah dengan perjodohan.  Sepertinya jenis 

penikahan yang mana wanita memilih suami jarang 

ditemukan di Indonesia. Ini mungkin seperti sayembara 

yang mengundang para pria kemudian seorang wanita 

memilih yang ia sukai. Kalau jenis pernikahan yang 

terakhir ini adalah jenis pernikahan yang umum di 

Indonesia sekarang ini. Dari ketiga jenis pernikahan ini, 

jenis pernikahan yang mana pria maupun wanita 

menentukan berdasarkan pilihan sendiri adalah yang 

paling ideal. Seharusnya pernikahan dilakukan atas dasar 

cinta dari kedua pihak. Si pria mencintai wanita 
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pilihannya, dan wanita juga mencintai pria yang 

dipilihnya. 

Basham (1994:169) mencatat delapan tipe 

pernikahan yang disebutkan dalam teks-teks kuno. 

Delapan itu antara lain: 

1. Brahma Vivāha: wanita atau gadis muda yang 

belum menikah harus dinikahkan kepada pria 

atau anak laki-laki muda yang kastanya sama. 

Pengantin perempuan harus pergi ke rumah 

ruang pertemuan dengan membawa mas kawin. 

2. Daiva Vivāha: anak perempuan diberikan pada 

saat pengorbanan untuk pendeta yang 

memimpin sebagai bayarannya. 

3. Ārsha Vivāha: pemberian sebuah sapi betina 

maupun jantan dalam pernikahan daripada mas 

kawin. 

4. Prājāpatya: pemberian anak perempuan dalam 

pernikahan tanpa sebuah mas kawin. 

5. Gāndharva Vivāha: pernikahan yang dilakukan 

dengan pilihan atau persetujuan dari laki-laki 

dan perempuan. 

6. Asura Vivāha: membeli wanita sebagai istri. 

7. Rākshasa Vivāha: membawa gadis yang belum 

menikah dengan memaksa dan menikahinya. 

8. Paisācha: setelah melakukan hubungan seksual 

dengan wanita penidur atau pemabuk.  
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Di sisi lain, dalam Vinaya Pitaka (Vin. III. 139) 

juga terdapat penjelasan mengenai sepuluh tipe 

pernikahan dengan melihat sepuluh macam istri. Sepuluh 

itu sebagai berikut: 

1. Ketika seorang istri dibawa dengan cara dibeli 

dengan uang (dhanakkītā) 

2. Ketika seorang istri tinggal karena 

persetujuannya sendiri dengan seorang pria 

(chandavāsinī) 

3. Ketika seorang pria memberinya uang atau 

kekayaan (bhogavāsinī) 

4. Ketika seorang pria memberinya pakaian 

(paṭavāsinī) 

5. Ketika pembersihan air religius dilakukan 

(odapattakinī) 

6. Ketika dia melepas penutup kepalanya 

(obhaṭacumbaṭā) 

7. Ketika dia juga merupakan seorang budak 

perempuan (dāsī ca bhariyā ca) 

8. Ketika dia merupakan pelayan (kammakārī ca 

bhariyā ca) 

9. Ketika dia ditangkap dalam sebuah 

penyerangan (dhajāhaṭā)  

10. Ketika dia dengan pria secara sementara 

(muhuttikā)  
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Terdapat empat macam pernikahan sebagaimana 

yang dikatakan Buddha mengenai hidup bersama (A. II. 

57-59): 

1. Orang yang buruk hidup bersama dengan seorang 

yang buruk (chavo chavāya saddhiṃ saṃvasati) 

Seorang suami adalah seorang yang membunuh, 

mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan 

perbuatan asusila, berbohong, dan menikmati 

minuman keras, anggur, dan minuman yang 

memabukkan, yang melemahkan kesadaran; ia 

tidak bermoral, berkarakter buruk, ia berdiam di 

rumah dengan pikiran yang dikuasai oleh 

kekikiran; ia menghina dan mencela para petapa 

dan brahmana. Dan istrinya juga merupakan 

seorang yang memiliki karakteristik buruk 

sebagaimana yang dimiliki oleh suaminya. 

2. Seorang yang buruk hidup bersama dengan dewa 

wanita (chavo deviyā saddhiṃ saṃvasati) 

Seorang suami adalah seorang yang membunuh, 

mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan 

perbuatan asusila, berbohong, dan menikmati 

minuman keras, anggur, dan minuman yang 

memabukkan, yang melemahkan kesadaran; ia 

tidak bermoral, berkarakter buruk, ia berdiam di 

rumah dengan pikiran yang dikuasai oleh 

kekikiran; ia menghina dan mencela para petapa 

dan brahmana. Tetapi istrinya adalah orang yang 

menghindari membunuh, mengambil apa yang 
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tidak diberikan, melakukan perbuatan asusila, 

berbohong, dan menikmati minuman keras, 

anggur, dan minuman yang memabukkan, yang 

melemahkan kesadaran; ia bermoral dan 

berkarakter baik; ia berdiam di rumah dengan 

pikiran yang bebas dari kekikiran; ia tidak 

menghina dan mencela para petapa dan 

brahmana. 

3. Dewa hidup bersama dengan seorang yang buruk 

(devo chavāya saddhiṃ saṃvasati) 

Suami adalah seorang yang menghindari 

membunuh, mengambil apa yang tidak diberikan, 

melakukan perbuatan asusila, berbohong, dan 

menikmati minuman keras, anggur, dan minuman 

yang memabukkan, yang melemahkan kesadaran; 

ia bermoral dan berkarakter baik; ia berdiam di 

rumah dengan pikiran yang bebas dari kekikiran; 

ia tidak menghina dan mencela para petapa dan 

brahmana. Namun istrinya adalah seorang yang 

membunuh, mengambil apa yang tidak diberikan, 

melakukan perbuatan asusila, berbohong, dan 

menikmati minuman keras, anggur, dan minuman 

yang memabukkan, yang melemahkan kesadaran; 

ia tidak bermoral, berkarakter buruk, ia berdiam 

di rumah dengan pikiran yang dikuasai oleh 

kekikiran; ia menghina dan mencela para petapa 

dan brahmana. 
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4. Dewa hidup bersama dengan dewi (devo deviyā 

saddhiṃ saṃvasati) 

Suami adalah seorang yang menghindari 

membunuh, mengambil apa yang tidak diberikan, 

melakukan perbuatan asusila, berbohong, dan 

menikmati minuman keras, anggur, dan minuman 

yang memabukkan, yang melemahkan kesadaran; 

ia bermoral dan berkarakter baik; ia berdiam di 

rumah dengan pikiran yang bebas dari kekikiran; 

ia tidak menghina dan mencela para petapa dan 

brahmana. Demikian juga istrinya. 

Sebuah sutta dalam Aṅguttara Nikāya memuat 

sebuah cerita bahwa nasihat tentang tujuh jenis istri ini 

disampaikan kepada Sujātā, menantu dari 

Anāthapiṇḍika. Diceritakan dalam sutta ini bahwa Sujātā 

tidak mematuhi ayah mertuanya, ibu mertuanya, atau 

suaminya, bahkan dikatakan dia tidak memiliki rasa 

hormat kepada Buddha. Atas dasar ini, Anāthapiṇḍika 

menyampaikan keluhan ini dan akhirnya Buddha 

memberi nasihat mengenai tujuh jenis istri ini kepada 

Sujātā. Tujuh jenis istri itu antara lain sebagai berikut: 

1. Istri Pembunuh (vadhaka-bhariyā) adalah seorang 

istri yang tak tahu belas kasih, batinnya kotor, 

membenci suami, menginginkan pria lain, bahkan 

berusaha untuk membunuh suaminya. 

2. Istri Panjang Tangan (cora-bhariyā) adalah seorang 

istri yang walaupun seluruh hasil pendapatan 
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suaminya sudah diserahkan pada istrinya, namun 

istrinya selalu menyembunyikan harta itu untuk 

kepentingan dirinya sendiri. 

3. Istri Kejam (ayyā-bhariyā) adalah seorang istri yang 

malas, kaku, rakus, bengis, bicara kasar, suka 

bergunjing, menguasai suami, boros, memperbudak 

suami, dan menjelek-jelekkan suami. 

4. Istri Ibu (mātu-bhariyā) adalah seorang istri yang 

selalu memerhatikan suaminya bagaikan seorang ibu 

yang menyayangi putra tunggalnya, menjaga dengan 

baik kekayaan keluarga yang diperoleh suaminya. 

5. Istri Saudara (bhagini-bhariyā) adalah seorang istri 

yang memperlakukan suaminya seperti adik terhadap 

kakak, melayani suaminya dengan penuh sopan dan 

berbakti dengan lemah lembut. 

6. Istri Sahabat (sakhī-bhariyā) adalah seorang istri 

yang selalu bersikap riang terhadap suaminya, 

menyenangi kehadiran suaminya, bagaikan bertemu 

sahabat yang telah lama tidak berjumpa. Istri yang 

berkepribadian anggun dan berbudi luhur, tulus 

mengabdi, dan dapat mengarahkan suaminya. 

7. Istri Pembantu (dāsi-bhariyā) adalah seorang istri 

yang bersifat tenang, bebas dari kemarahan, dengan 

hati yang tenang bersedia menanggung derita 

bersama suaminya. Tanpa rasa dendam dan selalu 

patuh terhadap suaminya, mendengarkan kata-kata 

suami dengan rendah hati. 
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Sebagai tambahan, Buddha dalam Anuruddha Sutta, 

Aṅguttara Nikāya, menjelaskan tentang delapan kualitas 

wanita yang apabila dimiliki maka setelah kematian akan 

terlahir kembali dalam para kumpulan dewa yang 

bertubuh menyenangkan (A. IV. 91-92). 

1. Kepada suami mana pun orang tuanya 

menyerahkannya yang melakukannya karena 

menginginkan kebaikannya, mengusahakan 

kesejahteraannya, berbelas kasih padanya, bertindak 

demi belas kasihan padanya; seorang perempuan 

bangun sebelum suaminya dan pergi tidur setelah 

suaminya, melakukan apa pun yang perlu dilakukan, 

menyenangkan dalam perilakunya dan disukai dalam 

ucapannya. 

2. Ia menghormati, menghargai, menjunjung, dan 

memuliakan siapa pun yang dihormati oleh 

suaminya, ibu dan ayahnya, para petapa dan 

brahmana; dan ketika mereka datang ia 

mempersembahkan tempat duduk dan air kepada 

mereka. 

3. Ia terampil dan rajin dalam mengerjakan urusan-

urusan rumah tangga suaminya, apakah merajut atau 

menenun; ia memiliki penilaian yang baik atas 

urusan-urusan itu untuk dapat melaksanakan dan 

mengaturnya dengan benar. 

4. Ia mencari tahu apa yang telah dilakukan dan belum 

dilakukan oleh para pembantu rumah tangga 

suaminya, apakah budak-budak, utusan-utusan, atau 
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para pekerja; ia mencari tahu kondisi dari mereka 

yang sakit; dan ia membagikan porsi makanan yang 

selayaknya bagi mereka masing-masing. 

5. Ia menjaga dan melindungi pendapatan apa pun yang 

dibawa pulang oleh suaminya, apakah uang, beras, 

perak, atau emas; dan ia tidak menghambur-

hamburkan, mencuri, memboroskan, atau menyia-

nyiakan pendapatannya itu. 

6. Ia adalah seorang umat awam perempuan yang telah 

berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Saṅgha. 

7. Ia bermoral, menghindari pembunuhan, menghindari 

mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari 

hubungan seksual yang salah, menghindari 

berbohong, dan menghindari minuman keras, anggur, 

dan minuman memabukkan, yang menjadi landasan 

bagi kelengahan. 

8. Ia dermawan, seorang yang berdiam di rumah 

dengan pikiran yang hampa dari noda kekikiran, 

dermawan dengan bebas, bertangan terbuka, 

bersenang dalam melepaskan, menekuni derma, 

bersenang dalam memberi dan berbagi. 

Uggaha Sutta dalam Aṅguttara Nikāya berisi 

pesan penting mengenai apa yang seharusnya dilakukan 

oleh seorang istri. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika 

Buddha menghadiri undangan makan dari Uggaha. 

Setelah selesai makan, Uggaha mendekat ke Buddha dan 

mengatakan bahwa putri-putrinya akan pergi ke keluarga 

suaminya, kemudian Uggaha memohon kepada Buddha 
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agar memberikan wejangan tentang jalan yang akan 

menuntunnya pada kesejahteraan dan kebahagiaan untuk 

waktu yang lama. Kemudian Buddha memberikan 

nasihat penting untuknya (A. III. 36-37). 

1. Kepada suami mana pun orang tua memilihkan, yang 

dilakukan demi kebaikan kita, mengupayakan 

kesejahteraan kita, karena kasih sayang kepada kita; 

kita akan bangun sebelumnya dan beranjak tidur 

setelahnya, melakukan apa saja yang perlu 

dikerjakan, dapat diterima dalam perilaku dan 

menyenangkan dalam ucapan. 

2. Kita akan menghargai, menghormat, dan 

memuliakan mereka, ibu dan ayahnya, petapa dan 

brahmana; dan ketika mereka datang kita akan 

mempersiapkan tempat duduk dan air.  

3. Kita akan terampil dan rajin dalam mengerjakan 

tugas-tugas rumah tangga, apakah merajut atau 

menenun; kita akan menjalankan dan mengaturnya 

secara tepat. 

4. Kita akan mencari tahu apa yang telah dikerjakan 

dan belum diselesaikan oleh pembantu atau pekerja; 

dan kita akan mencari tahu kondisi mereka yang 

sakit; dan kita akan memberikan makanan yang 

pantas kepada mereka. 

5. Kita akan menjaga dan melindungi pendapatan yang 

dibawa ke rumah, apakah uang atau beras, perak atau 

emas; dan kita tidak akan memboroskan, mencuri, 

dan menghambur-hamburkan pendapatannya. 
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Nasihat untuk Visakha ketika mau dibondong ke 

rumah mertuanya juga penting untuk diperhatikan. 

Dhanañjaya, ayah dari Visakha, menasihatinya dengan 

memberikan sepuluh asas sebagai berikut (Dhp.A. IV. 

398): 

1. Selama tinggal di rumah ayah mertua jangan 

membawa keluar api dari dalam rumah 

(sasurakule vasantiyā nāma antoaggi bahi na 

nīharitabbo). Ini harus dipahami bahwa istri 

jangan sampai membocorkan perkara suami dan 

mertuanya kepada orang luar. Jangan sampai 

pula hal-hal yang menyangkut mereka ataupun 

pertengkaran keluarga diceritakan kepada orang 

lain. 

2. Jangan membawa masuk api dari luar rumah 

(bahiaggi anto na pavesetabbo). Ini harus 

dipahami bahwa istri jangan sampai melaporkan 

kepada anggota keluarga lainnya mengenai 

kritik yang dilancarkan keluarga lain terhadap 

keluarganya. 

3. Berilah mereka yang memberi (dadantasseva 

dātabbaṃ). Ini harus dipahami bahwa istri 

boleh meminjamkan barang kepada mereka 

yang mengembalikannya. 

4. Jangan memberi mereka yang tidak memberi 

(adadantassa na dātabbaṃ). Ini harus dipahami 

bahwa istri seharusnya tidak meminjamkan 
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barang kepada orang yang tidak 

mengembalikannya. 

5. Berilah mereka yang memberi dan tidak 

memberi (dadantassāpi adadantassāpi 

dātabbaṃ). Ini harus dipahami bahwa sanak 

keluarga dan sahabat yang miskin harus 

dibantu, meskipun mereka mau membayar 

kembali atau tidak. 

6. Duduklah dengan bahagia (sukhaṃ 

nisīditabbaṃ). Ini harus dipahami bahwa istri 

harus duduk dengan cara yang baik. Saat 

melihat mertua dan suaminya, ia harus berdiri 

dan jangan sampai hanya duduk saja. Ini adalah 

bentuk penghormatan kepada mereka. Ini 

menunjukkan agar dia terlihat peduli dan tidak 

cuek ketika mertua datang. 

7. Makanlah dengan bahagia (sukhaṃ 

bhuñjitabbaṃ). Ini harus dipahami bahwa 

sebelum makan, istri harus terlebih dahulu 

memastikan bahwa mertua dan suaminya telah 

dilayani. Ia juga harus memastikan bahwa para 

pelayannya terurus dengan baik. 

8. Tidurlah dengan bahagia (sukhaṃ 

nipajjitabbaṃ). Ini harus dipahami bahwa 

sebelum tidur, istri harus memastikan bahwa 

semua pintu telah tertutup, perabotan telah 

aman, para pembantu telah melakukan tugas 

mereka, dan mertuanya telah beristirahat. Tidak 
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pantas seorang istri tidur lebih awal dari ibu dan 

ayah mertuanya. 

9. Jagalah api (aggi paricaritabbo). Ini harus 

dipahami bahwa mertua dan suami harus 

dipandang laksana api yang membara atau raja 

naga yang harus senantiasa diperlakukan 

dengan hati-hati dan penuh rasa hormat. 

10. Hormatilah para dewa di rumah (antodevatā 

namassitabbā). Ini harus dipahami bahwa 

mertua dan suami harus dipandang laksana 

dewa. Buddha merujuk orang tua sebagai dewa. 

Sehingga maksudnya adalah dengan 

menghormati orang tua sebagaimana mestinya. 

Sigālovāda Sutta memberikan tugas dan tanggung 

jawab yang harus dilakukan istri terhadap suami dan 

suami terhadap istri (D. III. 190). Tugas istri kepada 

suami adalah sebagai berikut: 

1. Menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan 

baik (susaṃvihitakammantā) 

2. Bersikap ramah-tamah terhadap sanak keluarga 

kedua belah pihak (saṅgahitaparijanā) 

3. Selalu setia (anaticārinī) 

4. Menjaga barang-barang yang diberikan 

suaminya (sambhatañca anurakkhati) 

5. Pandai dan rajin dalam melaksanakan segala 

tanggung jawabnya (dakkhā ca hoti analasā 

sabbakiccesu) 
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Tugas suami terhadap istri adalah sebagai berikut: 

1. Menghormatinya (sammānanāya) 

2. Bersikap ramah (anavamānanāya) 

3. Setia (anaticariyāya) 

4. Menyerahkan kekuasaan rumah tangga 

kepadanya (issariyavossaggena) 

5. Memberi barang-barang perhiasan kepadanya 

(alaṅkārānuppadānena) 

Buddha mengatakan bahwa jika seorang suami dan 

istri ingin tetap bersatu di dalam kehidupan yang akan 

datang mereka seharusnya memiliki keyakinan 

(samasaddhā), sila (samasīlā), kedermawanan 

(samacāgā), dan kebijaksanaan (samapaññā) yang setara 

(A. II. 62). 

Kesimpulan 

Agama Buddha memandang pernikahan sebagai 

hal yang wajar diinginkan oleh para manusia pada 

umumnya. Merupakan hal yang wajar bila manusia 

tertarik dengan lawan jenis mereka. Ketertarikan 

terhadap lawan jenis inilah yang akhirnya membuat 

manusia mengharapkan untuk hidup bersama dengan 

orang yang dicintainya. Dengan kata lain menikahi 

pasangan hidupnya dan menjalani hidup berkeluarga 

bersamanya. Ajaran Buddha tidaklah miskin dengan 

nasihat-nasihat menarik yang bisa dijadikan panduan 
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bagi pasangan suami istri dalam menjalani hidup 

berkeluarga sebagaimana yang telah diuraikan di atas.  
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Upacara Pengorbanan 

dalam Perspektif Buddhis 

Sukhakāmāni bhūtāni, yo daṇḍena vihiṃsati; 

Attano sukhamesāno, pecca so na labhate sukhaṃ. 

(Dhp. 131). 

 

(Orang yang mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri 

Dengan cara menyiksa makhluk lain yang juga sama-

sama menginginkan kebahagiaan, Tidak akan 

memperoleh kebahagiaan, Di dunia ini maupun di dunia 

berikutnya.) 

 

Pendahuluan 

Upacara pengorbanan sampai sekarang ini masih 

menjadi ritual tersendiri bagi kepercayaan-kepercayaan 

tertentu. Dipercaya bahwa dengan melakukan 

pengorbanan seseorang akan mendapatkan jalan 

kemudahan di dunia ini dan setelah kematian. Dengan 

kata lain, upacara pengorbanan dilakukan untuk 

mendapatkan pahala. Pahala yang didapat dari 

melakukan pengorbanan adalah untuk diri sendiri atau 

untuk sanak keluarga yang sudah meninggal. Upacara 

pengorbanan ini umumnya melibatkan hewan-hewan 

kurban untuk disembelih. Sebagai salah satu agama yang 

diterima di negara Indonesia, Agama Buddha diminta 

untuk memberikan pendapat bagaimana upacara 



164 | Solusi dari Beberapa Masalah Sosial dalam Kajian Sosiologi Buddhis 

 

pengorbanan menurut Buddhis. Apakah ada upacara 

pengorbanan menurut Buddhis? Dengan dasar itu, artikel 

ini akan menguraikan tentang upacara pengorbanan 

dalam perspektif Buddhis dengan merujuk pada literatur 

Tipitaka Pāli.  

Upacara Kurban 

Istilah kurban dalam bahasa Pāli disebut yañña 

atau yāga dan dalam bahasa Sansekerta disebut yajña 

atau yāga. Ini digunakan untuk menjelaskan ritual 

pemujaan atau pemberian sesuatu kepada dewa-dewa 

dan terkadang kepada makhluk bukan manusia seperti 

Ayah (pitṛs) dan makhluk setengah dewa (bhūta). 

Pengorbanan semacam ini merupakan ritual utama dalam 

tradisi Brahmanisme. Dengan berkembangnya sistem 

penyaluran jasa kepada sanak kelurga yang meninggal, 

upacara pengorbanan (yāga) semakin popular di 

kalangan masyarakat. Para brahmana semakin mendapat 

kekuatan karena upacara pengorbanan harus dilakukan 

dengan bantuan para brahmana. Di sini brahmana 

berfungsi sebagai perantara antara manusia dengan 

dewa-dewa, tanpa bantuan mereka upacara pengorbanan 

hanyalah sia-sia. Selain itu, yāga tidak bisa dilakukan 

hanya dengan satu brahmana, tetapi minimal empat 

kelompok brahmana. Mereka antara lain: Hotru adalah 

brahmana yang mempersiapkan upacara pengorbanan; 

Udgatru adalah brahmana yang mengundang para dewa 

untuk menerima yāga dengan melafalkan pujian Veda; 
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Advargu adalah brahmana yang memegang kekuatan 

untuk mengurus apabila terjadi kesalahan dalam proses 

yāga; dan brahmna yang bertanggung jawab atas segala 

sesuatu dalam upacara pengorbanan.  

Dalam literatur Buddhis, upacara pengorbanan 

besar-besaran yang dilakukan oleh brahmanisme disebut 

Mahāyañña. Terdapat lima jenis pengorbanan yang 

dilakukan oleh para brahmana yaitu pengorbanan kuda 

(assamedha atau aśvamedha), pengorbanan manusia 

(purisamedha atau puruṣamedha), minuman penguat 

(vājapeya atau vācapeya), membuang pasak 

(sammāpāsa atau samyaprāsa atau somaprāsa), menarik 

anak panah (niraggala). 

Upacara Korban Menurut Buddhis 

Agama Buddha juga memiliki ajaran tentang 

pengorbanan dan cara melakukan pengorbanan yang 

baik. Pengorbanan menurut Buddhis bukanlah 

pengorbanan yang melibatkan pembunuhan dan merusak 

ekosistem. Kūṭadanta Sutta, Dīgha Nikāya memberikan 

urain menarik tentang topik pengorbanan menurut 

Buddhis (D. I. 127). Dikisahkan Brahmana Kūṭadanta 

bermaksud untuk melakukan upacara pengorbanan 

dengan 700 ekor sapi, 700 ekor kerbau, 700 ekor anak 

sapi, 700 ekor kambing jantan dan 700 ekor domba. Dia 

telah mendengar bahwa petapa Gotama memahami 

bagaimana cara melakukan pengorbanan tiga macam 

pengorbanan dengan enam belas perlengkapannya secara 
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berhasil. Setelah pergi untuk menemui Buddha bersama 

dengan para brahmana yang lain, dia mengajukan 

pertanyaan tentang bagaimana melakukan pengorbanan. 

Buddha menceritakan kisah tentang Raja 

Mahāvijita yang bermaksud untuk melakukan 

pengorbanan besar-besaran. Raja itu memanggil 

brahmana penasihat raja (purohita) dan menyampaikan 

keinginannya untuk melakukan pengorbanan. Penasihat 

raja menasihatinya untuk melakukan pengorbanan tanpa 

setetes darah yang tumpah. Pengorbanan dilakukan 

dengan kedermawanan dan kemoralan. Pengorbanan 

yang dianjurkan oleh Buddha bukanlah pengorbanan 

yang mengakibatkan banyak makhluk mati, banyak 

pohon ditebang untuk upacara pengorbanan, dan banyak 

pekerja tersiksa dan menangis ketakutan karena harus 

melakukan hal yang tidak mereka kehendaki. 

Berdasarkan tingkat manfaatnya, pengorbanan yang 

dianjurkan Buddha antara lain: 

1. Berdana kepada para petapa atau bhikkhu yang 

bermoralitas baik. 

2. Membangun wihara atau tempat tinggal untuk 

bhikkhu saṅgha yang datang dari berbagai penjuru. 

3. Belindung pada Buddha, Dhamma, dan Saṅgha 

dengan hati yang bersih.  

4. Mempraktikkan lima aturan kemoralan: menghindari 

pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, 

berbohong, dan minum-minuman keras. 
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5. Meninggalkan keduniawian di bawah bimbingan 

Buddha, mempraktikkan sila, mencapai tingkatan-

tingkatan jhāna, mencapai kebijaksanaan, dan 

menghancurkan segala bentuk kekotoran batin. 

Dalam Dutiyaaggi Sutta dari Aṅguttara Nikāya, 

Buddha juga memberikan catatan penting mengenai 

upacara pengorbanan (A. IV. 41). Dikisahkan Brahmana 

Uggatasarīra ingin melakukan upacara pengorbanan. 

Terdapat 500 sapi, 500 banteng, 500 anak sapi, 500 

kambing, 500 biri-biri jantan yang sudah siap untuk 

dikorbankan. Ia datang untuk menemui Buddha dan 

meminta petujuknya agar mendapatkan kesejahteraan 

dan kebahagiaan dalam waktu yang lama. Buddha 

mengatakan bahwa bahkan sebelum pengorbanan 

dimulai, seseorang telah mengacungkan tiga pisau yang 

tidak bermanfaat dan mimiliki penderitaan sebagai 

akibatnya; pisau jasmani, ucapan, dan pikiran. Dengan 

berpikir untuk membunuh sekian sekian banyak hewan, 

walau sesungguhnya ia berpikir untuk melakukan 

kebaikan, tetapi dengan melakukan pengorbanan 

semacam ini ia malah melakukan kejahatan. Walau ia 

berpikir dengan cara ini ia melakukan perbuatan yang 

bermanfaat, tetapi sebenarnya perbuatannya sama sekali 

tidak membawa manfaat. Walau ia berpikir bahwa 

dengan cara ini ia akan mendapatkan kelahiran yang baik 

setelah kematian, tetapi apa yang ia lakukan sebenarnya 

malah menuntunnya ke alam penderitaan. Buddha 

menganggap pengorbanan yang melibatkan pembunuhan 
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makhluk hidup sebagai hal yang tidak bermanfaat dan 

akan membawanya menuju kehidupan yang penuh 

penderitaan. Oleh karena itu, Buddha tidak menyetujui 

pengorbanan dengan cara membunuh makhluk-makhluk 

hidup. 

Ketika Brahmana Ujjaya bertanya kepadanya 

apakah ia memuji upacara pengorbanan, Buddha 

menjawab bahwa beliau tidak menolak pujian pada 

segala bentuk pengorbanan. Beliau berkata lebih lanjut 

bahwa beliau tidak memuji pengorbanan kejam di mana 

ternak, kambing, domba, ayam, dan babi bunuh; di mana 

berbagai makhluk digiring untuk disembelih. Tetapi 

beliau menyetujui pengorbanan yang tidak melibatkan 

pembunuhan makhluk-makhluk hidup dan pengorbanan 

yang dipersembahkan melalui kebiasaan keluarga 

(niccadānaṃ anukulayaññaṃ) (A. II. 42). Alasannya 

karena seorang arahat dan orang yang telah memasuki 

jalan kearahatan tidak pernah melakukan pengorbanan 

yang kejam. Pengorbanan kuda, pengorbanan manusia, 

vājapeya, sammāpāsa, niraggala, adalah pengorbanan 

yang penuh kekejaman dan tidak akan memberikan 

manfaat yang besar (A. II. 43). 

Buddha menyebut orang yang melakukan 

pengorbanan kejam dengan membunuh makhluk-

makhluk hidup sebagai orang-orang yang menyiksa diri 

sendiri dan menyiksa makhluk lain (attantapa 

parantapa) (A. II. 207). Praktik semacam ini tidak 
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diterima oleh Buddha karena itu adalah praktik 

keagamaan yang tidak berguna bagi diri sendiri maupun 

orang lain. Apapun bentuk kekejaman tidak akan 

memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang 

lain. Buddha mengatakan bahwa orang yang mencari 

kebahagiaan dengan cara menyiksa makhluk lain yang 

sama-sama juga menginginkan kebahagiaan, tidak akan 

memperoleh kebahagiaan di dunia ini maupun di dunia 

berikutnya (Sukhakāmāni bhūtāni, yo daṇḍena vihiṃsati; 

Attano sukhamesāno, pecca so na labhate sukhaṃ. Dhp. 

131). Sebaliknya orang yang mencari kebahagiaan 

dengan tidak melakukan penyiksaan terhadap makhluk 

lain akan memperoleh kebahagiaan di dunia ini maupun 

berikutnya (Sukhakāmāni bhūtāni, yo daṇḍena na 

hiṃsati; Attano sukhamesāno, pecca so labhate sukhaṃ 

(Dhp. 132).  

Buddha menginterpretasikan pengorbanan sebagai 

memberi atau berdana. Kata yañña, dāna, dan dakkhiṇa 

memiliki arti yang sama menurut interpretasi Buddhis. 

Sebagai contohnya dalam Niddesa, yañña 

diinterpretasikan sebagai deyyadhamma atau sesuatu 

yang pantas untuk diberikan (yañño vuccati 

deyyadhammo) (Nd. II. 523). Dalam Kūṭadanta Sutta 

Buddha menyebutkan pengorbanan yang akan 

memberikan manfaat yang besar adalah dengan berdana 

kepada para petapa atau bhikkhu yang bermoralitas baik 

dan membangun wihara atau tempat tinggal untuk 
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bhikkhu saṅgha yang datang dari berbagai penjuru (D. I. 

144-145).  

Sebagai tambahan, ketika seseorang memiliki 

kekayaan yang diperolehnya dengan cara yang benar, 

seseorang dapat menggunakannya untuk memberikan 

lima pengorbanan yang ditujukan kepada sanak 

keluarga, tamu, leluhur, raja, dan para dewa (A. II. 68). 

Singkatnya, pengorbanan Buddhis adalah berdana 

kepada orang yang pantas. 

Seperti yang telah dibahas di atas, Kūṭadanta Sutta 

menunjukkan bahwa Agama Buddha memberikan 

interpretasi pengorbanan bukan sebagai ritual. Agama 

Buddha bukan hanya memberikan interpretasi yañña dari 

segi etika, tetapi juga dari segi spiritual. Secara bertahap 

pengorbanan Buddhis adalah berdana yang kemudian 

disusul dengan mempraktikkan moral hingga pencapaian 

tujuan dengan terbebasnya segala bentuk kekotoran batin 

(D. I. 145-147). 

Kesimpulan 

Agama Buddha tidak menolak semua jenis 

pengorbanan. Agama Buddha hanya menolak 

pengorbanan yang mengakibatkan terbunuhnya 

makhluk-makhluk hidup lain, pengorbanan yang kejam 

dan merusak ekosistem. Bagi Agama Buddha, 

pengorbanan adalah bentuk berbuat baik dengan cara 

berdana, mempraktikkan kemoralan, hingga mencapai 
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tujuan untuk melenyapkan segala bentuk kekotoran 

batin. Pengorbanan yang demikian bukan hanya 

bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga memberikan 

manfaat kepada makhluk-makhluk lain. Makhluk-

makhluk lain berhak untuk hidup bebas sebagaimana 

kita mengingingakan hidup bebas dan terbebas dari 

ketakutan untuk dibunuh. Dengan begitu, perbuatan baik 

yang diperoleh dengan cara yang baik ini dapat 

disalurkan kepada sanak keluarga yang telah meninggal. 

Pengorbanan dengan cara berdana, menjaga moralitas, 

membersihkan batin adalah pengorbanan yang dapat 

membuahkan hasil yang besar.  
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Sistem Kasta dalam Perspektif Buddhis 

Na jaccā brāhmaṇo hoti, na jaccā hoti abrāhmaṇo;  

Kammunā brāhmaṇo hoti, kammunā hoti abrāhmaṇo 

(Vāseṭṭha Sutta, M. II. 196). 

(Bukan karena kelahiran seseorang disebut brahmana, 

bukan karena kelahiran seseorang disebut bukan 

brahmana.  Karena perbuatan seseorang adalah 

brahmana, dan karena perbuatan pula seseorang 

bukanlah brahmana.) 

 

Pendahuluan 

Dalam sejarahnya, sistem kasta telah dikenal 

masyarakat India bahkan jauh sebelum Buddha muncul. 

Di masa itu, keberadaan sistem kasta sangatlah kuat. 

Diketahui, terdapat empat penggolongan kasta 

berdasarkan kelahiran, yaitu kasta Brāhmaṇa, Kṣatriya, 

Vaiśya, dan Sūdra. Di India pada waktu itu terdapat dua 

kelompok tradisi, yaitu brahmana dan sramana. Tradisi 

brahmana menyetujui sistem kasta tersebut, sementara 

tradisi sramana menolak sistem kasta. Buddha adalah 

pemimpin agama yang termasuk dalam tradisi sramana. 

Makanya ini sungguh menarik membahas bagaimana 

pandangan Buddhis mengenai sistem kasta. Oleh karena 

itu, melalui artikel ini, kita akan mengulas sistem kasta 

dalam perspektif Buddhis. 
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Konsep Varṇa dalam Literatur Veda 

Varṇa adalah nama lain dari kasta. Sebenarnya, 

sistem kasta atau varṇa tidak ditemukan di Rig Veda 

selain di Purusha Sukta yang sekarang diterima sebagai 

penambahan belakangan (Ariyadeva, 2009:16). Purusha 

Sukta yang menyatakan bahwa empat kasta mucul dari 

Brahma, belakangan dianggap oleh para sarjana sebagai 

penambahan belakangan.  

Kata ‘varṇa’ merupakan bahasa Sansekerta yang 

berasal dari akar kata ‘vṛ’, berarti “meliputi, 

membungkus, menghitung, mengklasifikasikan, 

mendeskripsikan, atau memilih.” Dalam Rig Veda, kata 

‘varṇa’ muncul dengan arti sebagai “warna, penampilan 

luar, bagian luar, bentuk, atau bentuk.” Di dalam 

Mahabharata, ‘varṇa’ berarti “warna, mencelup, atau 

pigmen”. Di dalam beberapa Veda dan teks-teks 

pertengahan, secara kontekstual, ini berarti “warna, ras, 

suku, jenis, macam, sifat, karakter, kualitas, atau 

properti” dari sebuah objek atau orang. Sementara di 

Manusmriti, varṇa mengacu pada pembagian sosial. 

Melihat dari definisi varṇa yang telah diberikan di 

atas, sebenarnya, di Veda awal tidak ditemukan sistem 

kasta. Sistem kasta muncul setelah invasi dari orang-

orang suku Arya (Ariyadeva, 2009:14). Davids 

mengatakan bahwa dasar dari perbedaan sosial adalah 

hubungan; atau karena orang-orang Arya bangga dengan 

warna kulitnya yang lebih cerah (1991:53). Jadi, sejarah 
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munculnya kasta diperkirakan sejak kedatangan orang-

orang Arya yang melakukan invasi di India. Setelah 

kemenangannya, orang-orang Arya menganggap diri 

mereka paling unggul dengan warna kulit yang lebih 

cerah daripada penduduk lokal. Mereka memanggil 

penduduk lokal sebagai dasyus atau orang barbar.  

Sebagaimana yang tertulis dalam Purusha Sukta, 

Rig Veda, terdapat empat pembagian kasta. Dikatakan 

bahwa brāhmaṇa dilahirkan dari mulut Brahma, kṣatriya 

dari bahunya, vaiśya dari pahanya, dan sūdra dari 

kakinya (Brāhmano asya mukhamāsid, bāhurājanyah 

krtah, ūruh tadsya yad vaisyam, padbhyām sūdro 

ajāyata) (RV 10.90.11-12). 

Kedudukan brahmana dalam masyarakat adalah 

sebagai perantara keagamaan. Mereka adalah pemimpin 

agama. Mereka mengaku sebagai yang paling murni. 

Dalam kitab agama Buddha, Assalāyana Sutta, seorang 

brahmana murid dari brahmana Assalāyana 

mendeskripsikan brahmana sebagai kasta tertinggi 

(Brāhmaṇova seṭṭho vaṇṇo), sementara yang lain adalah 

rendah (hīno añño vaṇṇo); brahmana adalah casta 

terterang (brāhmaṇova sukko vaṇṇo), sementara yang 

lain gelap (kaṇho añño vaṇṇo); hanya brahmana yang 

tersucikan (brāhmaṇāva sujjhanti), bukan non-brahmana 

(no abrāhmaṇā); brahmana sendiri yang merupakan 

putra-putra Brahma, keturunan Brahma, lahir dari 

mulutnya, lahir dari Brahma, diciptakan oleh Brahma, 



175 | Solusi dari Beberapa Masalah Sosial dalam Kajian Sosiologi Buddhis 

 

ahli waris dari Brahma (brāhmaṇāva brahmuno puttā 

orasā mukhato jātā brahmajā brahmanimmitā 

brahmadāyādā’ti) (M. II. 148). Kautilya dalam 

Arthasastra-nya menyebutkan tugas-tugas seorang 

brahmana berdasarkan Dharmasutras sebagai berikut: 

belajar (adhyayana), mengajar (adhyapana), melakukan 

puja (yajana), memimpin puja (yajana), membuat 

pemberian (dāna), dan menerima pemberian (pratigraha 

Kedudukan kṣatriya adalah nomer dua setelah 

brahmana. Mereka adalah raja, prajurit, atau orang-orang 

bekerja di bindang administrasi kenegaraan. Dalam 

Dharma Sutras, tugas-tugas ‘svadharma’ seorang 

kṣatriya adalah sebagai berikut: belajar (adhyayana), 

melakukan pemujaan (yajana), membuat pemberian 

(dāna), berpenghidupan dengan pekerjaan yang 

berhubungan dengan persenjataan (sastrajiva), 

melindungi makhluk hidup (bhūtaraksana). 

Kasta vaisya merupakan kasta ketiga dari empat 

kasta. Tugas vaisya adalah mengurus hal-hal yang 

berkaitan dengan perekonomian seperti perdagangan, 

agrikultural, atau pertanian. Umumya mereka adalah 

pedagang atau petani. Menurut Manu, tugas khusus dari 

vaisya adalah menjaga ternak yang diserahkan 

kepadanya sebagai tugas selama pembuatan dunia. 

Tugas-tugas vaisya juga disebutkan di dalam Dharma 

Sutra sebagaimana yang disebutkan Kautilya dalam 

Asrthasatra-nya sebagai berikut: belajar (adhyayana), 

melakukan pemujaan (yajana), membuat persembahan 
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(dāna), bertani (krishi), menggembala ternak 

(pasupatya), berdagang (vanijya). 

Sudra adalah kasta terendah dari empat kasta 

tersebut. Tugas Sudra adalah melayani orang-orang dari 

kasta-kasta di atasnya. Mereka adalah pembantu atau 

pekerja kasar dari tiga kasta di atasnya. Dalam Dharma 

Sutra, tugas seorang sudra adalah sebagai berikut: 

melayani tiga kasta terlahir dua kali di atasnya 

(dvijātiśuśrusha), memproduksi kekayaan (varta), 

berseni (karakarma), bertukang atau berketerampilan 

(kusilavakarma). Kedudukan Sudra sangatlah rendah dan 

diperlakukan secara kasar oleh kasta-kasta di atasnya. 

Sudra tidak diperkenankan melakukan puja (samskārās) 

atau mendengarkan kitab suci (veda) dengan sengaja 

(Manu. IV. 99; x.4). Jika sengaja mendengarkan ketika 

Veda sedang dibacakan kupingnya harus diisi dengan 

timah yang dicairkan. Bila mengucapkannya lidahnya 

harus dipotong. Bila dia berusaha mengingatnya maka 

tubuhnya harus dipotong menjadi dua (Manu. 1. 88). 

Selain empat kasta tersebut, di sana masih 

terdapat di luar kasta. Beberapa diantaranya telah 

disebutkan dalam teks-teks Buddhis seperti chandālas, 

pukkusa (pemulung), vena (penenun), nesāda (pemburu 

burung), rathakāra (pembuat kereta) (Davids, 1991, 

h.52). Keberadaan orang-orang di luar kasta dianggap 

lebih rendah daripada Sudra. Selain empat kasta tersebut, 

orang-orang yang tidak berkasta adalah kaum-kaum 

rendah atau buangan.  
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Pandangan Buddhis mengenai Sistem Kasta 

Dalam literatur Buddhis, seperti di Madhura Sutta, 

Kannakatthala Sutta, Assalāyana Sutta, dll. Buddha 

menyadari keberadaan empat kasta (cattāro vaṇṇā) - 

khattiyā, brāhmaṇā, vessā, dan suddā. Namun Buddha 

menolak sistem kasta yang digariskan berdasarkan 

kelahiran. Menurut Beliau, bukan karena kelahiran 

seseorang disebut brahmana, bukan karena kelahiran 

seseorang disebut bukan brahmana. Karena perbuatan 

seseorang adalah brahmana, dan karena perbuatan pula 

seseorang bukan-brahmana (Na jaccā brāhmaṇo hoti, na 

jaccā hoti abrāhmaṇo; Kammunā brāhmaṇo hoti, 

kammunā hoti abrāhmaṇo) (M. II. 196).  

Pendekatan yang dilakukan Buddha mengenai 

kasta merupakan pendekatan moralis yang menggariskan 

pada perbuatan daripada kelahiran. Dengan kata lain, 

penilaian baik dan buruknya seseorang tidak bisa 

dilakukan dengan melihat dari keluarga mana ia 

dilahirkan, melainkan perbuatannya. Meskipun 

seseorang terlahir di keluarga terhormat, kalau ia tidak 

memiliki perilaku yang baik, ia tak pantas disebut orang 

terhormat atau orang mulia. Sebaliknya, meskipun 

seseorang terlahir di keluarga biasa-biasa saja, tapi kalau 

perbuatannya baik, perilakunya baik, dan memiliki hati 

yang mulia, ia sesungguhnya adalah orang yang 

terhormat dan mulia. Dalam Dhammpada dikatakan 

bahwa bukan karena berambut kusut, keturunan, dan 
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kelahiran, seseorang menjadi brahmana atau orang 

mulia. Tapi dia yang memiliki kejujuran dan kebaikan 

yang disebut brahmana atau orang mulia (Na jaṭāhi na 

gottena, na jaccā hoti brāhmaṇo; Yamhi saccañca 

dhammo ca, so sucī so ca brāhmaṇo) (Dhp. 393). 

Dalam Vasalā Sutta, Buddha memperjelas kembali 

pendapat-Nya. Buddha berkata bahwa seseorang disebut 

sebagai kasta buangan bukan karena kelahiran, tetapi 

karena perbuatan (Sn. 136). Sebagai contohnya, Buddha 

mengatakan bahwa seorang anak yang tidak mau 

menyokong ayah dan ibunya yang sudah tua dan lemah, 

padahal dia hidup dalam berkecukupan, dialah yang 

disebut manusia buangan atau berkasta rendah (yo 

mātaraṃ pitaraṃ vā, jiṇṇakaṃ gatayobbanaṃ; pahu 

santo na bharati, taṃ jaññā vasalo iti)  (Sn. 124. p. 14).  

Dalam Aggañña Sutta, Buddha menjelaskan bahwa 

baik Khattiyā, Brāhmaṇā, Vessā, ataupun Suddā yang 

melakukan pembunuhan, mencuri, berbuat asusila, 

berbohong, memfitnah, berkata kasar, gosip, melekat, 

dengki, dan berpandangan salah dipertimbangkan 

sebagai orang yang tidak bermoral, patut dicela, harus 

dihindari, tidak bermanfaat di jalan Ariya, buruk berbuah 

buruk, dicela oleh para bijaksanawan (D. 27. p. 408). 

Sehingga dengan demikian, baik kualitas gelap dan 

terang, dicela atau dipuji oleh bijaksanawan, bukan 

karena empat kasta.  
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Vāseṭṭha Sutta menjelaskan bahwa di antara 

manusia, tidak ada yang berbeda dari segi mata, hidung, 

telinga, rambut, dll. Manusia tidak seperti binatang yang 

memiliki banyak spesies. Perbedaan yang membedakan 

manusia satu dengan yang lainnya hanyalah persetujuan. 

Sebagai contohnya, jika seseorang yang hidup dengan 

berternak, ia disebut petani (yo hi koci manussesu, 

gorakkhaṃ upajīvati; evaṃ vāseṭṭha jānāhi, kassako so 

na brāhmaṇo); hidup dengan keterampilan disebut 

pengrajin (sippiko), hidup dengan berdagang disebut 

pedagang (vāṇijo), hidup dengan upah melayani orang 

disebut pegawai (pessiko), hidup dengan mencuri disebut 

pencuri (coro), hidup dengan keterampilan memanah 

disebut prajurit (yodhājīvo), hidup dengan melayani 

kegiatan ritual disebut pendeta (yājako), atau orang yang 

hidup dengan mengatur negara atau desa disebut raja 

(rājā)  (M. II. 196). Aggañña Sutta juga melaporkan 

bahwa karena tugas dan profesi yang seseorang 

kerjakanlah yang membuat seseorang disebut Khattiyā, 

Brāhmaṇā, Vessā, ataupun Suddā (D. III. 93).  

Diceritakan asal usul khattiyā bermula dari 

munculnya kejahatan-kejahatan yang mendorong orang-

orang berkumpul dan memilih seseorang yang bisa 

mengatur jalannya hukum, atau menegur orang yang 

patut ditegur, dll. ‘Pilihan dari banyak orang’ adalah arti 

dari mahāsammata (mahājanasammatoti 

mahāsammato). ‘Tuan Tanah’ adalah arti dari khattiyā 

(khettānaṃ adhipatīti khattiyo). ‘Ia yang 
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menggembirakan orang lain dengan Dhamma’ disebut 

rājā (dhammena pare rañjetīti rājā). Sementara orang-

orang yang menyadari kemorosotan manusia dengan 

munculnya berbagai tindakan kejahatan, berpikir untuk 

menjauhi kejahatan dan yang tidak bermanfaat. Mereka 

yang menjahui bentuk-bentuk kejahatan disebut 

brahmana (pāpake akusale dhamme vāhentīti 

brāhmaṇā). Mereka yang melakukan meditasi disebut 

sebagai jhāyaka (jhāyantīti jhāyakā), dan mereka yang 

tidak melakukan meditasi, tinggal di dekat pedesaan 

menulis buku, disebut ajjhāyaka (na dānime jhāyantīti 

ajjhāyakā). Sementara orang-orang yang setelah 

berpasangan, melakukan berbagai jenis perdagangan. Ini 

disebut sebagai vessa (methunaṃ dhammaṃ samādāya 

visukammante payojentīti vessā). Orang-orang yang 

pergi berburu dan hidup dari hasil berburu, mereka 

disebut sudda (luddācārā khuddācārāti suddā). 

Beberapa Khattiya, Brāhmaṇā, Vessā, ataupun Suddā, 

yang tidak puas dengan dhammanya sendiri, pergi dari 

kehidupan berumah menjadi kehidupan tanpa rumah, 

dan menjadi petapa (sakaṃ dhammaṃ garahamāno 

agārasmā anagāriyaṃ pabbajati – ‘samaṇo 

bhavissāmī’ti).  

Dalam ajaran Buddha, semua orang dari kasta apa 

pun bisa mencapai kesucian tanpa adanya ikatan apapun 

kastanya. Buddha mendeskripsikan kesucian untuk 

semua empat kasta (samaṇo gotamo cātuvaṇṇiṃ 

suddhiṃ paññapeti) (M. II. 147). Sebagaimana air 
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samudra yang memiliki satu rasa, yaitu rasa garam, 

demikian pula ajaran Buddha memiliki satu rasa, rasa 

pembebasan (Seyyathāpi, pahārāda, mahāsamuddo 

ekaraso loṇaraso; evamevaṃ kho, pahārāda, ayaṃ 

dhammavinayo ekaraso, vimuttiraso (A. IV. 203). 

Sebagaimana air dari sungai-sungai berbagai arah 

mengalir menuju samudra yang disebut sebagai air laut, 

demikian pula mereka yang memasuki Sāsana dari 

berbagai kasta akan disebut sebagai petapa, putra Sakya 

(samaṇā sakyaputtiyā) (A. IV. 202). Walau datang dari 

kelahiran, nama, suku, keluarga yang berbeda-beda, 

setelah memasuki kehidupan tanpa rumah, para bhikkhu 

pengikut Buddha adalah petapa pengikut Sakya (samaṇā 

sakyaputtiyāmhā’ti”) (D. III. 92).  

Siapapun dari empat kasta yang menjadi bhikkhu, 

arahat yang telah menghancurkan kekotoran batin, yang 

telah menjalani kehidupan, melakukan apa yang harus 

dilakukan, menaruh bebannya, mencapai tujuan 

tertinggi, menghancurkan belenggu kemenjadian, dan 

menjadi terbebaskan melalui pengetahuan langsungnya, 

ia dikatakan sebagai mulia dengan kebajikan Dhamma, 

bukan non-Dhamma (Imesañhi, vāseṭṭha, catunnaṃ 

vaṇṇānaṃ yo hoti bhikkhu arahaṃ khīṇāsavo vusitavā 

katakaraṇīyo ohitabhāro anuppattasadattho 

parikkhīṇabhavasaṃyojano sammadaññā vimutto so 

nesaṃ aggamakkhāyati dhammeneva. No adhammena) 

(D. III. 97). 
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Madhurā Sutta memberikan penjelasan menarik 

tentang kasta. Ketika ditanya tentang pernyataan 

brahmana bahwa brahmana adalah yang paling unggul, 

diciptakan oleh Brahma, dan sebagainya, Bhante Mahā 

Kaccāna mengatakan bahwa itu hanyalah peribahasa 

dunia (ghosoyeva kho eso, mahārāja, lokasmiṃ) (M. II. 

84). Kemudian, dalam sutta ini juga, Bhante Mahā 

Kaccāna menunjukkan bahwa superioritas kekayaan 

yang dimiliki seseorang dapat mengalahkan superioritas 

kasta dari kelahiran. Di sini, Bhante Mahā Kaccāna, 

bertanya kepada raja tentang bagaimana pendapatnya 

jika terdapat seorang pekerja makmur dalam kekayaan, 

hasil panen, perak, atau emas, adakah para pekerja yang 

akan bangun sebelum dirinya dan tidur setelah dirinya, 

yang ingin melayaninya, yang berusaha 

menyenangkannya, dan berkata manis dengannya, dan 

adakah para mulia, para brahmana, dan para pedagang 

yang akan melakukan hal serupa. Raja menjawabnya 

“pasti ada.” Percakapan dalam sutta ini menunjukkan 

bahwa keempat kasta ini adalah sama, tidak ada 

perbedaannya. 

Dalam Aggañña Sutta, Buddha mempertanyakan 

pengakuan para brahmana yang menyombongkan 

dirinya terlahir dari mulut Brahma. Menurut Buddha, 

mereka telah melupakan tradisi kuno (porāṇaṃ 

assarantā) mereka ketika mengatakan hal itu, karena kita 

melihat brahmana perempuan, istri-istri dari para 

brahmana, yang menstruasi dan mengandung, 
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melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Para brahmana 

yang mengaku lahir dari mulut Brahma dilahirkan dari 

rahim-rahim ini (D. III. 81). Buddha menentang 

keberadaan brahmana sebagai yang tertinggi. Dalam 

Ambaṭṭha Sutta, Buddha menunjukkan bahwa kṣatriya-

lah yang lebih unggul daripada brahmana (khattiyāva 

seṭṭhā, hīnā brāhmaṇā) (D. I. 99). Lagi, Buddha 

mempertegas bahwa kṣatriya adalah yang terbaik di 

antara semua kasta (khattiyo seṭṭho janetasmiṃ). 

Kesimpulan 

Varṇa pada awalnya tidak mengindikasikan 

penggolongan masyarakat seperti yang dikenal sebagai 

kasta. Ini lebih mengacu pada perbedaan warna kulit. 

Setelah kemenangan orang-orang Arya dalam invasinya, 

konsep kasta berdasarkan kelahiran diperkenalkan bahwa 

terdapat empat kasta yang dilahirkan oleh Brahma. 

Brahmana adalah kasta tertinggi dari keempat kasta. 

Menurut agama Buddha, sistem kasta merupakan 

penggolongan masyarakat berdasarkan pekerjaannya. 

Baik dan buruknya seseorang tidak dilihat berdasarkan 

kelahiran, tetapi berdasarkan perbuatan. Pembebasan 

akhir menurut Buddhis tidak ada kaitannya dengan kasta. 

Dengan kata lain, semua orang dari kasta manapun bisa 

mencapai kesucian, karena ibarat air samudra yang 

memiliki satu rasa asin, demikian pula pembebasan 

dalam agama Buddha.  

  



184 | Solusi dari Beberapa Masalah Sosial dalam Kajian Sosiologi Buddhis 

 

Pabbajjā dan Lepas Jubah Berdasarkan 

Literatur Pāli dan Keadaan Masa Kini 

Sambādhoyaṃ gharāvāso, rajassāyatanaṃ iti, 

abbhokāsova pabbajjā (Pabbajjā Sutta, Sn. 406) 

(Hidup sebagai perumahtangga adalah sesak dan diliputi 

kekotoran. Hidup sebagai petapa adalah bebas seperti 

udara terbuka.) 

 

Pendahuluan 

Pabbajjā secara mudahnya dipahami sebagai 

meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi 

seorang petapa (pabbajita). Dalam konteks Buddhis, 

yang dimaksud menjadi seorang petapa adalah menjadi 

seorang bhikkhu, bhikkhunī, sāmaṇera, atau sāmaṇerī. 

Dalam bahasa mudahnya menjadi seorang biarawan atau 

biarawati. Kita berhadapan pada kenyataan di mana kita 

menjumpai orang-orang meninggalkan kehidupan rumah 

tangga dan menjadi sāmanera atau bhikkhu, namun 

setelah kurun waktu tertentu lepas jubah. Hal ini tidak 

hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di 

beberapa negara Buddhis lainnya. Bagi umat Buddha 

Indonesia, pabbajjā dan lepas jubah menjadi perhatian 

publik. Umat Buddha pun memberikan tanggapan yang 

berbeda-beda. Ada tanggapan positif namun ada juga 

tanggapan negatif. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan 
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untuk memberikan gambaran tentang pabbajjā dan lepas 

jubah berdasarkan literatur Pāli dan keaadan masa kini. 

Pabbajjā Berdasarkan Literatur Pāli 

Orientasi dari ajaran Buddha adalah terbebas dari 

ikatan penderitaan. Selama empat puluh lima tahun 

Buddha membabarkan Dhamma, perhatian utama yang 

Beliau fokuskan adalah penderitaan dan akhir dari 

penderitaan (dukkhañceva ... dukkhassa ca nirodhaṃ) 

(M. I. 140). Buddha membabarkan ajarannya yang baik 

di awal, di pertengahan, dan akhir (ādikalyāṇaṃ 

majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ); dan 

menunjukkan kehidupan suci yang sempurna dan murni 

(kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ)  (D. 

I. 62). Banyak orang yang setelah mendengarkan 

ajarannya mampu memahami realitas hidup yang 

sesungguhnya dan memilih untuk hidup sebagai petapa 

dengan meninggalkan kehidupan rumah tangga. 

Meninggalkan kehidupan rumah tangga dan hidup 

sebagai petapa adalah salah satu hal yang dianjurkan 

oleh para bijaksanawan (pabbajjā, bhikkhave, 

paṇḍitapaññattā sappurisapaññattā) (A. I. 151). 

Terlebih lagi, kehidupan sebagai perumah tangga 

dipertimbangkan sebagai kehidupan yang sesak, diliputi 

kotoran (Sambādhoyaṃ gharāvāso, rajassāyatanaṃ iti), 

sementara hidup sebagai petapa adalah bebas seperti 

udara terbuka (Abbhokāsova pabbajjā) (Sn. 406).  
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Pabbajjā dalam literatur Pāli mengacu pada 

tindakan meninggalkan kehidupan berumah menuju 

kehidupan tanpa rumah (agārasmā anagāriyaṃ 

pabbajjā). Meninggalkan kehidupan berumah di sini 

juga disertai dengan tindakan mencukur rambut dan 

jenggot, melepas pakaian rumah tangga, dan 

mengenakan kain kuning (kesamassuṃ ohāretvā 

kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ 

pabbajituṃ). Dhammapada Aṭṭhakathā memberikan 

definisi yang lebih lengkap sebagai kehidupan yang 

melibatkan pemotongan rambut dan jenggot, tidur 

dengan mengabaikan apakah itu di tempat tidur yang 

baik atau buruk, dan pergi berkeliling untuk 

mengumpulkan dana makanan (ohāritakesamassunā 

kāsāyanivatthena kaṭṭhattharake vā bidalamañcake vā 

nipajjitvā piṇḍāya carantena viharitabbaṃ) (DhpA. I. 

135). Gundul dan berjubah, mengumpulkan dana 

makanan dari pemberian umat adalah petapa. Petapa 

buddhis atau bhikkhu juga menggunduli rambutnya, 

mengenakan jubah, dan mengumpulkan makanan dari 

pemberian umat. Makanya bhikkhu didefinisikan sebagai 

ia yang pergi mengumpulkan derma makanan (bikkhatīti 

bhikkhu) atau ia yang hidup bergantung dari pemberian 

orang (bhikkhakoti bhikkhu) (Vin. III. 24).  

Dalam literatur Pāli, pabbajjā bisa diartikan 

menjadi dua pengertian: menjadi sāmaṇera dan menjadi 

bhikkhu. Kita juga menemukan dua kata yang hampir 

mirip, yaitu: pabbajjā dan upasampadā. Yang 
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membedakan keduanya, pabbajjā adalah pentahbisan 

menjadi sāmaṇera dan upasampadā adalah pentahbisan 

menjadi bhikkhu. Namun pabbajjā mencangkup arti 

yang lebih luas karena sebelum menjadi bhikkhu, 

seseorang harus menjadi sāmaṇera terlebih dahulu. 

Itulah mengapa, dalam literatur Pāli, orang-orang yang 

ingin menjadi bhikkhu memohon kepada Buddha untuk 

Pabbajjā. Misalnya “Labheyyāhaṃ, bhante, bhagavato 

santike pabbajjaṃ, labheyyaṃ upasampadaṃ. Pabbājetu 

maṃ bhagavā’’ti) (M. II. 56). 

Literatur Pāli melaporkan bahwa orang-orang yang 

setelah mendengarkan ajaran Buddha dan 

memahaminya, memohon kepada Buddha untuk 

ditahbiskan menjadi bhikkhu. Mereka memutuskan 

untuk meninggalkan kehidupan berumah menuju 

kehidupan tanpa rumah dengan dasar pemahaman dan 

penuh keyakinan (saddhā agārasmā anagāriyaṃ 

pabbajitā). Tujuan utama yang ingin mereka capai 

adalah nibbāna.  Nibbāna adalah landasan, arah, dan 

tujuan akhir dari menjalani kehidupan suci 

(nibbānogadhañhi, brahmacariyaṃ vussati, 

nibbānaparāyanaṃ nibbānapariyosāna) (S. III. 190). 

Dengan begitu mereka sudah muak dengan kehidupan 

saṃsāra. Oleh karena itu, bhikkhu adalah orang yang 

takut pada saṃsāra (saṃsāre bhayaṃ ikkhatīti bhikkhu) 

(Vism. 3).  
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Menurut Raṭṭhapala, setelah mendengarkan 

khotbah Buddha, tidaklah mudah hidup sebagai perumah 

tangga dalam menjalani kehidupan suci, sempurna dan 

murni seperti kulit kerang yang dipoles (nayidaṃ 

sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ 

ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ brahmacariyaṃ 

carituṃ) (M. II. 55). Raṭṭhapala kemudian memohon 

Buddha untuk ditahbiskan menjadi bhikkhu, namun 

karena belum mendapat izin dari orang tuanya, Buddha 

tidak bisa mentahbisnya. Dengan segala cara ia miminta 

untuk diizinkan menjadi bhikkhu, akhirnya orang tuanya 

mengizinkannya. Usaha yang dilakukan Raṭṭhapala 

dalam meminta izin bukanlah yang mudah, tapi karena 

keyakinannya yang kuat, akhirnya ia berhasil.  

Sebagaimana yang dikisahkan dalam Raṭṭhapala 

Sutta, Raja Korabya kaget melihat Raṭṭhapala 

meninggalkan kehidupan berumah menjadi seorang 

bhikkhu. Menurutnya, biasanya orang meninggalkan 

kehidupan berumah menuju kehidupan tanpa rumah 

karena empat  kehilangan (M. II. 66). Empat kehilangan 

yang dimaksud antara lain: 

1. Kehilangan melalui ketuaan (jarāpārijuññaṃ) 

Seseorang dalam keadaan tua, berumur, dan berada 

dalam tahap hidup yang terakhir. Setelah 

mempertimbangkan kondisinya yang seperti itu, dia 

berpikir bahwa tidak ada kemungkinan lagi baginya 

untuk memperoleh kekayaan yang belum didapat 
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atau meningkatkan kekayaan yang sudah diperoleh. 

Dengan alasan itu, ia memutuskan untuk pabbajjā.   

2. Kehilangan melalui penyakit (byādhipārijuññaṃ) 

Seseorang sedang menderita penyakit. Setelah 

mempertimbangkan kondisinya yang seperti itu, dia 

berpikir bahwa tidak ada kemungkinan lagi baginya 

untuk memperoleh kekayaan yang belum didapat 

atau meningkatkan kekayaan yang sudah diperoleh. 

Dengan alasan itu, ia memutuskan untuk pabbajjā.   

3. Kehilangan kekayaan (bhogapārijuññaṃ) 

Sebelumnya ia sangat kaya dan memiliki kekayaan 

yang berlimpah, tapi secara perlahan kekayaanya 

lenyap. Setelah mempertimbangkan kondisinya yang 

seperti itu, dia berpikir bahwa tidak ada 

kemungkinan lagi baginya untuk memperoleh 

kekayaan yang belum didapat atau meningkatkan 

kekayaan yang sudah diperoleh. Dengan alasan itu, 

ia memutuskan untuk pabbajjā.   

4. Kehilangan sanak keluarga (ñātipārijuññaṃ) 

Sebelumnya ia memiliki banyak teman, kerabat, dan 

sanak keluarga, tetapi secara bertahap mereka 

meninggalkannya. Setelah mempertimbangkan 

kondisinya yang seperti itu, dia berpikir bahwa tidak 

ada kemungkinan lagi baginya untuk memperoleh 

kekayaan yang belum didapat atau meningkatkan 

kekayaan yang sudah diperoleh. Dengan alasan itu, 

ia memutuskan untuk pabbajjā.   
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Raja Korabya heran, karena dia tahu betul 

kehidupan Raṭṭhapala sebelum meninggalkan rumah. 

Raṭṭhapala tidak memiliki satupun dari empat kehilangan 

tersebut. Kemudian Bhikkhu Raṭṭhapala menjelaskan 

bahwa beliau memilih menjadi bhikkhu karena 

mendengar empat ringkasan Dhamma yang dibabarkan 

oleh Buddha. Empat ringkasan ini menjadi alasannya 

mengapa ia meninggalkan kehidupan berumah dan 

menjalani hidup tanpa rumah sebagai bhikkhu (M. II. 

68). Empat ringkasan Dhamma itu (cattāro 

dhammuddesā) antara lain: 

1. Hidup di dunia tidak pasti dan tersapu (upaniyyati 

loko addhuvo) 

Dalam hidup ini, seseorang mungkin kuat dan 

tangguh di saat usia muda, namun ketika ketuaan 

menghampirinya, bahkan untuk memindahkan kaki 

saja terasa berat.  

2. Hidup di dunia tidak ada penaung dan pelindung 

(atāṇo loko anabhissaro) 

Walaupun seseorang memiliki banyak teman, kerabat, 

atau saudara, ketika dia sakit, dia sendiri yang harus 

menanggung kesakitannya. Tidaklah mungkin 

baginya untuk membagi rasa sakitnya kepada mereka 

agar rasa sakit yang dialaminya berkurang. 

3. Hidup di dunia tidak ada kepimilikan yang sejati, 

semua harus ditinggalkan dan pergi (assako loko, 

sabbaṃ pahāya gamanīya) 
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Ketika seseorang diberkati dengan kekayaan yang 

berlimpah ruah dan beribu-ribu kenikmatan indrawi, 

ketika ia mati, semuanya harus ditinggalkan dan 

semua kekayaan itu akan diambil alih oleh sanak 

keluarga. Tidaklah mungkin baginya untuk membawa 

kekayaanya atau membawa kenikmatan hidupnya ke 

kehidupan berikutnya. Perbuatan yang pernah 

dilakukannyalah yang akan menentukan semuanya di 

kehidupan berikutnya. 

4. Hidup di dunia kurang sempurna, tak pernah puas, 

dan diperbudak oleh nafsu keinginan (ūno loko atitto 

taṇhādāso) 

Hidup di dunia ini tidak pernah terpuaskan dan 

diperbudak oleh nafsu keinginan sendiri. Seseorang 

tidak pernah terpuaskan dengan apa yang sudah 

dimiliki, tetapi selalu menginginkan lebih dan lebih. 

Ketika satu keinginan terpenuhi, bukannya puas tetapi 

malah menginginkan yang lebih besar.  

Empat ringkasan ajaran tersebut yang membuat 

Raṭṭhapala meninggalkan kehidupan rumah tangga dan 

menjalani hidup tak berumah sebagai seorang bhikkhu. 

Pilihan hidup yang dijalaninya berdasarkan keyakinan 

sendiri dan tak tergoyahkan. Meninggalkan kehidupan 

rumah tangga yang ideal memang seperti itu. Namun, 

dalam literatur Pāli, kita juga menjumpai beberapa kasus 

di mana seseorang memasuki kehidupan monastik dan 

menjadi bhikkhu atau sāmaṇera bukan karena dasar 
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keyakinan yang kuat. Ada alasan-alasan lain yang 

melatarbelakanginya.  

Bhikkhu Nanda memiliki kisah yang menarik. 

Beliau memasuki Saṅgha karena rasa hormatnya kepada 

Buddha (buddhagāravena) yang menawarkannya untuk 

menjadi bhikkhu. Pangeran Nanda mau ditahbis karena 

sungkan untuk menolak tawaran Buddha (DhpA. I. 116). 

Bhikkhuni Rūpanandā dulunya adalah Janapada Kalyāṇī, 

istri Pangeran Nanda. Beliau masuk Saṅgha tidak 

sepenuhnya karena keyakinan, tetapi hanya cinta kepada 

keluarganya yang juga meninggalkan kehidupan rumah 

tangga (sā bhikkhunupassayaṃ gantvā pabbaji 

ñātisineheneva, no saddhāya) (DhpA. 113). Apalagi 

orang yang dicintainya, Pangeran Nanda, pergi menjadi 

bhikkhu dan tak kembali. Hatinya semakin pupus dan 

memilih untuk menjadi bhikkhuni. Pangeran Rahula, 

menjadi sāmaṇera juga bukan karena takut saṃsāra. 

Bahkan mungkin tidak terbayang sedikitpun tentang apa 

bahaya saṃsāra di usinya yang masih tujuh tahun. Dia 

mau ditahbis karena ingin mendapatkan warisan dari 

ayahnya, Buddha (Vin. I. 82). Ada juga kisah anak-anak 

muda yang menjadi bhikkhu karena ikut-ikutan 

temannya. Kisah tentang munculnya peraturan Pācittiya 

65 menceritakan bahwa ada tujuh belas anak muda yang 

yang menjadi bhikkhu di usia dibawah dua puluh tahun. 

Namun, karena masih anak-anak, jadi ketika malam 

menjelang pagi, mereka selalu menangis berteriak 

kelaparan (Vin. IV. 129).  
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Lepas Jubah Berdasarkan Literatur Pāli 

Peristiwa bhikkhu atau sāmaṇera lepas jubah 

bukan peristiwa yang baru. Literatur Pāli mencatat 

beberapa kisah seorang bhikkhu atau sāmaṇera lepas 

jubah dan kembali ke kehidupan rumah tangga. Menurut 

literatur Pāli, lepas jubah berarti kembali ke kehidupan 

rendah (hīnāyāvatta). Kalau kita menelusuri literatur 

Pāli, di tahun-tahun awal, jarang sekali bahkan tidak ada 

bhikkhu yang lepas jubah, karena di tahun-tahun awal 

para bhikkhu umumnya sudah memahami Dhamma dan 

minimal mencapai tingkat-tingkat kesucian.  

Di samping itu, Buddha adalah orang yang pandai 

dalam menangani kasus apabila bhikkhu ingin lepas 

jubah. Kecekatan beliau bisa membantu permasalahan 

yang sedang dihadapi muridnya sehingga tidak jadi lepas 

jubah. Salah satu contohnya adalah Bhikkhu Nanda. 

Diceritakan Bhikkhu Nanda sudah tidak sanggup lagi 

menjalani kehidupan sebagai bhikkhu. Dia selalu 

terngiang-ngiang tentang suara istrinya yang 

memperingatkannya untuk segera kembali. Pikirannya 

selalu diliputi oleh bayangan Janapada Kalyāṇī. Dia 

ingin kembali kehidupan rendah dan hidup bersama 

dengan gadis pujaanya. Mendengar hal itu, Buddha 

membawanya ke alam Tāvatiṃsa. Di sana dia melihat 

lima ratus bidadari yang cantik. Buddha bertanya 

kepadanya mana yang lebih cantik, bidadari-bidadari itu 

ataukah Janapada Kalyāṇī. Tentu, Bhikkhu Nanda 
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menjawab bahwa Janapada Kalyāṇī tidak ada apa-

apanya. Dia hanyalah seperti kera yang ekornya terbakar 

yang ia lihat dalam perjalanan menuju alam Tāvatiṃsa. 

Dengan alasan itu, akhirnya Bhikkhu Nanda tidak jadi 

lepas jubah karena ingin mendapatkan bidadari-bidadari 

cantik. Namun, para bhikkhu lain yang mengetahuinya 

mengejeknya sebagai bhikkhu sewaan atau bhikkhu kuli, 

karena tujuan menjadi bhikkhu adalah untuk 

mendapatkan bidadari-bidadari cantik, bukan untuk 

nibbāna. Dan Bhikkhu Nanda kemudian menjadi malu 

dan berjuang dengan tekun untuk mencapai tujuan yang 

semestinya bagi bhikkhu. Dia akhirnya berhasil menjadi 

seorang arahat dan tak mungkin kembali menjadi umat 

awam lagi (DhpA. 118-122). 

Contoh yang lain adalah Bhikkhu Cūḷapanthaka. 

Buddha telah menyelamatkan Bhikkhu Cūḷapanthaka 

karena dia sudah hampir lepas jubah karena kakaknya 

yang meminta lantaran dia tidak bisa menghafal satupun 

syair dalam empat bulan. Buddha menasihatinya untuk 

menggosok-gosok kain putih bersih dengan menghadap 

ke timur di mana matahari terbit sambil melafalkan 

‘pembersihan kekotoran (rajoharaṇaṃ).’ Dengan 

melakukan itu akhirnya Bhikkhu Cūḷapanthaka berhasil 

memahami Dhamma tentang ketidakkekalan. Beliau 

mencapai arahat dan tak mungkin kembali menjadi umat 

awam lagi (DhpA. 247). 
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Cittahatthattheravatthu dari Dhammapada 

Aṭṭhakathā menceritakan kisah yang menarik. 

Cittahattha Thera adalah seorang bhikkhu yang menjadi 

bhikkhu dan lepas jubah sampai enam kali. Ia kemudian 

dikenal sebagai Cittahattha Thera karena ia menjadi 

bhikkhu atas dasar menuruti kemauannya saja. Ia 

menjadi bhikkhu kemudian lepas, menjadi bhikkhu dan 

kemudian lepas lagi sampai enam kali. Para bhikkhu 

akhirnya menolak untuk memberikan pentahbisan lagi 

karena dianggap main-main. Namun karena ia memohon 

dengan sangat untuk diberi kesempatan satu kali lagi, 

akhirnya ia diberi kesempatan untuk ditahbis menjadi 

bhikkhu lagi. Di kesempatan terakhir ini akhirnya ia 

berjuang sungguh-sungguh dan mencapai arahat dalam 

waktu dekat (DhpA. I. 305). 

Secara garis besar, lepas jubah bisa dikategorikan 

menjadi dua jenis; lepas karena pelanggaran dan karena 

keinginan sendiri. Lepas karena pelanggaran terjadi 

ketika bhikkhu melanggar peraturan pārājika, yaitu: 

berhubungan seksual (methunadhmmapaṭisevana), 

mencuri (adinnādāna), membunuh manusia 

(manussaviggaha), dan berbohong memiliki kesaktian 

(uttarimanussadhamma) (Vin. III. 11). Bagi yang 

melanggar peraturan pārājika, ia tidak bisa melanjutkan 

kebhikkhuannya, dan solusi terbaik adalah lepas jubah 

atau turun kembali menjadi sāmaṇera. Sementara lepas 

jubah karena keinginannya sendiri bisa dipertimbangkan 

dengan beberapa alasan; alasan sudah tidak tahan untuk 
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menjalaninya, terpikat oleh lawan jenis, alasan sanak 

keluarga, atau karena alasan tertentu yang harus 

diselesaikan dengan cara hidup sebagai umat awam.  

Menurut Cātumā Sutta, ada empat jenis bahaya 

bagi bhikkhu baru. Empat bahaya seorang bhikkhu 

diibaratkan sebagaimana ombak (ūmibhayaṃ), buaya 

(kumbhīlabhayaṃ), pusaran air (āvaṭṭabhayaṃ), dan 

ikan hiu (susukābhayaṃ). Di sini, ombak 

disimbolisasikan sebagai kemarahan dan kejengkelan; 

buaya adalah kerakusan; pusaran air adalah kesenangan 

indra; dan ikan hiu adalah wanita (M. I. 459-463). Empat 

bahaya ini yang dapat menyebabkan bhikkhu kembali ke 

kehidupan rendah atau kembali menjadi umat awam.  

Pilihan kembali menjadi umat awam pada awalnya 

tidak mendapat apresiasi, justru akan mendapat beberapa 

kritikan dari masyarakat. Sikkhā Sutta menyebutkan lima 

kritikan dan kecaman yang mungkin akan didapatkan 

oleh bhikkhu atau bhikkhuni yang memutuskan lepas 

jubah atau kembali ke kehidupan rumah tangga. Lima 

kritikan tersebut antara lain (A. III. 4): 

1. Kamu tidak memiliki keyakinan dalam 

mengembangkan kualitas-kualitas yang baik 

(saddhāpi nāma te nāhosi kusalesu dhammesu). 

2. Kamu tidak memiliki Hiri (malu untuk berbuat jahat) 

dalam mengembangkan kualitas-kualitas yang baik 

(hirīpi nāma te nāhosi kusalesu dhammesu). 
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3. Kamu tidak memiliki Ottappa (takut akan akibat 

berbuat jahat) dalam mengembangkan kualitas-

kualitas yang baik (ottappampi nāma te nāhosi 

kusalesu dhammesu). 

4. Kamu tidak memiliki semangat dalam 

mengembangkan kualitas-kualitas yang baik 

(vīriyampi nāma te nāhosi kusalesu dhammesu). 

5. Kamu tidak memiliki kebijaksanaan dalam 

mengembangkan kualitas-kualitas yang baik 

(paññāpi nāma te nāhosi kusalesu dhammesu).  

Pabbajjā dan Lepas Jubah Berdasarkan Keadaan 

Masa Kini 

Pabbajjā yang ideal adalah meninggalkan 

kehidupan rumah tangga dan menjadi bhikkhu atas dasar 

keyakinan untuk menghakhiri lingkaran tumimbal lahir. 

Ditinjau dari keadaan masa kini, masih banyak orang-

orang yang meninggalkan keduniawian dengan penuh 

keyakinan. Namun, kita juga diberi tahu bahwa masa 

kini, kegiatan meninggalkan keduniawian dan menjadi 

bhikkhu, terkadang bukan karena dorongan untuk 

mengakhiri lingkaran kelahiran.  

Ada beberapa orang melakukan pabbajjā untuk 

melatih diri agar hidupnya lebih baik daripada yang 

dulu. Ada juga yang melakukan pabbajjā karena ingin 

mempelajari ajaran Buddha secara mendalam. Ini 

mungkin karena sebagai umat awam, seseorang tak 

punya banyak waktu untuk mempelajari ajaran Buddha 
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dan sumbernya terbatas, maka dengan menjadi bhikkhu 

atau sāmaṇera, seseorang bisa mengabdikan dirinya 

pada niatnya untuk mempelajari ajaran Buddha sekaligus 

praktiknya.  

Bahkan di beberapa negara Buddhis, pabbajjā 

menjadi budaya mereka. Di Shan State, Myanmar, setiap 

pria pasti sudah pernah menjadi sāmaṇera. Ketika anak 

laki-laki menginjak usia sekitar 7-15 tahun, biasanya 

orang tuanya akan membawanya ke wihara untuk 

ditahbis menjadi sāmaṇera. Sebagaian besar wihara-

wihara di Myanmar menjadi pusat pelatihan sāmaṇera 

atau sayalay (perempuan yang mempraktikkan 8 sila 

(atthasila)) sementara semasa liburan. Jadi ketika liburan 

sekolah tiba, anak-anak mengisi liburan mereka dengan 

menjalani kehidupan monastik di wihara. Biasanya 

sāmaṇera yang ditahbis akan bertahan minimal satu 

minggu atau dua minggu. Kalau tidak betah, setelah itu 

bisa lepas jubah, dan kalau mereka mau, mereka bisa 

bertahan sampai kapanpun mereka mau.  

Wihara juga membuka seluas-luasnya kesempatan 

bagi mereka yang menginginkan pentahbisan menjadi 

sāmaṇera. Kapan saja tanpa menunggu hari-hari 

tertentu, kalau seseorang mau, ia bisa ditahbis menjadi 

sāmaṇera. Kalau orang tua ingin, mereka bisa 

konfirmasi dengan bhikkhu upajjhaya dan bisa ditahbis 

kapan saja. Hampir seluruh daerah Myanmar juga 

menerapkan sistem yang sama. Bagi yang sudah 
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berumur lebih dari dua puluh tahun, setelah mereka 

ditahbis menjadi samanera untuk beberapa hari, bisa 

langsung ditahbis menjadi bhikkhu.  

Di Myanmar pula, orang tua yang merasa 

keberatan untuk mendidik atau menyekolahkan anaknya, 

biasanya akan memberikan anaknya ke wihara untuk 

ditahbis menjadi sāmaṇera. Di Myanmar, wihara juga 

merupakan pusat pendidikan di mana para sāmaṇera 

bisa belajar di bangku sekolah. Dengan kata lain, wihara-

wihara besar biasanya memiliki sekolahan sebagai 

tempat untuk menggali ilmu. Jadi selain menjadi budaya 

mereka, pabbajjā juga sebagai jalan untuk mendapatkan 

pendidikan. Siapapun dan kapanpun bisa melakukan 

pabbajjā, dan kapanpun mereka bisa lepas jubah.  

Di Thailand, pabbajjā juga menjadi budaya 

mereka. Setiap laki-laki dianjurkan untuk menjadi 

bhikkhu, minimal sekali seumur hidup. Bahkan konon, 

sebelum menikah, pria harus pernah menjadi bhikkhu 

terlebih dahulu. Kalau tidak, orang tua calon istrinya 

tidak akan mengizinkannya untuk menikahi putrinya. 

Dengan kata lain, laki-laki yang ingin menikah harus 

pernah menjadi bhikkhu terlebih dahulu. Raja-raja di 

Thailand juga harus pernah merasakan hidup sebagai 

bhikkhu. Di samping itu, ada anggapan bahwa dengan 

pabbajjā, seseorang bisa melakukan pattidāna atau 

pelimpahan jasa kepada sanak keluarga yang meninggal. 

Misalnya, kalau ibunya meninggal, anak laki-lakinya 
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akan ditahbis menjadi bhikkhu, karena beranggapan 

bahwa dengan cara itu, mendiang ibunya akan 

berbahagia melihat anaknya mengenakan jubah kuning. 

Pabbajjā untuk menjadi bhikkhu atau sāmaṇera bisa 

dilakukan kapan saja asal pentahbisnya mau dan mereka 

bisa lepas kapan saja kalau mereka mau. 

Di Kamboja juga begitu. Setiap laki-laki pasti 

pernah menjadi sāmaṇera atau bhikkhu. Dahulu konon 

para pria sebelum menikah umumnya pergi ke wihara 

untuk ditahbis menjadi bhikkhu atau sāmaṇera. Di 

wihara, mereka akan belajar, karena pada waktu itu, 

satu-satunya pusat pendidikan hanyalah wihara. Jadi 

wihara adalah tempat menggali ilmu sebagai bekal hidup 

untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Namun, 

setelah sekolah dan institusi-institusi berdiri, tradisi ini 

mulai berkurang. 

Di Sri Lanka tidak menjadikan pabbajjā sebagai 

budaya. Namun, pabbajjā juga sebagai jalan untuk 

mendapatkan pendidikan. Ada ribuan sāmaṇera kecil di 

Sri Lanka yang latar belakangnya mengikuti pabbajjā 

karena untuk mendapatkan pendidikan. Para sāmaṇera 

umumnya akan belajar di sekolah yang disebut pirivena. 

Di sana mereka bukan hanya belajar agama Buddha, 

tetapi mereka juga belajar banyak mata pelajaran seperti 

sekolah-sekolah umum. Bahkan mereka juga akan 

mengikuti ujian yang diselenggarakan pemerintah Sri 

Lanka untuk memasuki kuliah secara gratis. Namun, 
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pabbajjā di Sri Lanka tidak bisa dilakukan setiap saat. 

Ada waktu-waktu tertentu, di mana orang-orang yang 

ingin pabbajjā berkumpul bersama dalam sebuah 

program dan kemudian ditahbis bersama-sama. Selain 

itu, Sri Lanka tidak memiliki budaya pabbajjā 

sementara. Sekali masuk dalam kehidupan monastik, ia 

diharapkan menjadi bhikkhu seumur hidup. Ada 

kecaman sosial apabila seorang bhikkhu lepas jubah. 

Kebanyakan mereka malu untuk lepas jubah. Kalaupun 

memang sudah sangat tidak kuat sekali, mereka yang 

lepas jubah tidak akan langsung tinggal bersama 

keluarganya, tapi memilih merantau untuk beberapa 

tahun.  

Di Indonesia, kita menjumpai program-program 

pabbajjā yang diselenggarakan atas nama saṅgha atau 

sekolah-sekolah tinggi agama Buddha. Pabbajjā menjadi 

agenda tahunan bagi setiap saṅgha di Indonesia. 

Umumnya ini diselenggarakan dengan durasi waktu 

yang telah ditentukan. Bagi yang tidak mau lanjut, bisa 

lepas jubah setelah program selesai, dan bagi yang mau 

memperpanjang atau berkeinginan menjadi bhikkhu bisa 

melanjutkan latihannya. Kalau di negara-negara Buddhis 

umumnya setiap pria pernah menjadi bhikkhu atau 

sāmaṇera, kalau di Indonesia dalam lingkup yang lebih 

sempit bahwa setiap mahasiswa Buddhis yang belajar di 

sekolah tinggi agama Buddha pasti pernah pabbajjā. 

Baru-baru ini program pabbajjā juga tidak hanya untuk 

menjadi sāmaṇera saja, tetapi panitia juga 
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menyelenggarakan pabbajjā yang dilanjutkan dengan 

upasampadā atau penahbisan penuh menjadi bhikkhu. 

Fenomena bhikkhu atau sāmaṇera lepas jubah dalam 

program pabbajjā yang diselenggarakan dengan durasi 

waktu tertentu diterima sebagai hal yang wajar. Program 

semacam ini memang sengaja dibuat untuk menyediakan 

fasilitas bagi umat awam yang ingin memperdalam 

ajaran Buddha sekaligus praktik menjadi seorang 

samaṇa (petapa). Selain ini menguntungkan bagi umat 

awam karena ada kesempatan untuk menjalani praktik 

pabbajjā, ini juga menguntungkan bagi para bhikkhu 

karena dengan cara ini umat awam belajar bagaimana 

kehidupan bhikkhu dan juga mengetahui peraturan-

peraturan dasar kebhikkhuan, sehingga umat awam tahu 

bagaimana mereka seharusnya melayani bhikkhu.  

Kesimpulan 

Pabbajjā adalah praktik meninggalkan kehidupan 

berumah menuju kehidupan tanpa rumah atau menjadi 

sāmaṇera atau bhikkhu. Tujuan awal dari praktik ini 

adalah untuk mengakhiri penderitaan Saṃsāra. Nibbāna 

adalah dasar dan tujuan dari menjalani kehidupan suci. 

Orang-orang praktik pabbajjā dengan dasar keyakinan 

dan pemahaman untuk mencapai tujuan utama tersebut. 

Namun, literatur Pāli juga melaporkan bahwa tidak 

semua orang pada awalnya melakukan pabbajjā karena 

dasar keyakinan untuk mengakhiri penderitaan saṃsāra. 

Ada alasan-alasan tertentu yang membuatnya 
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meninggalkan kehidupan rumah tangga. Menurut 

literatur Pāli, lepas jubah berarti kembali ke kehidupan 

rendah. Fenomena lepas jubah, pada tahun-tahun awal 

sangat jarang sekali karena kebanyakan dari mereka 

sudah memahami hakikat hidup yang sesungguhnya dan 

telah sampai pada tingkat-tingkat kesucian tertentu yang 

membuatnya tidak mungkin berbalik arah menuju 

kehidupan rendah. Selain itu karena kepandaian Buddha 

dalam menangani kasus bhikkhu yang ingin lepas jubah. 

Melihat kondisi masa kini, masih banyak orang-orang 

yang melakukan pabbajjā karena dasar keyakinan. 

Namun, pabbajjā di masa kini juga diadopsi oleh 

beberapa negara Buddhis sebagai budaya mereka. Kita 

diberitahu bahwa di beberapa negara Buddhis, seorang 

laki-laki harus pernah menjadi sāmaṇera atau bhikkhu 

sebelum mereka menikah. Ada juga pengertian pabbajjā 

sebagai cara untuk melimpahkan jasa kebajikan kepada 

sanak keluarga yang meninggal. Yang lebih umum lagi, 

pabbajjā sebagai cara untuk mendapatkan pendidikan 

Buddhis yang lebih mendalam bersamaan dengan 

praktiknya. Ini yang membuat lepas jubah menjadi 

fenomena umum yang sering dijumpai. Namun apapun 

itu bentuknya, apabila pabbajjā bisa mengubah individu 

menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain, 

praktik pabbajjā seperti yang sekarang kita jumpai 

bukanlah permasalahan yang serius. Justru kita perlu 

mengapresiasi, karena orang yang melakukan pabbajjā 

telah berusaha menjalankan nasihat Buddha bahwa 
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praktik pabbajjā adalah salah satu hal yang dianjurkan 

oleh para bijaksanawan, selain berdana dan menghormati 

orang tua (Dānaṃ, pabbajjā, mātāpitūnaṃ upaṭṭhānaṃ). 
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Pandangan Makan Daging 

dalam Tipiṭaka Pāli 

Ye idha pāṇesu asaññatā janā, paresamādāya 

vihesamuyyutā; Dussīlaluddā pharusā anādarā, 

esāmagandho na hi maṃsabhojanaṃ. 

(Amagandha Sutta, Sutta Nipata: 247) 

(Mereka yang di dunia ini tidak terkendali terhadap 

makhluk hidup, yang cenderung melukai setelah 

mengambil harta milik mereka, yang tidak bermoral, 

kejam, kasar, tidak memiliki rasa hormat; inilah yang 

disebut bau busuk, bukan makan daging.) 

Pendahuluan 

Agama Buddha dikenal sebagai agama tanpa 

kekerasan, penuh welas asih, dan kasih sayang. Bahkan 

cinta kasih dan kasih sayang diberlakukan untuk semua 

makhluk hidup. Ini terlihat dalam aturan moral yang 

pertama bahwa kita umat Buddha seharusnya melatih 

diri untuk tidak membunuh makhuk hidup apapun. 

Namun banyak orang bertanya-tanya, kalau umat 

Buddha tidak boleh membunuh, lalu apakah itu berarti 

mengharuskan umatnya untuk menjadi vegetarian? 

Apakah makan daging adalah pantangan? Dalam artikel 

ini kita akan membahas tentang pandangan makan 

daging dalam Tipitaka Pāli. 
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Pembahasan 

Sebagai agama yang menekankan cinta kasih 

(mettā) dan kasih sayang (karuṇa), segala macam bentuk 

kekerasan dan tindakan yang mengancam nyawa 

makhluk lain dilarang keras oleh Agama Buddha. Dari 

lima latihan moral (pañcasīla) yang harus dilatih oleh 

umat awam, tidak membunuh makhluk hidup 

(pāṇātipātā veramaṇī) merupakan latihan moral yang 

pertama. Dalam kehidupan kebhikkhuan, mereka yang 

terlibat dalam pembunuhan dikenakan sanksi. Latihan 

untuk tidak membunuh ini sangat berguna untuk 

mengembangkan cinta kasih dan welas asih terhadap 

semua makhluk.  

Meskipun pembunuhan sangatlah dilarang, namun 

dalam literatur Pali kita menemukan bahwa makan 

daging bukanlah larangan untuk menjadi Buddhis. 

Dengan kata lain, Buddha tidak mengharuskan semua 

pengikutnya menjadi vegetarian dan menghindari makan 

daging. Ini dapat dibuktikan dengan membaca Tipiṭaka 

Pāli. 

Sebagaimana yang tercatat dalam Jīvaka Sutta dari 

Majjhima Nikāya, Jīvaka Komārabhacca, seorang tabib 

terkenal, menghampiri Buddha dan ingin mengetahui 

apakah benar Buddha memakan daging binatang yang 

disengaja disembelih. Sebagai jawabannya, Buddha 

berkata kepada Jīvaka sebagai berikut ( M. I. 369):  



207 | Solusi dari Beberapa Masalah Sosial dalam Kajian Sosiologi Buddhis 

 

“Tīhi kho ahaṃ, jīvaka, ṭhānehi maṃsaṃ 

aparibhoganti vadāmi. Diṭṭhaṃ, sutaṃ, 

parisaṅkitaṃ – imehi kho ahaṃ, jīvaka, tīhi 

ṭhānehi maṃsaṃ aparibhoganti vadāmi. Tīhi 

kho ahaṃ, jīvaka, ṭhānehi maṃsaṃ 

paribhoganti vadāmi. Adiṭṭhaṃ, asutaṃ, 

aparisaṅkitaṃ – imehi kho ahaṃ, jīvaka, tīhi 

ṭhānehi maṃsaṃ paribhoganti vadāmi.”  

(Jivaka, Aku katakan bahwa ada tiga kasus 

yang mana daging seharusnya tidak dimakan; 

jika terlihat, terdengar, atau dicurigai bahwa 

makhluk hidup itu disembelih untuk dirinya. 

Aku katakan bahwa daging seharusnya tidak 

dimakan dalam ketiga kasus ini. Aku katakan 

bahwa ada tiga kasus yang mana daging 

diperkenankan untuk dimakan; jika tidak 

terlihat, tidak terdengar, dan tidak dicurigai 

bahwa makhluk hidup itu disembelih untuk 

dirinya. Aku katakan bahwa daging boleh 

dimakan dalam ketiga kasus ini.) 

Dari sutta ini, dapat kita ketahui bahwa Buddha 

mengizinkan para Bhikkhu untuk makan daging, tetapi 

dengan ketentuan tidak melihat, tidak mendengar, dan 

tidak mencurigai makhluk hidup itu disembelih untuk 

para bhikkhu (adiṭṭhaṃ, asutaṃ, aparisaṅkitaṃ). Perlu 

digarisbawahi bahwa ini adalah untuk para bhikkhu atau 

bhikkhuni, tidak untuk umat awam.  
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Bagi umat awam yang ingin memberikan 

persembahan dana makanan kepada para bhikkhu, 

khususnya memberikan makanan daging, hendaknya 

daging itu diperoleh dengan cara yang benar, tidak 

dengan membunuh sendiri  atau menyuruh oran lain 

yang membunuh atau mencuri. Umat diperkenankan 

memberikan makanan daging kepada para bhikkhu 

dengan alasan itu bukan hasil pelanggaran moral.  

Masih dalam sutta yang sama (M. I. 371), Buddha 

juga mengatakan demikian,  

“Jika siapapun juga menyembelih makhluk hidup 

untuk Sang Tathagata atau siswaNya, ia menimbun 

banyak keburukan dalam lima kasus. Ketika ia 

berkata: ‘Pergi dan tangkap makhluk hidup itu,’ ini 

adalah kasus pertama yang mana ia menimbun 

banyak keburukan. Ketika makhluk hidup itu 

mengalami kesakitan dan kesedihan karena ditarik 

dengan leher tercekik, ini adalah kasus ke dua yang 

mana ia menimbun banyak keburukan. Ketika ia 

berkata: ‘Pergi dan sembelihlah makhluk hidup 

itu,’ ini adalah kasus ke tiga yang mana ia 

menimbun banyak keburukan. Ketika makhluk 

hidup itu mengalami kesakitan dan kesedihan 

karena disembelih, ini adalah kasus ke empat yang 

mana ia menimbun banyak keburukan. Ketika ia 

mempersembahkan makanan yang tidak 

diperbolehkan kepada Sang Tathagata atau 
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siswaNya, ini adalah kasus ke lima yang mana ia 

menimbun banyak keburukan. Siapapun juga yang 

menyembelih makhluk hidup untuk Sang 

Tathagata atau siswaNya, ia menimbun banyak 

keburukan dalam lima kasus ini.” 

Selain itu, di dalam Aṅguttara Nikāya juga 

terdapat sebuah cerita yang masih berkaitan tentang 

makan daging (A. IV. 180-188). Di ceritakan bahwa 

seorang jendral yang berpengaruh dan sangat kaya yang 

bernama Siha, yang merupakan seorang pengikut 

Nigaṇṭha, beralih menjadi pengikut Buddha. Siha adalah 

orang yang sangat terkenal di mata pengikut Nigaṇṭha, 

karena selain kaya, dia adalah penyokong Nigaṇṭha. Ia 

pergi menemui Buddha untuk berargumentasi. Namun 

akhirnya ia kalah argumentasi dan mendapatkan 

wawasan yang benar mengenai ajaran Buddha. Setelah 

itu memutuskan untuk beralih menjadi pengikut Buddha. 

Ia pun mengundang Budddha bersama para bhikkhu 

untuk perjamuan makan. Ketika Buddha dan para 

bhikkhu hadir, jendral Siha menjamu mereka dengan 

makanan daging dan juga makanan yang lainnya yang 

telah dipersiapkan. 

Mendengar hal ini, Nigaṇṭha sangat jengkel dan 

mencoba mencari-cari kesalahan dari Buddha, Dhamma, 

dan Saṅgha. Akhirnya Nigaṇṭha menyebarkan rumor 

bahwa Jendral Siha membunuh binatang untuk 

dipersembahkan kepada petapa Gotama atau Buddha 
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bersama para bhikkhu, Petapa Gotama akan memakan 

daging yang telah dipersiapkan oleh jendral Siha untuk 

kepentingannya sendiri, bahwa Petapa Gotama 

mengetahui bahwa daging itu diperuntukkannya. 

Mendengar hal ini, Jendral Siha menolak tuduhan 

tersebut. Dari sekilas cerita ini dapat diketahui bahwa 

Buddha sendiri juga menyantap daging. Untuk 

memperjelasnya, Buddha mengijinkan para bhikkhu 

untuk makan daging, dengan catatan tidak melihat, 

mendengar, atau mencurigai bahwa makhluk hidup itu 

disembelih untuk dirinya. 

Banyak referensi yang memberikan bukti bahwa 

Buddha dan para bhikkhu juga makan daging. Dalam 

Manāpadāyī Sutta, dari Aṅguttara Nikāya terdapat 

sebuah cerita di mana seorang umat perumahtangga yang 

bernama Ugga mempersembahkan beberapa pilihan 

makanan yang baik untuk Buddha. Dalam menu pilihan 

tersebut terdapat menu makan daging babi 

(sūkaramaṃsaṃ) yang dimasak dengan bumbu jujube 

(A. III. 49).  

Lebih lanjut, Amagandha Sutta dari Sutta Nipata 

dengan sangat jelas menjabarkan bahwa yang disebut 

bau busuk bukan mereka yang makan daging, tapi 

mereka yang memiliki kualitas-kualitas buruk (Sn. 239-

252). Amagandha Sutta menceritakan perbincangan 

antara Buddha Kassapa dengan petapa Tissa tentang bau 

busuk. Petapa Tissa merasa dirinya paling murni karena 
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tidak makan daging. Dia menganggap Buddha Kassapa 

sebagai tidak suci, membawa bau busuk karena Buddha 

makan makanan berdaging. Petapa Tissa bertanya 

kepada Buddha Kassapa, walaupun engkau mengatakan 

bahwa serangan bau busuk itu tidak berlaku bagimu 

sementara kamu makan nasi dengan unggas yang 

disiapkan dengan baik, tetapi aku bertanya padamu apa 

arti ini: seperti apa yang kau sebut bau busuk itu? Di 

sini, inti sari dari ajaran Buddha Kassapa bisa 

disimpulkan sebagai berikut; 

1. Membunuh, memukul, melukai, mengikat, mencuri, 

berbohong, menipu, pengetahuan yang tak berharga, 

berselingkuh; inilah bau busuk. Bukan makan daging 

(Pāṇātipāto vadhachedabandhanaṃ, theyyaṃ 

musāvādo nikativañcanāni ca; ajjhenakuttaṃ 

paradārasevanā, esāmagandho na hi 

maṃsabhojanaṃ). 

2. Di dunia ini, para individu yang tidak terkendali 

dalam kesenangan indera, yang serakah terhadap 

yang manis-manis, yang berhubungan dengan 

tindakan-tindakan yang tidak murni, yang memiliki 

pandangan nihilisme, yang jahat, yang sulit diikuti; 

inilah bau busuk. Bukan makan daging (Ye idha 

kāmesu asaññatā janā, rasesu giddhā 

asucibhāvamassitā; Natthikadiṭṭhī visamā 

durannayā, esāmagandho na hi maṃsabhojanaṃ). 

3. Di dunia ini, mereka yang kasar, sombong, 

memfitnah, berkhianat, tidak ramah, sangat egois, 
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pelit, dan tidak memberi apa pun kepada siapa pun, 

inilah bau busuk. Bukan makan daging (Ye lūkhasā 

dāruṇā piṭṭhimaṃsikā, mittadduno 

nikkaruṇātimānino; Adānasīlā na ca denti kassaci, 

esāmagandho na hi maṃsabhojanaṃ). 

4. Kemarahan, kesombongan, kekeraskepalaan, 

permusuhan, penipuan, kedengkian, suka membual, 

egoisme yang berlebihan, bergaul dengan yang tidak 

bermoral; inilah bau busuk. Bukan makan daging 

(Kodho mado thambho paccupaṭṭhāpanā, māyā 

usūyā bhassasamussayo ca; Mānātimāno ca asabbhi 

santhavo, esāmagandho na hi maṃsabhojanaṃ). 

5. Mereka yang memiliki moral yang buruk, menolak 

membayar utang, suka memfitnah, tidak jujur dalam 

usaha mereka, suka berpura-pura, mereka yang di 

dunia ini menjadi orang yang teramat keji dan 

melakukan hal-hal salah seperti itu; inilah bau busuk. 

Bukan makan daging. (Ye pāpasīlā iṇaghātasūcakā, 

vohārakūṭā idha pāṭirūpikā; Narādhamā yedha 

karonti kibbisaṃ, esāmagandho na hi 

maṃsabhojanaṃ). 

6. Mereka yang di dunia ini tidak terkendali terhadap 

makhluk hidup, yang cenderung melukai setelah 

mengambil harta milik mereka, yang tidak bermoral, 

kejam, kasar, tidak memiliki rasa hormat; inilah bau 

busuk. Bukan makan daging (Ye idha pāṇesu 

asaññatā janā, paresamādāya vihesamuyyutā; 
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Dussīlaluddā pharusā anādarā, esāmagandho na hi 

maṃsabhojanaṃ). 

7. Mereka yang menyerang makhluk hidup karena 

keserakahan atau rasa permusuhan dan selalu 

cenderung jahat, akan menuju ke kegelapan setelah 

kematian dan jatuh terpuruk ke dalam alam-alam 

yang menyedihkan; inilah bau busuk. Bukan makan 

daging (Etesu giddhā viruddhātipātino, niccuyyutā 

pecca tamaṃ vajanti ye; Patanti sattā nirayaṃ 

avaṃsirā, esāmagandho na hi maṃsabhojanaṃ). 

Dari sini kita melihat bahwa pengertian ini tidak 

hanya ada pada masa Buddha Gotama saja, di masa 

Buddha yang lampau, seperti Buddha Kassapa juga telah 

menunjukkan bahwa dengan makan daging tidak 

menjadi penghalang kesucian seseorang. Makan daging 

sama sekali tidak menentukan apakah orang itu suci atau 

tidak. Bahkan jika mau menelusuri dan menganalisis 

lebih lanjut, dalam jalan-jalan yang ditunjukkan oleh 

Buddha untuk mencapai pembebasan tidak ditemukan 

aturan keharusan untuk menjadi vegetarian. Dengan kata 

lain, dengan menjadi vegetarian tidak akan menjamin 

seseorang untuk mencapai kesucian, selama masih 

menyimpan keserakahan, kebencian, dan ego.  

Makan daging bagi para bhikkhu tidak melanggar 

peraturan vinaya, selama daging yang dikonsumsi telah 

diizinkan dan tidak melanggar jenis daging yang tidak 

diizinkan oleh vinaya. Jenis daging yang diizinkan 
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adalah daging yang yang diperoleh dari umat, dengan 

catatan tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak 

dicurigai bahwa makhluk hidup itu disembelih untuk 

dirinya. Sedangkan, jenis-jenis daging yang tidak 

diizinkan oleh vinaya antara lain; daging manusia, gajah, 

kuda, anjing, ular, singa, harimau, macan tutul, beruang, 

dan dubuk (Vin. I. 219-220).  

Masih dalam vinaya, kita juga menemukan banyak 

bukti yang menunjukkan bahwa daging, lemak, minyak, 

atau pun bagian jasmani yang lain dari binatang sebagai 

obat untuk menyembuhkan suatu penyakit tertentu. 

Bukti ini menunjukkan bahwa daging tidak diartikan 

sebagai sesuatu yang fatal. Artinya bahwa Buddha 

mengizinkan para bhikkhu untuk mengonsumsinya. 

“Aku izinkan obat-lemak – misalnya; lemak dari 

beruang, lemak dari ikan, lemak dari alligator, lemak 

dari babi, lemak dari keledai – dikonsumsi sebagai 

minyak apabila diterima di waktu yang sesuai, didanakan 

pada waktu yang sesuai, dan tersaring di waktu yang 

tepat” (Anujānāmi, bhikkhave, vasāni bhesajjāni – 

acchavasaṃ, macchavasaṃ, susukāvasaṃ, sūkaravasaṃ, 

gadrabhavasaṃ – kāle paṭiggahitaṃ kāle nippakkaṃ 

kāle saṃsaṭṭhaṃ telaparibhogena paribhuñjituṃ) (Vin. 

I. 200). 

Kisah Saṅghādisesa kesepuluh menjadi bukti kuat 

bahwa Buddha memberikan kebebasan bagi muridnya 

untuk makan daging jika menghendaki. Diceritakan 
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Bhikkhu Devadatta mengajukan lima peraturan 

tambahan yang harus ditaati oleh para bhikkhu. Lima itu 

antara lain bhikkhu seumur hidupnya harus bertempat 

tinggal di hutan (yāvajīvaṃ āraññikā assu), mencari 

makanannya hanya dengan berpiṇḍapāta (yāvajīvaṃ 

piṇḍapātikā assu), menggunakan jubah dari kain usang 

(yāvajīvaṃ paṃsukūlikā assu), tinggal di bawah kaki 

pohon (yāvajīvaṃ rukkhamūlikā assu), dan tidak makan 

daging atau ikan (Yāvajīvaṃ macchamaṃsaṃ na 

khādeyyuṃ) (Vin. III. 171). 

Pantangan untuk tidak makan daging juga diajukan 

oleh Bhikkhu Devadatta agar Buddha mau 

menambahkan peraturan bahwa semua bhikkhu harus 

menjadi vegetarian. Namun Buddha menolaknya karena 

menjadi vegetarian adalah pilihan, bukan keharusan. Di 

sini, Buddha mengatakan, “Bagi mereka yang 

menginginkan, biarlah mereka melakukan semua itu dan 

bagi mereka yang tidak menginginkan biarlah mereka 

berlaku sebagaimana adanya (ibid).” Beliau kembali 

menegaskan bahwa ikan dan daging adalah murni jika 

dilihat dalam tiga poin (tikoṭiparisuddhaṃ 

macchamaṃsaṃ): jika mereka tidak melihatnya, 

mendengar, dan mencurigai mereka dibunuh untuknya 

(adiṭṭhaṃ asutaṃ aparisaṅkitaṃ. ibid). 

Makan daging tidak menjadi kendala untuk praktik 

berbuat baik, selama tidak melakukan pembunuhan 

sendiri. Makan daging juga tidak melanggar lima aturan 
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moral yang pertama. Untuk dapat dikatakan sebagai 

pelanggaran sila yang pertama, perbuatan tersebut harus 

memenuhi lima faktor yang merupakan prasyarat 

terjadinya pelanggaran. Lima faktor tersebut antara lain; 

1. paṇo : adanya suatu makhluk hidup. 

2. paṇasaññita : dipersepsikan sebagai makhluk hidup. 

3. vadhakacittaṃ : pikiran untuk membunuh yang 

landasi dengan niat. 

4. upakkamo : usaha untuk membunuh. 

5. tena maraṇaṃ : makhluk tersebut mati akibat dari 

usaha tersebut. 

Makan daging berbeda dengan membunuh. Jadi, 

kalau kita makan daging, kita tidak bisa dikatakan 

melakukan pelanggaran sila yang pertama, asalkan kita 

tidak membunuhnya sendiri atau meminta orang lain 

untuk membunuhnya untuk kita. 

Walaupun dalam literatur Pāli, Buddha tidak 

mengharuskan pengikutnya untuk menjadi vegetarian, 

manfaat bervegetarian juga sangatlah besar. Di samping 

sebagai pengendalian diri, ini juga bermanfaat untuk 

menjaga kesehatan bagi yang mempraktikkannya. Pusat-

pusat meditasi di Sri Lanka umumnya mempraktikkan 

vegetarian dengan melihat sisi manfaatnya. Namun perlu 

diingat, kekebalan tubuh seseorang berbeda-beda dan 

kebutuhan akan hormon hewani seseorang berbeda-beda. 

Dari sini, nasihat Buddha sangatlah berguna bahwa jika 
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kita mau, kita boleh mempraktikkannya, dan apabila kita 

tidak ingin, juga tidaklah masalah. 

Kesimpulan 

Meskipun segala bentuk kekerasan dan tindakan 

yang mangancam nyawa makhluk lain sangatlah 

dilarang, namun pada kenyataanya makan daging 

bukanlah suatu larangan. Tipiṭaka Pāli memuat beberapa 

bukti bahwa Buddha menginjinkan para bhikkhu untuk 

makan daging dengan syarat tidak melihat, tidak 

mendengar, ataupun mencurigai daging itu sengaja 

dibunuh untuknya. Oleh karena itu, tidak ada keharusan 

untuk menjadi vegetarian. Buddha memberikan 

kebebasan bagi yang mau mengikuti dipersilakan 

mempraktikkan, tetapi bagi yang tidak ingin boleh 

berjalan sebagaimana adanya. Di sini, Agama Buddha 

lebih menekankan bagaimana seseorang bisa 

mengurangi kekotoran batin daripada pantangan makan 

daging. Walaupun begitu, bervegetarian juga sangat 

bermanfaat bagi diri sendiri dan makhluk lain. 
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Seksualitas 

dalam Sudut Pandang Agama Buddha 

Sebagian besar masyarakat menganggap 

seksualitas sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan di 

muka umum. Padahal seksualitas adalah hal yang nyata 

berdasarkan naluri alami bagi setiap makhluk hidup. 

Makan, tidur, dan seks adalah kebutuhan fisiologis 

manusia pada umumnya. Meskipun seks bukanlah 

kebutuhan yang primer untuk mempertahankan hidup, 

namun naluri untuk memuaskan nafsu seksual adalah hal 

yang wajar bagi setiap manusia. Agama-agama memiliki 

pandangan yang beragam ketika menanggapi seksualitas. 

Agama Buddha pun memiliki sudut pandang sendiri 

mengenai seksualitas, seperti seks, orientasi seks, dan 

hal-hal lain yang berkaitan dengan seks. Oleh karena itu, 

artikel ini bermaksud untuk menguraikan sudut pandang 

agama Buddha mengenai seksualitas. 

Seks dalam Agama Buddha 

Kalau dibandingkan dengan agama-agama dari 

India lainnya, agama Buddha sangat lemah ketika harus 

berbicara tentang seksualitas. Pasalnya agama Buddha 

tidak memiliki kepustakaan khusus yang membahas 

tentang seksualitas. Tidak seperti Hindu yang memiliki 

kitab Kamasutra yang secara spesifik membahas tentang 

romantisme dan seks, kitab suci agama Buddha, 
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Tipiṭaka, sangat sedikit sekali membahas tema yang 

berkaitan dengan Śruṅgāram atau romantisme. Agama 

Buddha tidak berbicara bagaimana cara berhubungan 

seks yang baik, doa-doa sebelum atau sesudah 

melakukan hubungan seks, atau prosedur berhubungan 

seks. Hal ini karena Agama Buddha tidak menganggap 

hubungan seks sebagai bagian dari praktik keagamaan. 

Terlebih lagi agama Buddha menekankan praktik selibat, 

utamanya bagi mereka yang telah meninggalkan 

kehidupan keduniawian dan menjadi petapa. 

Para bhikkhu harus mempraktikan Brahmacariya 

atau kehidupan suci yang bebas dari hubungan seksual. 

Mereka hidup selibat, tidak menikah, dan tidak 

melakukan praktik-praktik pemuasan seksualitas. 

Larangan untuk tidak melakukan hubungan seks bagi 

bhikkhu dan bhikkhuṇi sangatlah ketat. Hubungan 

seksual (methunadhamma) adalah salah satu empat 

pelanggaran berat Pārājika (Vin. III. 28). Konsekuensi 

bagi yang melanggarnya adalah kebhikkhuannya hancur 

dan dikeluarkan dari komunitas para bhikkhu. Yang 

disebut sebagai hubungan seksual di sini adalah 

terjadinya hubungan antara organ vital dengan mulut, 

sesama organ vital, atau anus di mana objeknya bisa 

sesama manusia, binatang, atau makhluk lainnya, lawan 

jenis atau sesama jenis, baik yang masih hidup maupun 

yang sudah meninggal. Apabila bhikkhu melakukan itu, 

ia sudah tidak bisa dikatakan sebagai bhikkhu lagi. 

Kebhikkhuannya hancur karena pelanggaran Pārājika. 
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Bagi kehidupan monastik, hubungan seksual 

disebut sebagai Gāmadhamma, hal yang ndeso atau 

rendahan (D. I. 4). Pemuasan nafsu bukanlah hal yang 

sesuai dengan praktik kebhikkhuan. Pemuasan nafsu 

(kāmesu kāmasukhallikānuyogo) adalah salah satu 

praktik ekstrem yang seharusnya tidak dipraktikkan oleh 

ia yang meninggalkan kehidupan keduniawian (antā 

pabbajitena na sevitabbā). Praktik ini juga dikritik 

sebagai rendahan (hīna), cabul (gamma), awam 

(pothujjanika), tidak mulia (anariya), dan tidak 

bermanfaat (anatthasaṃhita) (S. V. 421). 

Para bhikkhu harus menghindari praktik 

abrahmacariya dan menjalankan brahmacariya. Mereka 

bukan hanya hidup selibat, tetapi juga harus menghindari 

praktik-praktik pemuasan nafsu lainnya. Bagi kehidupan 

bhikkhu, praktik masturbasi atau mengeluarkan air mani 

secara sengaja adalah pelanggaran Saṅghādisesa. 

Meskipun praktik ini tidak merusak status 

kebhikkhuannya, tetapi ia yang melanggar akan 

mendapat sangsi yang berat dan harus diselesaikan di 

hadapan Saṅgha. Jadi, di dalam kehidupan monastik, 

tidak ada toleransi bagi bhikkhu untuk melakukan 

hubungan seksual. Para bhikkhu sepenuhnya harus 

menjauhi hal-hal yang dapat meningkatkan hasrat 

seksualitas.  

Bagi kehidupan bhikkhu, kenikmatan nafsu ragawi 

disebut sebagai perintang dan menjauhkan diri dari 



221 | Solusi dari Beberapa Masalah Sosial dalam Kajian Sosiologi Buddhis 

 

tujuan pencapaian pembebasan. Dalam berbagai 

kesempatan, Buddha telah menunjukkan bahaya dari 

kenikmatan nafsu, terkhusus untuk mereka yang 

menjalani hidup sebagai petapa. Suatu ketika ada 

seorang bhikkhu yang bernama Ariṭṭha salah memahami 

Dhamma dengan mengatakan bahwa apa yang disebut 

perintang (antarāyikā dhamma) oleh Buddha 

sesungguhnya tidak merintangi mereka yang 

melakukannya (M. I. 130). Bhikkhu Ariṭṭha berpendapat 

bahwa jika umat awam saja, yang hidup dengan 

kenikmatan-kenikmatan indera bisa mencapai tingkat 

kesucian, seperti sotāpanna, dll. kenapa para bhikkhu 

tidak boleh melakukannya. Lebih jelasnya tidak ada 

yang salah bagi bhikkhu untuk melakukan hubungan 

seksual (methunadhamme doso natthi) (MA. II. 103). 

Pendapatnya mendapat kecaman keras dari para bhikkhu 

yang lainnya. Meskipun telah dibujuk untuk 

meninggalkan pandangan salahnya, ia tetap bersikukuh, 

akhirnya permasalahan ini sampai di telinga Buddha. 

Buddha mengecamnya habis-habisan, sebab dalam 

berbagai cara, beliau telah memberikan perumpamaan-

perumpamaan tentang bahaya dari kenikmatan nafsu. 

Beliau berkata bahwa kenikmatan nafsu memberi sedikit 

kepuasan (appassādā), namun banyak penderitaan 

(bahudukkhā), banyak keputusasaan (bahupāyāsā), dan 

banyak bahaya-bahaya lainnya (ādīnavo ettha bhiyyo). 

Alagaddūpama Sutta menjelaskan bahaya-bahaya 

kenikmatan nafsu dengan perumpamaan seperti 
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tengkorak (aṭṭhikaṅkalūpamā), perumpamaan sepotong 

daging (maṃsapesūpamā), perumpaan obor yang terbuat 

dari rerumputan kering (tiṇukkūpamā), perumpamaan 

lubang batu bara (aṅgārakāsūpamā), perumpamaan 

mimpi (supinakūpamā), perumpamaan barang-barang 

pinjaman (yācitakūpamā), perumpamaan buah-buah di 

sebuah pohon (rukkhaphalūpamā), perumpamaan pisau 

penjual daging (asisūnūpamā), perumpamaan pedang 

(sattisūlūpamā) dan perumpamaan kepala ular 

(sappasirūpamā) (M. I. 132). Semua perumpamaan ini 

bermaksud untuk menunjukkan bahwa kenikmatan nafsu 

adalah berbahaya bagi mereka yang menjalani kehidupan 

sebagai petapa.  

Namun pengikut Buddha bukan hanya para petapa 

yang menjalani hidup selibat semata. Ada pula umat 

awam yang hidup berumah tangga dan menikmati 

kenikmatan-kenikmatan sensual. Bagi yang memilih 

hidup sebagai perumah tangga dan menikah, 

berhubungan seksual tidak bisa dihindari. Buddha juga 

tidak mengecam perbuatan hubungan seksual bagi 

mereka yang hidup sebagai umat perumah tangga. 

Hubungan seksual  bagi umat perumah tangga bukanlah 

hal yang hina, asal tidak bertentangan dengan norma 

sosial yang berlaku. Namun setidaknya, ada lima latihan 

kemoralan (pañcasīla) yang semestinya dilatih oleh umat 

perumah tangga. Salah satunya adalah menghindari 

perbuatan asusila atau hubungan seksual yang salah 

(kāmesumicchācārā veramaṇī). Sāleyyaka Sutta, 
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Majjhima Nikāya, menjelaskan apa yang disebut sebagai 

hubungan seksual yang salah. Di sini objeknya adalah 

wanita yang dilindungi oleh ibu (māturakkhitā), ayah 

(piturakkhitā), kedua orangtua (mātāpiturakkhitā), 

saudara laki-laki (bhāturakkhitā), saudara perempuan 

(bhaginirakkhitā), sanak keluarga (ñātirakkhitā), suku 

(gottarakkhitā), Dhamma (dhammarakkhitā), suami 

(sassāmikā), hukuman (saparidaṇḍā), atau wanita yang 

sudah diberi tanda / tunangan (mālāguḷaparikkhittā) (M. 

I. 287). Di kitab komentar, ini dijelaskan secara lebih 

merinci. Namun, pada dasarnya, hubungan seksual yang 

salah adalah hubungan seksual yang tidak sesuai dengan 

norma masyarakat. Maksud dari menghindari hubungan 

seksual yang salah ini sebenarnya untuk menghindari 

kritik dan celaan masyarakat.  

Dalam berbagai kesempatan, kata 

paradāragamana muncul sebagai pengganti 

kāmesumicchācārā. Artinya bahwa yang disebut sebagai 

perbuatan asusila juga mencangkup selingkuh atau pergi 

dengan istri orang lain (paradāragamana). Lebih 

tepatnya, melakukan hubungan seksual dengan istri 

orang lain adalah perbuatan yang tercela. Karena para 

bijaksanawan mencela perselingkuhan 

(paradāragamanañceva nappasaṃsanti paṇḍitā) (D. III. 

182). 
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Asal Usul Hubungan Seks 

Asal usul terjadinya hubungan seksual dapat kita 

pelajari dari Aggañña Sutta, Dīgha Nikāya. Sutta ini 

menceritakan makhluk-makhluk cahaya yang secara 

bertahap dalam kurun waktu yang sangat lama 

berevolusi menjadi bentuk manusia. Dalam kurun waktu 

yang cukup lama, makhluk-makhluk menjadi semakin 

padat dan bentuk tubuh mereka semakin kelihatan. 

Perbedaan kelamin pun muncul secara bertahap, hingga 

akhirnya ada yang disebut wanita dan ada yang disebut 

pria. Nafsu terhadap lawan jenis muncul secara alami, 

dan akhirnya sebagian dari mereka melakukan hubungan 

seksual. Namun, tidak semua orang menyetujui 

perbuatan tersebut. Hubungan seksual dianggap sebagai 

hal yang tidak bermoral (asaddhamma). Orang-orang 

yang melihat orang lain melakukan hubungan seksual 

secara terbuka akan melemparinya dengan tanah, debu, 

atau kotoran sapi. Dan mereka yang tertangkap 

melakukan hubungan seksual tidak diperkenankan 

masuk di dalam desa dalam waktu dua atau tiga bulan 

(D. III. 89). Karena orang-orang ingin tetap melakukan 

hubungan seksual dengan lawan jenisnya, maka mereka 

membuat gubuk atau rumah. Fungsi rumah pada awalnya 

adalah sebagai tempat persembunyian untuk melakukan 

hubungan seksual.  

Dari dulu hingga sekarang, berhubungan seks di 

tempat terbuka atau di muka umum adalah perbuatan 
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yang memalukan dan tidak bermoral. Sebenarnya inilah 

yang membedakan manusia dengan binatang. Meskipun 

manusia dan binatang sama-sama memiliki hasrat untuk 

memuaskan nafsu seksual, manusia tidak sebebas 

binatang. Ada tuntutan masyarakat, norma agama, 

peraturan negara, yang membatasi manusia untuk 

melakukan hubungan seksual. Manusia tidak bisa seperti 

binatang yang bebas melakukan hubungan seksual di 

mana saja, sama siapa saja, dan berganti-ganti pasangan 

tanpa adanya hubungan yang jelas.  

Orientasi Seksual 

Singkatnya, orientasi seksual adalah ketertarikan 

seseorang secara emosional dan seksual terhadap jenis 

kelamin tertentu. Setidaknya ada tiga macam orientasi 

seksual, antara lain: heteroseksual (ketertarikan terhadap 

lawan jenis), homoseksual (ketertarikan terhadap sesama 

jenis), biseksual (ketertarikan terhadap lawan jenis dan 

sesama jenis). Dari ketiga macam itu, umumnya 

masyarakat menilai bahwa hanya heteroseksual saja 

yang dianggap normal, sementara yang lainnya dianggap 

tidak normal atau kelainan seksual. Karena lazimnya pria 

tertarik dengan wanita atau sebaliknya. Ketertarikan 

terhadap sesama jenis dianggap sebagai menyalahi 

kodrat. Namun keberadaan homoseksual dan biseksual 

tidak bisa dihindari, disebabkan oleh berbagai macam 

faktor, termasuk faktor genetik dan lingkungan. Pada 

awalnya homoseksual dan biseksual mendapat 
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penolakan dari masyarakat. Namun seiring berjalannya 

waktu, ditambah orang-orang yang memiliki orientasi 

seksual seperti itu meningkat, keberadaannya mulai 

diterima. Utamanya negara-negara barat mulai terbuka 

dan menerima keberadaan kaum mereka. American 

Psychological Association (APA) telah menghapuskan 

homoseksual dari daftar penyakit gangguan jiwa.  

 LGBT adalah sekelompok orang yang memiliki 

cara hidup Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. 

Semenjak tahun 1990-an istilah ini menjadi lebih banyak 

digunakan untuk merujuk orang-orang yang memiliki 

orientasi seksual selain heteroseksual. Keberadaan 

LGBT di tengah-tengah masyarakat menuai kontroversi. 

Pro dan kotra tak bisa dihindari. Orang-orang yang pro 

menerima keberadaan mereka dengan dasar Hak Asasi 

Manusia (HAM). Sementara orang-orang yang kontra, 

menolak keberadaan mereka dengan alasan tidak sesuai 

dengan kodrat, hukum agama, atau budaya. Di Indonesia 

sendiri, pro dan kontra mengenai LGBT tidak 

menemukan titik akhir. Alasan utama yang sering 

diajukan untuk menolak keberadaan mereka adalah tidak 

sesuai dengan syariat agama. Hal ini yang menyebabkan 

kaum LGBT mendapat diskriminasi bahkan hingga 

kekerasan. Namun orang-orang sekuler yang bersikap 

terbuka, tidak mempermasalahkan keberadaan LGBT 

asalkan tidak menganggu masyarakat.  
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Kalau dilihat dari sudut pandang Buddhis, umat 

Buddha pun tidak memiliki suara yang sepakat. Sebagian 

menolak, sebagian menerima, dan sisanya acuh tak acuh. 

Tipiṭaka Pāli memang tidak secara spesifik menolak atau 

menerima keberadaan LGBT. Ketika membahas tentang 

cara seksual yang salah (kāmesumicchācārā), LGBT 

tidak dibahas. Padahal kasus gay, lesbian, dan biseksual 

sudah ada di zaman itu. Hal ini yang membuat banyak 

sarjana Buddhis, utamanya di negara-negara barat, 

berpendapat bahwa LGBT tidak melanggar etika 

Buddhis. Ajaran Buddha yang selalu menekankan cinta 

kasih dan kasih sayang, sangat kontradiksi apabila umat 

Buddha mendiskriminasi atau melakukan kekerasan 

terhadap kaum LGBT. Namun sekte-sekte Buddhis 

belakangan berusaha memasukkan tindakan-tindakan 

seksual selain organ vital sebagai cara seksual yang 

salah. Hal ini terjadi karena perubahan perspektif di mata 

masyarakat.  

Ketika berbicara tentang kehidupan monastik, 

segala perbuatan seksual tidak diperkenankan bagi 

mereka yang memasuki kehidupan monastik. Para 

bhikkhu dan bhikkhuṇi tidak diperkenankan untuk 

berhubungan seksual dengan empat jenis gender, yaitu: 

laki-laki, perempuan, ubhatovyanjañaka, dan paṇḍaka. 

Ubhatovyanjañaka adalah orang-orang yang berkelamin 

dua jenis atau hermafrodit. Di dalam peraturan Vinaya, 

orang-orang hermafrodit ini tidak diperkenankan untuk 

memasuki kehidupan monastik dan mendapatkan 
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pentahbisan. Dan apabila sudah terlanjur ditahbiskan, 

maka mereka harus dilepas dan dikeluarkan dari 

komunitas (Ubhatobyañjanako, bhikkhave, 

anupasampanno na upasampādetabbo, upasampanno 

nāsetabboti) (Vin. I. 89). Alasannya karena mereka bisa 

mempengaruhi bhikkhu atau bhikkhuṇi untuk melakukan 

hubungan seksual.  

Paṇḍaka sering diartikan sebagai banci. Padahal 

Paṇḍaka mencangkup arti yang kompleks, tidak hanya 

banci saja. Menurut kitab komentar, terdapat lima 

macam Paṇḍaka, yaitu: āsittapaṇḍako (seseorang yang 

me mperoleh kepuasan dengan melakukan oral seks), 

usūyapaṇḍako (seseorang yang memperoleh kepuasan 

dengan cara melihat orang lain berhubungan seks), 

opakkamikapaṇḍako (orang yang alat kelaminnya sudah 

dikebiri namun masih bisa enjakulasi dengan cara-cara 

tertentu), pakkhapaṇḍako (orang yang menjadi 

terangsang sejajar dengan fase bulan), dan 

napuṃsakapaṇḍako (jenis kelaminnya tidak jelas, namun 

memiliki saluran perkencingan) (Vin.A. IV. 1015). 

Orang-orang Paṇḍaka tidak diperkenankan untuk 

memasuki kehidupan monastik, dan apabila tanpa 

diketahui sudah menjadi anggota saṅgha, mereka harus 

dilepas dan dikeluarkan dari saṅgha (Paṇḍako, 

bhikkhave, anupasampanno na upasampādetabbo, 

upasampanno nāsetabboti) (Vin. I. 86).  
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Tidak diperkenankannya ubhatovyanjañaka dan 

paṇḍaka untuk memasuki kehidupan monastik bukanlah 

diskriminasi terhadap kaum mereka. Ini adalah bentuk 

dari antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan dan 

demi kelangsungan Saṅgha. Tentu ini adalah usaha 

untuk menjaga nama baik saṅgha agar terhindar dari 

celaan dan hinaan masyarakat. Penerimaan atau 

penolakan keberadaan LGBT di lingkungan masyarakat, 

bagi orang Buddhis tidak diatur oleh agama. Menurut 

agama Buddha, ini sepenuhnya tergantung dari 

masyarakat. Apabila masyarakat tidak merasa dirugikan 

dan menerima keberadaan mereka sebagaimana 

masyarakat pada umumnya, agama Buddha tidak 

menganjurkan untuk melakukan pemberontakan atau 

sebaliknya memaksakan penerimaan LGBT di 

lingkungan masyarakat yang menolaknya.  

Sebenarnya etika Buddhis sangatlah fleksibel atau 

tidak kaku. Baik dan tidaknya keberadaan LGBT 

sepenuhnya tergantung dari persetujuan masyarakat. Di 

negara-negara Barat yang sudah mulai terbuka dengan 

mereka, umat Buddha juga menerima mereka dan 

menghormati cara hidup mereka. Prinsip ajaran Buddha 

adalah memanusiakan manusia dan melihat manusia dari 

sisi kemanusiaan. Dengan dasar ini, sungguh tidak 

dianjurkan bagi umat Buddha untuk melakukan tindak 

kekerasan terhadap sesama manusia. Setiap orang harus 

mendapatkan perlakuan yang sama atas dasar Hak Asasi 

Manusia. Kaum LGBT sekalipun berhak untuk hidup 
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dengan caranya masing-masing. Mereka berhak 

memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Bahkan orang-

orang LGBT pun bisa menjadi lebih baik daripada 

orang-orang yang menganggap dirinya normal.  

Kesimpulan 

Kita harus bisa membedakan sudut pandang 

seksualitas dari segi kehidupan monastik atau segi 

kehidupan umat awam. Kalau dilihat dari segi kehidupan 

monastik, segala bentuk tindakan seks melanggar 

peraturan kehidupan monastik. Para bhikkhu dan 

bhikkhuṇi harus menjalani kehidupan selibat dan 

menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan munculnya 

nafsu seksualitas. Bagi kehidupan monastik, seks adalah 

hal yang kotor, tercela, dan berbahaya. Hal ini berbeda 

dengan sudut pandang seksualitas dari segi kehidupan 

umat awam yang memperkenankan umat awam untuk 

melakukan hubungan seks. Bagi umat awam, hubungan 

seks sah-sah saja, asal tidak bertentangan dengan cara-

cara seksual yang salah. Buddhis tidak 

mempermasalahkan orientasi seksual yang berbeda-

beda. Atas dasar kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, 

orang-orang yang memiliki orientasi seks yang berbeda 

harus tetap dihargai. Penerimaan atau penolakan kaum 

LGBT menurut agama Buddha sepenuhnya diserahkan 

kepada masyarakat.  
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Mencegah Terorisme dengan 

Memperkokoh Pandangan Benar 

Terorisme masih menjadi permasalahan global 

yang seperti tak pernah ada habisnya. Negara-negara di 

seluruh dunia memiliki permasalahan yang sama yang 

sulit untuk diberantas sampai akar-akarnya. Aksi-aksi 

teror ini sangat meresahkan masyarakat dan 

memperkeruh stabilitas negara. Dampaknya bukan hanya 

ketakutan di masyarakat, tetapi juga kerugian hingga 

hancurnya peradaban bangsa. Semua orang sepakat 

bahwa terorisme harus dicegah dan diberantas. Namun 

faktanya, memberantas terorisme tidak semudah 

mengusir penjajah yang jelas-jelas bisa diidentifikasi. 

Aksi-aksi teror yang belakangan terjadi menunjukkan 

bahwa para pelaku terornya tidak menampakkan diri 

dengan wajah yang beringas. Sekarang ini sungguh sulit 

untuk membedakan wajah teroris dengan wajah orang-

orang beragama, sebab mereka telah membaurkan diri 

dengan agama.  Alhasil, aksi-aksi teror yang belakangan 

terjadi seolah dilakukan oleh orang-orang yang 

beragama dengan mengatasnamakan agama tertentu. 

Padahal semua agama telah sepakat bahwa terorisme 

bukan bagian dari ajaran agama dan masing-masing 

agama mengecam aksi terorisme. Mengingat belakangan 

ini aksi-aksi teror terjadi dengan mengatasnamakan 

agama, setiap agama memiliki tugas besar untuk 

meyakinkan bahwa terorisme bukan bagian dari ajaran 



232 | Solusi dari Beberapa Masalah Sosial dalam Kajian Sosiologi Buddhis 

 

agama. Bukan hanya itu, para pemuka agama memiliki 

berkewajiban untuk mewartakan ajaran yang benar 

supaya pandangan-pandangan keliru tentang terorisme 

dapat diberantas. Meluruskan pandangan yang salah dan 

memperkokoh pandangan yang benar ini adalah cara 

efektif mencegah radikalisme dan terorisme. Oleh sebab 

itu, artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai 

mencegah terorisme dengan pandangan benar menurut 

agama Buddha. 

Terorisme Dalam Agama Buddha 

Terorisme adalah penggunaan tindakan-tindakan 

kekerasan atau teror untuk menimbulkan ketakutan dan 

kekacauan di masyarakat dalam usaha mencapai tujuan 

tertentu. Kekerasan dan terorisme berjalan sejalan karena 

sifatnya merugikan orang lain. Agama Buddha dengan 

tegas menolak terorisme karena itu tidak sejalan dengan 

prinsip Buddhis. Agama Buddha yang selalu 

menekankan praktik cinta kasih dan kasih sayang 

terhadap semua makhluk hidup, sangat tidak mungkin 

membela aksi-aksi teror yang menyebabkan orang lain 

terlukai dan menderita. 

Umumnya, semua makhluk menginginkan 

kebahagiaan (sukhakāma) dan menolak penderitaan 

(dukkhappaṭikūla) (M. I. 315). Membuat orang lain 

ketakutan atau bahkan mati karena aksi-aksi teror yang 

seseorang lakukan sama saja mengambil hak orang lain 

untuk hidup bahagia. Dalam pandangan Buddhis, 
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tindakan seperti itu adalah tindakan yang perlu dihindari 

karena kekejaman tidak akan pernah diapresiasi oleh 

mereka yang bijaksana. Selain itu, Buddha menyadari 

bahwa semua makhluk juga memiliki naluri untuk tetap 

hidup (jīvitukāma) dan tidak ingin mati (amaritukāma). 

Setiap makhluk mencintai kehidupannya masing-masing 

(sabbesaṃ jīvitaṃ piyaṃ) (Dhp. 130) dan gentar 

terhadap kematian (sabbe bhāyanti maccuno) (Dhp. 

129). Terlepas dari apapun agamanya, rasnya, sukunya, 

semua orang memiliki naluri hidup yang sama, yaitu 

tetap menginginkan hidup damai dan bahagia. Buddha 

berkata bahwa sebagaimana saya, demikian mereka. 

Sebagaimana mereka demikianlah saya (Yathā ahaṃ 

tathā ete, yathā ete tathā ahaṃ) (Sn. 710). Maksudnya 

adalah sebagaimana diri kita yang juga tidak ingin 

disakiti atau dibunuh oleh orang lain, seharusnya kita 

tidak membunuh atau melukai orang lain (attānaṃ 

upamaṃ katvā, na haneyya na ghātaye) (Ibid.). 

Aksi-aksi teror seperti yang kita hadapi saat ini 

memang tidak sama dengan yang terjadi di zaman 

Buddha. Aksi bom bunuh diri seperti yang marak terjadi 

saat ini belum dikenal di India di abad ke enam sebelum 

masehi. Namun aksi teror sudah ada meski dalam bentuk 

yang lebih sederhana, seperti pembunuhan. Aṅgulimāla 

adalah salah satu dari sekian contoh yang ada. Aksi teror 

yang dilakukan oleh Aṅgulimāla memakan ratusan 

korban secara bertahap. Aṅgulimāla kemudian kondang 

sebagai pembunuh yang sulit ditahkhlukkan. 
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Perbuatannya menyebabkan masyarakat ketakutan dan 

cemas karena bisa jadi mereka akan menjadi korban 

selanjutnya (M. II. 97). 

Apapun alasannya, aksi teror tidak diapresiasi di 

dalam agama Buddha. Kalau ada orang yang melakukan 

aksi teror dengan mengatasnamakan agama Buddha atau 

demi agama Buddha, itu bukanlah ajaran Buddha. Segala 

bentuk perbuatan, baik yang dilakukan melalui jasmani, 

ucapan dan pikiran, yang dapat menyebabkan orang lain 

tersakiti atau menderita, adalah perbuatan buruk yang 

semestinya dihindari oleh umat Buddha (M. I. 415). 

Buddha berkata bahwa ada tiga perbuatan yang 

membahayakan diri sendiri, orang lain, dan keduanya, 

yaitu: perbuatan buruk melalui jasmani 

(kāyaduccaritaṃ), perbuatan buruk melalui ucapan 

(vacīduccaritaṃ), dan perbuatan buruk melalui pikiran 

(manoduccaritaṃ) (A.I. 114). Jadi menurut Buddhis, 

aksi teror bisa dalam bentuk perbuatan jasmani, ucapan, 

atau pikiran. Pikiran mendahului aksi-aksi yang lainnya, 

seperti merencanakan untuk melakukan aksi teror. Teror 

dalam bentuk ucapan bisa berupa ancaman yang 

membuat orang lain ketakutan. Dan perbuatan melalui 

jasmani ini adalah puncak dari aksi teror. Akibat dari 

aksi teror melalui jasmani ini, korban akhirnya 

berjatuhan. 

Aksi-aksi teror bisa dikategorikan sebagai 

perbuatan yang membahayakan orang lain 
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(parabyābādhāyapi saṃvattanti) atau perbuatan yang 

membahayakan baik dirinya sendiri dan orang lain 

(ubhayabyābādhāyapi saṃvattanti). Aksi teror yang 

dilakukan oleh Aṅgulimāla adalah tindakan yang 

membahayakan orang lain. Makanya ia pantas disebut 

sebagai  orang yang menyiksa orang lain (parantapo). 

Sementara aksi teror dalam bentuk bom bunuh diri 

adalah tindakan yang membahayakan kedua belah pihak. 

Bukan hanya orang lain, tapi pelaku bom bunuh diri juga 

menjadi korban. Makanya ia disebut sebagai orang yang 

menyiksa diri sendiri dan juga orang lain (attantapo ca 

parantapo) (M. I. 341).  

Meskipun agama Buddha tidak menyetujui aksi 

teror, sejarah mencatat bahwa aksi teror juga terjadi di 

kalangan umat Buddha. Namun, aksi teror bom bunuh 

diri tidak pernah ditemukan di kalangan umat Buddha. 

Kebanyakan teror bom bunuh diri terjadi dengan dalil 

Jihad, atau membela agama dengan mengorbankan jiwa 

raga. Dalam agama Buddha, pandangan semacam ini 

tidak ditemukan, makanya para teroris jenis ini sulit 

masuk di kalangan umat Buddha. Kalau pun ada, mereka 

yang melakukan aksi teror dengan dalil membela agama 

Buddha sebenarnya tidak mewakili ajaran Buddha. 

Karena dalam agama Buddha, segala bentuk kekerasan 

dilarang. Aksi membela agama dengan jalan kekerasan 

juga bukanlah ajaran Buddha. Buddha menasehati 

pengikutnya untuk tidak bersikap agresif terhadap segala 

bentuk cacian, hinaan, atau pujian terhadap Buddha, 
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Dhamma, dan Sangha. Apabila ada yang memuji agama 

Buddha, pengikutnya diminta untuk tidak bersuka cita 

secara berlebihan. Sebaliknya, ketika ada orang lain 

menghina atau mencela agama Buddha, pengikutnya 

diminta untuk tidak gusar dalam menanggapi mereka. 

Karena sikap gusar, marah, dan membenci mereka 

adalah perintang untuk memastikan apakah ucapan 

mereka benar dan tidak (D. I. 3). Buddha justru meminta 

pengikutnya untuk menyebarkan cinta kasih sekalipun 

pada mereka yang menghina agama Buddha. Pada 

intinya tidak ada yang perlu dibela, karena kebenaran 

akan membuktikannya sendiri.  

Mencegah Terorisme Dengan Memperkokoh 

Pandangan Benar 

Setidaknya ada dua kemungkinan yang 

menyebabkan terorisme atas nama agama merajalela, 

yaitu salah paham atau pahamnya yang salah. 

Kesalahpahaman dalam memahami ajaran agama 

menyebabkan seseorang terjerumus ke jalan yang salah. 

Aksi-aksi teror banyak terjadi karena salah memahami 

ajaran dalam sebuah kitab suci. Namun, ada juga paham 

yang dapat menyebabkan aksi-aksi teror seakan 

mendapat dukungan darinya. Paham-paham yang seperti 

ini bisa memicu aksi-aksi teror bila dilakukan tidak 

sesuai dengan konteksnya.  

Untuk mencegah berkembangnya paham 

terorisme, agama Buddha menawarkan dua solusi 



237 | Solusi dari Beberapa Masalah Sosial dalam Kajian Sosiologi Buddhis 

 

praktis, yaitu meluruskan kesalahpahaman dan 

meninggalkan paham yang salah. Meluruskan pandangan 

salah adalah upaya meluruskan kesalahpahaman yang 

beredar di masyarakat. Kesalahpahaman dalam 

memahami ajaran agama dapat berdampak fatal karena 

bisa menyebabkan si pelaku melakukan tindakan-

tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Tugas para 

pemuka agama adalah meluruskan pandangan-

pandangan yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya.  

Kalau dilihat dari perspektif Buddhis, kitab suci 

berisi khotbah yang memiliki arti alamiah (nītatthaṃ 

suttantaṃ) dan khotbah yang arti sesungguhnya 

memerlukan interpretasi (neyyatthaṃ suttantaṃ) (A. I. 

60). Khotbah yang memiliki arti alamiah disampaikan 

dengan bahasa langsung sesuai dengan makna katanya. 

Sementara khotbah yang memiliki arti tidak langsung 

memerlukan interpretasi untuk mendapatkan arti yang 

sesungguhnya. Ketika seseorang tidak memahami hal 

ini, maka kesalahpahaman terjadi.  

Untuk mencegah berkembangnya paham terorisme 

atau radikalisme lainnya, solusi kedua patut diperhatikan 

dengan baik-baik. Solusi itu adalah meninggalkan paham 

yang salah. Seperti yang kita tahu, akar dari paham 

terorisme adalah pandangan salah (micchādiṭṭhi). 

Buddha berkata bahwa pandangan salah adalah hal yang 

terburuk di antara perbuatan-perbuatan yang tercela 

(Micchādiṭṭhiparamāni, bhikkhave, mahāsāvajjānī’’ti) 
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(A. I. 33). Pandangan salah adalah hal yang paling 

berbahaya, karena pandangan salah yang tersebar luas 

dan terstruktur bisa membalikkan kebenaran. Akibatnya, 

yang salah menjadi dinilai benar, dan yang benar 

menjadi dinilai salah. Buddha berkata bahwa di dunia 

ini, ada seseorang yang dilahirkan namun tidak 

membawa manfaat, kesejahteraan, dan menyebabkan 

penderitaan bagi yang lain. Ia adalah seseorang yang 

memegang pandangan salah (micchādiṭṭhiko) dan 

memiliki pandangan menyimpang (viparītadassano). Ia 

bisa menjauhkan banyak orang dari ajaran yang benar 

dan membuatnya mengikuti ajaran yang salah (so 

bahujanaṃ saddhammā vuṭṭhāpetvā asaddhamme 

patiṭṭhāpeti) (A. I. 33).  

Pandangan salah membutakan kebenaran. 

Makanya untuk mencegah berkembangnya paham-

paham terorisme dan radikalisme, padangan salah salah 

harus ditinggalkan (micchādiṭṭhiṃ pajahatha), dan 

pandangan benar harus dikembangkan (sammādiṭṭhiṃ 

bhāvetha) (A. II. 119). Semua orang perlu memiliki 

pandangan yang benar, agar pandangan salah tidak 

memengaruhinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

tercela. Pandangan benar yang dimaksud adalah 

kebijaksanaan dalam membedakan mana yang baik dan 

mana yang buruk, bermanfaat atau tidak, menuntun pada 

kedamaian atau sebaliknya. Pandangan benar menuntun 

seseorang memiliki kebijaksanaan. Seseorang yang 

memiliki kebijaksanaan tidak akan mudah terpengaruh 
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paham-paham radikal, sekalipun itu tertera dalam kitab 

yang disakralkan. Ia tidak mudah terprovokasi oleh 

pihak manapun, entah itu dari tokoh terkemuka, guru, 

atau teman, karena ia yang bijaksana mengutamakan 

kebenaran yang berdasar pada pengetahuan.  

Pandangan benar ini sangat penting bagi siapapun 

yang menginginkan kehidupan yang damai dan 

bermanfaat. Dalam kasus pencegahan berkembangnya 

paham terorisme dan radikalisme, pandangan benar 

sangat berperan penting. Ibarat dalam kegelapan, 

pandangan benar seperti lampu yang menerangi, 

sehingga apa yang ada disekitarnya menjadi kelihatan. 

Tidak heran jika Buddha mengatakan bahwa pandangan 

benar adalah pendahulu (sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti) 

(M. III. 72). Artinya bahwa pandangan benar menjadi 

penggerak untuk melakukan kualitas-kualitas baik 

lainnya. Pandangan benar mendorong seseorang untuk 

memiliki pemikiran yang benar (sammāsaṅkappa), 

ucapan yang benar (sammāvācā), dan perbuatan benar 

(sammākammanto). Pemikiran benar adalah pikiran yang 

meninggalkan hawa nafsu (nekkhammasaṅkappa), 

pikiran yang disertai cinta kasih tanpa kemarahan dan 

kebencian (abyāpādasaṅkappa), dan pikiran yang 

disertai kasih tanpa kehedak untuk menyakiti orang lain 

(avihiṃsāsaṅkappa). Ucapan benar adalah menghindari 

ucapan bohong (musāvāda veramaṇī), menghindari 

berkata-kata fitnah (pisuṇāvācā veramaṇī), menghindari 

berucap kasar (pharusāvācā veramaṇī), dan menghindari 
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berucap ucapan yang tidak bermanfaat  (samphappalāpa 

veramaṇī). Perbuatan benar adalah menghindari 

membunuh (pāṇātipātā veramaṇī), menghindari mencuri 

(adinnādānā veramaṇī), dan menghindari perbuatan 

asusila (kāmesumicchācārā veramaṇī) (M. III. 73-74). 

Dengan demikian, pandangan benar mengokohkan 

seseorang pada pemikiran yang benar sehingga tidak 

berniat untuk melakukan aksi-aksi teror yang merugikan, 

mengokohkan seseorang memiliki ucapan yang benar 

sehingga tidak melakukan provokasi atau ucapan-ucapan 

yang memancing kerusuhan. Pemahaman yang benar 

menjadikan seseorang memiliki perbuatan yang benar, 

menghindari segala bentuk perbuatan yang merugikan. 

Karena pandangan benar sangatlah penting, maka 

semua orang harus berusaha untuk memiliki pandangan 

benar. Ada dua kondisi yang dapat memunculkan 

pandangan benar, yaitu: ucapan orang lain (paratoghosa) 

dan perhatian yang benar (yonisomanasikāra) (A. I. 87). 

Seseorang bisa memperoleh pandangan benar dengan 

cara mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang 

yang bijak dan berpandangan benar. Guru, teman, dan 

lingkungan yang baik mempengaruhi seseorang untuk 

memperoleh pandangan benar. Selain itu, seseorang juga 

bisa memperoleh pandangan benar secara individu, yaitu 

dengan memusatkan perhatian yang benar atau 

perenungan yang benar. 
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Mengingat pentingnya pergaulan untuk 

memperoleh pandangan benar, seseorang seharusnya 

memiiki pergaulan yang baik dan bergaul dengan orang-

orang yang baik. Buddha menganjurkan pengikutnya 

untuk senantiasa bergaul dengan orang-orang yang 

bijkasana dan tidak bergaul dengan orang-orang yang 

dungu (asevanā ca bālānaṃ, paṇḍitānañca sevanā) 

(Khp. 3). Buddha mendorong umatnya untuk berteman 

dengan teman-teman yang baik dan menghindari teman-

teman yang jahat (na bhaje pāpake mitte, na bhaje 

purisādhame; bhajetha mitte kalyāṇe, bhajetha 

purisuttame) (Dhp. 78). Hal ini karena, pergaulan adalah 

aspek penting dalam membentuk kepribadian dan 

pemikiran seseorang. Ketika seseorang bergaul dengan 

mereka yang bijak, maka ia bisa menjadi bijak. 

Sebaliknya, ketika seseorang bergaul dengan orang-

orang yang jahat, tidak menutup kemungkinan ia bisa 

menjadi seperti mereka. Apabila seseorang bergaul atau 

berguru dengan orang-orang yang bertabiat tidak baik, 

memiliki paham radikal, fundamentalis, atau ekstremis, 

maka tidak menutup kemungkinan ia akan menjadi 

seperti mereka. Salah satu penyebab kenapa terorisme 

sulit dibasmi adalah karena pahamnya dan 

provokatornya belum bisa diberantas habis. Ketika para 

pelaku teror tertangkap, orang-orang yang terdoktrin 

oleh paham mereka akan menggantikannya di kemudian 

hari. Maka dari itu, langkah penting yang perlu diambil 

dalam upaya memberantas terorisme adalah 
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menghanguskan paham-paham radikal dan membentengi 

generasi muda dengan pemahaman yang benar dan 

moralitas. Memberantas para pelaku teror saja tidak 

cukup, karena selama paham radikal masih ada dan para 

provokatornya tidak ditangkap, para generasi muda bisa 

menjadi korban untuk melanjutkan gerakan-gerakan 

radikal dan aksi-aksi teror di kemudian hari. Maka 

dibutuhkan orangtua, guru, dan para pemuka agama 

untuk mengokohkan para generasi muda di dalam 

pandangan benar.  

Kesimpulan 

Aksi-aksi teror tak bisa dibenarkan dengan alasan 

apapun. Para bijaksanawan mengecam aksi teror karena 

membuat resah masyarakat dan membuat banyak orang 

menderita. Para pelaku teror tersebut sesungguhnya tidak 

sedang membela agama atau memperjuangkan agama, 

karena aksi-aksi teror justru bertentangan dengan ajaran-

ajaran agama. Terorisme tidak akan pernah berakhir 

kalau paham dan provokatornya berkembangbiak di 

mana-mana. Cara efektif untuk memberantas terorisme 

adalah membumihanguskan paham-paham radikal dan 

mengokohkan masyarakat, terutama para generasi muda, 

di dalam pandangan yang benar. Para pemuka agama 

harus terlibat dalam usaha meluruskan kesalahpahaman 

mengenai ajaran agama agar para teroris tidak 

menemukan ruang untuk melakukan aksi-aksi teror yang 

mengatasnamakan agama. Agar kita tidak terpengaruhi 
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oleh paham-paham radikalisme dan terorisme, kita 

hendaknya membekali diri dengan pandangan benar. 

Usahakan bergaul dan berguru dengan orang-orang yang 

bijak. Karena hanya dengan itu, kita bisa menjadi lebih 

bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh paham-

paham yang tidak baik.  
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