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BAB II 

AJARAN AGAMA BUDDHA TENTANG SELIBAT 

 

A. Ajaran Agama Buddha  

1. Sejarah Agama Buddha  

Agama Buddha lahir dan berkembang pada abad ke 6 SM. Agama itu 

namanya berasal dari panggilan yang diberikan kepada pembangunnya Sidharta 

Gautama yang dipanggil dengan sebutan Buddha. Panggilan itu berasal dari akar 

kata bodhi (hikmat), yang di dalam tashrif selanjutnya menjadi buddhi (nurani) 

dan menjadi buddha (yang beroleh nur). Oleh sebab itulah sebutan Buddha pada 

selanjutnya diperoleh dari berbagai pengertian sebagai berikut: yang sadar dan 

yang cemerlang dan yang memperoleh cahaya terang.
1
 Dan juga ada yang 

mengartikan bangun yaitu bangun dari dalam kesesatan dan keluar ditengah-

tengah cahaya pemandangan yang benar. Buddha adalah orang yang mendapat 

pengetahuan dengan tidak mendapat wahyu dari Tuhan dan bukan dari seorang 

Guru.
2
 

Siddharta Gotama lahir pada tahun 623 SM di India Utara, dan 

meninggal dunia pada usia 80 tahun (543 SM). Beliau lahir sebagai putra mahkota 

kerajaan Kapilavatthu pada waktu itu, sekarang terletak dekat perbatasan India 

dengan Nepal. Hidup beliau diwarnai dengan kesenangan dan kemewahan sebagai 

putra mahkota tunggal. Istri beliau adalah Yosadhara, dan memiliki putra tunggal 

                                                           
1
 Joesoef Souyb, Agama-agama Besar di Dunia, Al Husna Zikra, Jakarta, 1996, h. 72. 

2
Moh Rifai, Perbandingan Agama, Wicaksana, Semarang,1983, h.92  37. 
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bernama Rahula. Ketika berusia 29 tahun, Gotama melihat peristiwa-peristiwa 

yang sangat mengesankan hatinya, yaitu:  

Orang berusia tua yang sedang menderita karena ketuaannya.  

Orang sakit yang sedang menderita karena penyakitnya.  

Orang meninggal dunia sedang ditandu oleh anggota keluarganya 

yang sedang dirundung duka.  

Seorang pertapa yang menyatakan bahwa ia sedang berusaha mencari 

cara untuk mengatasi penderitaan. 

 

Empat peristiwa yang sangat berkesan bagi diri Gotama itu menggugah 

nuraninya terhadap penderitaan hidup manusia, dan hal itu menjadikannya 

berpikir bagaimana cara manusia dapat membebaskan diri dari penderitaan. 

Peristiwa keempat itulah yang memberikan petunjuk kepadanya untuk menjalani 

hidup sebagai pertapa yang berusaha mencari cara mengatasi penderitaan.
3
 

Bertitik tolak dari fenomena demikian itulah yang mendorong dirinya untuk 

meninggalkan hidup materialistis menjadi hidup spiritualitas dengan menjalankan 

hidup tidak berumah tangga.  

 

2. Sumber-sumber Ajaran Agama Buddha  

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa agama Buddha adalah agama 

yang timbbul dari ajaran kerohanian yang dianjarkan oleh Sidharta Gautama. 

Ajaran tersebut disampaikan melalui khotbah-khotbahnya. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dapat diketahui bahwa sumber ajaran agama Buddha adalah 

perkataan atau Khotbah-khotbah dari sang Buddha. Pada jaman sekarang, 

khotbah-khotbah dari Sidharta Gautama tersebut telah tersusun dalam kitab 

Tripitaka. 

                                                           
3
Djam’annuri, Agama Kita (Perspektif Sejarah Agama-agama), Kurnia Kalam Semesta, 

Yogyakarta, 2002, h. 63-64.  
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Kitab suci agama Buddha pada masa sekarang dinamakan Tripitaka. 

Secara harfiah tripitaka dapat diartikan tiga keranjang.
4
 Nama tripitaka ini erat 

hubungannya dengan proses tersusunnya kitab tersebut, penulisan kitab Tripitaka 

dilaksanakan setelah konsili yang diadakan di Srilangka, 400 tahun setelah 

wafatnya Buddha. Tripitaka ini ditulis dalam bahasa pali, di atas daun lontar. 

Bagian pertama, kedua dan ketiga kitab suci agama Buddha tersebut Tripitaka.
5
 

Menjelang penyusunan Tripitaka sekitar tahun 453 S.M di kota Rajgraha 

berhimpun sekitar 500 orang rahib dipimpin oleh Rsi Maha Kasapa. Mereka 

berhimpun dengan tujuan untuk menghimpun, menyusun dan membukukan 

ajaran-ajaran dari Sidharta Gautama.
6
 Kitab Tripitaka ini terdiri dari tiga macam 

kitab besar, dan dibagi menjadi kitab-kitab kecil. Untuk mengetahui isi masing-

masing pitaka berikhut iniakan diuraikan satu persatu 

1. Sutta Pitaka 

Sutta Pitaka adalah kitab Agama Buddha yang memuat sebagian dari 

Khotbah Sidharta. Isinya merupakan ajaran tentang tatacara medhitasi, 

diungkapkan dalam bentuk dajak, kata kiasan, sair, kata butiara dan lain-lain, 

yang berkaitan dengan ajaran samadhi.
7
 

Kitab ini terbagi menjadi lima bagian besar yaitu: 

a. Digha Nikaya, yaitu bagian dari sutta pitaka yang memuat khotbah 

Sidharta khusus menerangkan ajaran susila. Isinya lebih kurang terdiri 

                                                           
4
 Oka Diputra, Pedoman Penerangan Agama Buddha, Departemen Agama, Jakarta, 

1977. h. 83 
5
 Dewi Kayana Abadi, Sutta Pitaka Digha Nikay,Jakarta, 2002, h. 3. 

6
 Giriputra, Pelajaran Agama Buddha Dahammavahara II,Yayasan Vihara Borobudur, 

Medan, 1988, h. 51. 
7
 Dewi Kayana Abdi. Op. Cit., h. 4.  
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dari 34 sutta. Kitab ini diterjemaahkan ke dalam bahasa Indonesia 

dengan nama Kitab Parinibbana Sutta.  

b. Majjima Nikaya, kitab ini terdiri dari liama Vagga dna 150 Sutta. Isinya 

khususnya memuat tentang tatacara berumahtangga bagi orang-orang 

awam, dan mengatur tata kehidupan para Bikkhu dan Bikkhuni, pertapa 

dan raja.  

c. Samyutta Nikaya, memuat lima vagga berisikan khotbah-khotbah dang 

Buddha yang ditunjukan pada masyarakat kelas menengah kebawah atau 

golongan awam dan miskin.  

d. Anggutta Nikaya, memuat tentang Khotbah sang Buddha yang 

mengajarjan tentang cara pemadaman nafsu bagi para Bikkhu dan 

Bikkhuni.  

e. Khuddhaka Nikaya, kitab ini isinya sangat beragam, terdiri dari 15 kita. 

Khuddhaka Nikaya ini merupakan bagian dari Sutta Pitaka yang paling 

banyak.
8
 

2. Vinaya Pitaka  

Vinaya Pitaka adalah kitab suci agama Buddha yang memuat bagian 

khotbah Sidharta Gautama. Kitab ini memuat tata aturan tentang kehidupan 

anggota biara (para Bikkhu dan Bikkhuni) yang dipersiapkan untuk menjadi 

seorang pemimpin agama. Isinya memuat 227 macam peraturan-peraturan tentang 

tata aturan kehidupan para Bikkhu dan Bikkhuni, termasuk sejarah berdirinya 

                                                           
8
 Giriputra Op. Cit., h. 51-52. 
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biara-biara Buddha.
9
 Kitab Vinaya Pitaka terbagi menjadi lima buah kitab dalam 

ukuran kecil. Kelima kitab tersebut adalah:  

a. Sutta Vibhanga Maha Vibhangga berisi tentang peraturan dan hukum 

terhadap kesalahan-kesalahan yang berat dan melanggar kode etik para 

Bikkhu dan Bikkhuni harus dikeluarkan dari golongan warga biara. 

b. dan Bikkhuni Vibhanga berisi 500 macam peratuaran bagi para Bikkhuni 

dari mazdhaf Theravada dan 348 macam peraturan bagi Bikkhuni 

Mahayana.  

c. Khandaka Mahavagga berisi peraturan-peraturan tentang tata cara 

memasuki anggota sangh, tempat tinggal bagi para Bikkhu termasuk 

makanannya, obat-obatanya, kain bahan jubahnya, dan cara penyelesaian 

pertengkaran antara sesama warga Bikkhu dan lai sebagainya. 

d. Khandhaka Cullavagga isinya memuat tentang peraturan dan sangsi bagi 

pelanggaran para Bikkhu, penerimaan kembali menjadi anggota Bikkhu 

yang dikeluarkan karena melanggar ketentuan biara, tempat tinggal para 

Bikkhu, dan lain sebagainya. 

e. Parivana yaitu bagian dari kitab Vinaya Pitaka yang isinya termasuk di 

antaranya memuat cerita-cerita kehidupan kebiaraan di masa lalu 

termasuk di antaranya, sejarah terbentuknya Bikkhu dan Bikkhuni, 

ditahbiskannya Rahula (anak Sidharta Gautama) menjadi Bikkhu dan 

Bikkhuni dan aturan-aturan lainnya.
10

 

                                                           
9
 Joesoef Souyb Op. Cit., h. 73.  

10
 Giriputra. Op. Cit., h. 53-53. 
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Kitab Vinaya Pitaka ini merupakan kitab yang sering ditemukan dalam 

biara-biara Buddha, karena kitab ini merupakan pedoman bagi kehidupan para 

anggota baiara yang kelak dipersiapkan untuk menjadi tokoh-tokoh agama 

Buddha.  

3. Abhidhamma Pitaka  

Kitab Abhidhamma Pitaka adalah bagian dari Tripitaka yang isinya 

memuat ajaran tentang filsafat tinggi yang mendukung kebenaran abadi di 

mana antara lain memuat tentang hakiki yaitu: Citta, Cetasika, Rupa dan 

Nibbana.
11

 

a. Dhama Sangani yaitu kitab yang berisi tentang sari batin dan segala 

persoalannya. 

b. Vibhanga yaitu kitab yang berisi tentang pendalaman dan penafsiran dari 

soal-soal kehidupan batin manusia.  

c. Dhatu Kattha yaitu kitab yang memuat tentang sari-sari kehidupan batin 

dan hubungan dengan alam kehidupan yang lain.  

d. Punggala Pannati yaitu kitab yang berisi tentang dasar-dasar dan aturan 

jalan kehidupan manusia.  

e. Kattha Vatthu yaitu kitab yang berisi tentang diskusi dan perbincangan 

masalah kekeliruan sekte-sekte agama Buddha.  

f. Yamaka yaitu kitab yang memuat tentang fungsi logika dalam kehidupan 

kerohanian, pokok-pokok isinya adalah membahas tentang kehidupan 

batin yang dianalisis secara sakral.  

                                                           
11

 Dewi Kayona Abadi, Loc. Cit. 
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g. Pattana yaitu kitab yang membahas masalah analisa mengenai hubungan 

sebab akaibat (kausalitas).
12

 

Kitab-kitab yang terhimpun dalam Abhidamma Pitaka ini merupakan 

kitab yang memuat pengetahuan tertinggi yang bercorak filosofis. Kegunaanya 

memberikan tuntunan dalam kehidupan manusia untuk menjangkau alam-alam 

yang sifatnya metafisika seperti kelepasan, Nirwana dan lain sebagainya.  

Di samping kitab-kitab yang disebut di atas kitab dalam agama Buddha 

masih dikelompokan menjadi beberapa golongan. Penggokongan tersebut 

didasarkan kepada bahassa yang dipergunakan dalam kitab tersebut. Apabila 

dilihat dari penggolongannya berdasarkan bahasa, maka kitab suci agama Buddha 

dibagi menjadi tiga kitab yaitu: 

1) Pali Pitaka yaitu kitab suci yang ditulis dalam bahasa Pali, kitab ini 

banyak dipergunakan oleh aliran Terevada dan Hinaya Selatan. 

2) Sankrit Pitaka yaitu kitab suci yang ditulis dalam bahasa kebanyakan 

diepergunakan oleh aliran mahayana.  

3) Kawi Pitaka yaitu kitab suci yang ditulis dalam bahasa Kawi atau jawa 

kuno, kitab ini dipergunakan oleh umat Buddha di Indonesia 

Berdasarkan pembagian kitab Tripitaka sebagaimana diuraikan di atas, 

dapat diketahui bahwa umat Buddha didunia ini terpecah dalam beberapa 

golongan dan aliran. Setiap aliran mempergunakan kitab suci yang berbeda, hal 

ini sangat mengganggu proses penyatuan umat Buddha itu sendiri, karena itu 

                                                           
12

 Giriputra, Op. Cit., h. 54. 
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wajar apabila pada zaman sekarang umat Buddha terpecah dalam banyak sekte 

dan golongan, dan setiap sekte ajarannya yang berbeda dengan sekte yang lain.  

 

3. Pokok-Pokok Ajaran Agama Buddha 

Pokok-pokok ajaran agama Buddha yang ada hubungannya langsung 

dengan judul skripsi ini diantaranya adalah :  

A. Ajaran Catur Arya Satyani 

Pokok ajaran sang Buddha terletak pada empat kesunyatan mulia (Catur 

Arya Satyani). Isinya memuat empat tahapan yang harus ditempuh oleh manusia 

agar dapat terlepas dari dukkha (penderitaan). Bentuk nya mirip dengan proses 

terapi dalam teknik kedokteran. Catur Arya Satyani merupakan pokok ajaran yang 

diajarkan oleh Sidarta Gautama. Isi dari Catur Arya Setyani ada empat yaitu: 

1. Dukha Arya Sacca yaitu pengetahuan tentang adanya dukha. Dukha 

Samnudaya Arya Sacca yaitu pengetahuan tentang asal timbulnya dukha 

atau penderitaan. Sebab penderitaan itu adalah karena manusia diliputi 

tanha, keserakahan, kebencian dan kegelapan batin.  

2. Dukha Nirodha Arya Sacca yaitu pengetahuan tentang terhentinya 

(lenyapnya) dukha. 

3. Dukha Nirodha Patipadha Arya Sacca yaitu pengetahuan tentang jalan 

menuju lenyapnya dukha atau penderitaan.
13

 

Untuk dapat menghentikan penderitaan, manusia harus mengetahui asal-

usul datangnya penderitaan itu. Dalam ajaran agama Buddha, penderitaan itu 

berasal dari nafsu. Apabila kempat jalan tersebut dapat terhenti, maka nafsu harus 

                                                           
13

MP Samudha Widyadharma, Dhamma Sari, Sasanacariya, Jakarta, 1980, h. 21. 
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dipadamkan.
14

 Untuk dapat memadamkan nafsu tersebut, maka harus juga 

diketahui jalan untuk memadamkan nafsu. Apabila keempat jalan tersebut 

dilaksanakan, maka manusia akan terbebas dari ikatan penderitaan yang tehimpun 

dalam Catur Arya Satyani. 

Untuk menghentikan penderitaan, manusia harus mengetahui asal-usul 

datangnya penderitaan itu. Dalam ajaran agama Buddha, penderitaan itu berasal 

dari nafsu. Apabila keempat jalan tersebut dapat terhenti, maka nafsu harus 

dipadamkan.
15

 Untuk dapat memadamkan nafsu tersebut, maka harus juga 

diketahuijalan untuk memadamkan nafsu. Apabila keempat jalan tersebut 

dilaksanakan kama manusia akan terbebas dari ikatan penderitaan inilah yang 

terhimpun dalam Catur Arya Satyani.  

B. Ajaran Hasta Arya Marga  

Ajaran Hasta Arya Marga merupakn jalan untuk memadamkan nafsu. 

Ajaran ini sangat berhubungan erat dengan Catur Arya Satyani, karena Hasta 

Arya Marga merupakan penjabaran Catur Arya Satyani yang keempat jalan 

menuju lenyapnya penderitaan. Ajaran tentang Catur Arya Satyani  dan Hasta 

Arya Marga diajarkan oleh Sidharta Gautama dalam waktu yang bersamaan, yaitu 

ketika ia menyampaikan Khotbah pertama di taman Isanapana Benares.
16

 Pada 

waktu itu yang menerima khotbah adalah lima dahabatnya yang pernah bersama-

samamelakukan tapi hutan Urwella, yaitu Bodiya, Wappa, Mahanama, Konhaka, 

dan Asaji.  

                                                           
14

 Oka Diputera, Buddhavada Pendidikan Agama Buddha , jilid II, Arya Surya Candra , 

Jakarta, 1982. h.32 
15

 Ibid., 
16

 Ananda Kalupahan, Riwayat Buddha Gautama, Terjemhan Karania, Jakarta, 1989, h. 
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 Isi Hasta Arya Marha adalah delapan jalan menuju hilangnya dukha, 

kedelapan jalan tersebut dinamakan juga delapan kebenaran yaitu : 

1. Pandangan yang benar (Samma Ditthi) 

2. Pikiran yang benar (Samma Sankappa) 

3. Ucapan yang benar (Samma Vaca) 

4. Perbuatan yang benar (Samma Kammata) 

5. Mata pencaharian yang benar (Samma Ajiva) 

6. Daya upaya yang benar (Samma Vayama) 

7. Perhatian yang benar (Samma Sati) 

8. Konsentrasi yang benar (Samma Smadhi).
17

 

Kedelapan jalan tersebut apabila dilaksanakan oleh penganut ajaran 

agama Buddha secara benar dan didasarkan pada ajaran dharma, maka akan 

menghantarkan manusi pada terhentinya dukha dan pada nafsu.  

C. Ajaran tentang sangha  

Istilah Sangha berasal dari bahasa sangsekerta, artinya jemaat agama 

Buddha. Kemudian istilah tersebut teserap kedalam bahasa indonesia, dengan 

tanpa mengalami perubahan makna. Sangha juga dapat dikatakan persekutuan dan 

himpunan para rahib dalam agama Buddha.
18

 Rahib jugaa dapat diartikan sebagai 

pemimpin agama Buddha. Golongna para Rahib dinamakan golongan para 

Bikkhu yang membentuk perkumpulan tersendiri dengan nama Sangha.  

Dalam agama Buddha, penganut agama Buddha itu dibagi menjadi dua 

kelompok besar, yaitu kelompok orang awam (Upasaka dan Upasika). Sedangkan 

                                                           
17

 Maha Pandita Sumedha Widyadharma, Darma Sari, Yayasan Kanthaka Kencana, 1990, 

h. 58. 
18

 Hasbullah Bakri, Ilmu Perbandingan Agama, Wijaya, Jakarta, 1986., h. 70. 
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kelompok rohaniawan dinamakan Bikkhu dan Bikkhuni. Organisasi merupakan 

wadah para Bikkhu dan Bikkhuni disebut Sangha. Istilah Sangha berasal dari 

bahasa sangsekerta yaitu istilah khusus dalam agama Buddha yang artinya 

kumpulan atau persekutuan para rahib (Bikkhu dan Bikkhuni).
19

 Bikkhu dan 

Bikkhuni adalah orang-orang yang meninggalkan keramaian dunia demi 

kepentingan hidup kerohanian. Dalam agama Buddha, kehidupan para Bikkhu dan 

Bikkhuni ini di atur dengan peraturan yang sangat keta, dan sifatnya ekslusif, 

maksudnya hanya berlaku pada kalangan mereka sendiri. Sebagai cotoh mereka 

hidup penuh penderitaan, hidu membiara di tempat ibadah (Vihara), selibat (hidup 

tanpa menikah) dan lain sebagainya. Peraturan tersbut apabila dilihat dari 

kehidupan orang awam sangat berat.  

Di samping itu terkait dengan peraturan yang sangat berat para Bikkhu 

dan Bikkhuni tersebut dituntut tidak melanggar tata aturan yang telah ditetapkan 

dalam dunia para Bikkhu dan Bikkhuni. Apabila ternyata ada anggota Bikkhu dan 

Bikkhuni yang melanggar, maka ia dikeluarkan dari persekutuan Sangha. Tetapi 

walaupun kehidupan kelompok Sangha sangat berat dan menyusahkan, para 

anggota Sangha tetap melaksanakannya dengan bak mengabdi kepada agama.  

 

B. Selibat Dalam Agama Buddha 

1. Pengertian Selibat menurut Agama Buddha  

Pengertian selibat dalam agama Buddha, yaitu umat Buddha yang 

memilih hidup tidak berumah tangga dengan motif keagamaan untuk menjadi 

                                                           
19

 Prajamitra, Kebahagiaan Dalam Damma, Majelis Budaya Indonesia, Jakarta,1980., 

h.337. 
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Bhikkhu dan Bhikkhuni yang mana dengan menjadi Bhikku dan Bhikkhuni harus 

menjalani pola hidup membujang (celebacy).
20

 Dengan pola hidup selibat, 

kemajuan spiritual seseorang akan lebih cepat, yaitu dengan menjadi Bhikkhu dan 

Bhikkhuni. Kehidupan seorang Bhikkhu adalah kehidupan yang dibaktikan untuk 

pencapaian Nibbana. Motif yang benar untuk meninggalkan keduniawian 

menjalani kehidupan tak berumah adalah untuk mengakhiri penderitaan dari 

lingkaran kelahiran kembali yang tak berawal.
21

 

Hidup selibat adalah melepaskan diri dari kenikmatan aktifitas seksual. 

Beberapa kritikus ajaran Buddha mengatakan bahwa ajaran sang Buddha 

menentang hukum alam dan mereka menyatakan bahwa kehidupan seks 

merupakan hal alamiah dan karenanya diperlukan. Ajaran Buddha tidak 

menentang seks, seks merupakan kenikmatan seksual yang alamiah dan sangat 

berpengaruh dalam kehidupan duniawi. Sesungguhnya, praktek hidup selibat demi  

perkembangan spiritual bukanlah suatu aturan ajaran yang baru di zaman 

kehidupan sang Buddha. Semua ajaran agama yang ada di India pada masa itu 

juga telah memperkenalkan praktek ini. Bahkan hingga saat ini, beberapa 

penganut ajaran lain, seperti Hindu dan Katholik juga melaksanakan praktek ini  

sebagai suatu sumpah.  

Umat Buddha yang telah meninggalkan kehidupan duniawi secara 

sukarela melaksanakan prinsip etika ini karena mereka menyadari sepenuhnya 

kewajiban serta rintangan yang menghadang jika seseorang menjalankan 

                                                           
20

Lembaga Pelestarian Dhamma, Mengapa Lepas Jubah?, Thailand, 1992, h. 41. 
21

Endang Widyawati, Petikan Anguttara 1, Wisma Meditasi dan Pelatihan Dhammaguna, 

Klaten, 2000, h. 44. 
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kehidupan berumah tangga. Kehidupan rumah tangga dapat mempengaruhi atau 

membatasi perkembangan spiritual saat kecanduan akan sex dan kemelekatan 

menguasai pikiran dan godaan mencemari kedamaian dan kemurnian pikiran. 

 

2. Ajaran Selibat (Tidak Kawin)  

Inti masyarakat Buddhis dalam arti yang sebenarnya, sebetulnya hanya 

terdiri dari para rahib. Sebab hanya hidup kerahiban-lah yang dapat menciptakan 

suasana yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidup yang tertinggi. Seluruh 

persekutuan para rahib disebut sangha atau jemaat.  

Hidup selibat diatur di dalam kitab Vinaya Pittaka, dari kitab ini dapat 

diketahui bahwa hidup para rahib ditandai oleh tiga hal, yaitu: kemiskinan, hidup 

selibat, dan ahimsa (tanpa perkosaan).  

Pertama, seorang Bikkhu dan Bikkhuni harus hidup dalam kemiskinan. 

Ia tidak diperkenankan memilki sesuatu, kecuali jubahnya yang harus dibuat dari 

kain lampin, yang didapatkan dari sana-sini, selanjutnya tempurung sebagai alat 

pengemis, dan sebuah jarum untuk menjarumi jubahnya, sebuah tasbih, sebuah 

pisau cukur untuk mencukur rambutnya, dan sebuah penyaring air untuk 

menyaring air minumnya agar dapat dibersihkan dari binatang-binatang kecil. 

Semula jubahnya harus dibuat sendiri, akan tetapi kemudian jubah itu banyak 

yang dihadiahkan oleh para umat awam.  

seorang rahib diharuskan hidup tanpa rumah atau tanpa tempat 

berlindung yang tetap. Oleh karena itu, barangsiapa hendak menjadi rahib, ia 
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harus meninggalkan rumahnya.
22

 Seperti kata sang Buddha pada waktu 

menahbiskan para Bhikkhu dan Bhikkhuni pertama, sang Buddha memberikan 

izin bagi mereka untuk meninggalkan rumah mereka dan bergabung dalam 

penyebaran ajarannya. Penahbisan dilakukan dengan suatu perintah sederhana 

agar datang dan mendengarkan Dharma serta mengakhiri penderitaan. Ketika para 

Bhikkhu mulai mengelilingi negeri, mereka menahbiskan banyak kandidat dengan 

mencukur rambut mereka, menggunakan pakaian kuning yang khas, dan 

mendeklarasikan tiga permata agama Buddha, yaitu:  

Sang Buddha mendorong para rahib baik laki-laki atau perempuan 

untuk meninggalkan rumah dalam rangka mengabdi kepada 

kehidupan masa mendatang untuk mencari kebenaran pribadi. Dan 

mereka akan hidup di dalam komunitas pelindung Sangha (komunitas 

para Bikkhu).
23

 

 

Makanan mereka harus didapatkan dari mengemis. Itulah sebabnya mereka 

harus memiliki tempurung sebagai alat mengemis. Di dalam mengemis itu mereka 

tidak diperkenankan menerima uang. Di dalam ajaran Buddha, hidup mengemis 

menjadi sumber inspirasi bagi banyak kebajikan. Dengan mengemis para rahib 

memberi kesempatan bagi para awam untuk berbuat baik. Bagi mereka sendiri 

mengemis juga mengandung banyak inspirasi untuk kebajikan. Dengan itu mereka 

belajar rendah hati, sabar, tidak lekas putus asa, dan sebagainya. Dengan itu 

mereka dapat mengawasi tubuhnya, perasaan, dan pikiran serta nafsu-nafsunya.  
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Seorang rahib harus membujang. Ia tidak diperkenankan berhubungan 

dengan seorang wanita. Sebab hubungan seks dipandang sebagai sumber dosa.
24

 

Dosa besar yang menyebabkan seorang rahib dikeluarkan dari sangha ialah hidup 

mesum. Oleh karena itu ada banyak sekali peringatan supaya seorang rahib 

menjauhi wanita, seperti yang tertera dalam 227 sila kebhikkhuan, di antaranya:  

Seorang Bhikkhu atau Bhikkhuni melakukan pelanggaran parajika 

(pelanggaran yang berat) jika ia melakukan hubungan seks. Jika seorang 

bhikkhu duduk dengan seorang wanita dan juga seorang bhikkhuni duduk 

dengan seorang pria di suatu tempat yang terpencil (dimana mereka tidak 

dapat terlihat) dan seorang umat biasa yang dapat dipercaya mengatakan 

bahwa bhikkhu dan bhikkhuni tersebut melalaikan parajika, maka bhikkhu 

harus diperiksa, dan harus diselesaikan sesuai dengan jenis pelanggaran 

yang disebutkan oleh umat awam tersebut.
25

 

 

Jika seorang bhikkhu duduk atau berbaring di suatu tempat yang 

terpencil dengan seorang wanita tanpa ada orang lain hadir, maka ia melakukan 

pacittiya (pelanggran ringan). Jika seorang bhikkhu memberikan jubah kepada 

seoarang bhikkhuni yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, 

kecuali atas dasar tukar menukar, maka ia melakukan pelanggaran pacittiya.
26

 

Ketiga, seoarang rahib harus hidup dengan ahimsa, tanpa perkosaan. 

Dalam prakteknya hal ini berarti bahwa ia tidak diperkenankan membunuh atau 

melukai makhluk lainnya. Empat dosa besar yang harus dijauhi rahib ialah hidup 

mesum, mencuri, membunuh makhluk yang hidup, dan meninggikan diri karena 

kecakapannya membuat mukjizat.
27

 

Kesusilaan rahib dicantumkan dalam dasasila berbentuk :  
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Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadiyami  

Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadiyami  

Abrahmacariya Veramani Sikkhapadam Samadiyani  

Musavada Veramani Sikkhapadam Samadiyani  

Surametaya Majjamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadiyani  

Vikalabhojana Veramani Sikkhapadam Samadiyani 

Naccagitavadita Visukadassana Veramani Sikkhapadam Samadiyani 

Malaghandavilepana Dharamenandana Vibhusanatthana Veramani 

Sikkhapadam Samadiyani  

Uccasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadam Samadiyani  

Jaratuparajata Veramani Sikkhapadam Samadiyani.  

 

Yang artinya sebagai berikut:  

Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk 

hidup.  

Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang 

tidak diberikan.  

Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila.  

Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar.  

Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras 

yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran.  

Aku bertekad akan melatih diri menghindari makanan-makanan setelah 

tengah hari.  

Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak menari, menyanyi, bermain 

musik, serta pergi melihat tontonan-tontonan.  

Aku bertekad akan melatih diri menghindari pemakaian bunga-

bungaan, wangi-wangian, dan alat-alat kosmetik untuk tujuan menghias 

dan mempercantik diri.  

Aku bertekad akan melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur 

dan tempat duduk yang tinggi dan mewah.  

Aku bertekad akan melatih diri menghindari menerima emas dan 

perak.
28

 

 

Jadi ajaran selibat dalam Buddha tercantum dalam kitab Vinaya Pittaka, 

yang mengatur kehidupan para Bhikkhu maupun Bhikkhuni yang mana kehidupan 

para Bikkhu dan Bikkhuni ditandai oleh tiga hal yaitu kemiskinan, hidup 

membujang, dan ahimsa (tanpa perkosaan).  
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3. Tujuan Hidup Selibat   

Menjadi Bhikkhu/ bhikkhuni adalah suatu  pola kehidupan yang sangat 

unik, yang tidak bisa diperbandingkan dengan rohaniawan penganut agama-

agama lainnya. Menjadi bhikkhu atau bhikkhuni bukanlah karena keturunan kasta, 

panggilan, ataupun sekedar takdir. Seseorang menjadi bhikkhu atau bhikkhuni 

adalah atas kemauannya sendiri, dengan mendapat pengukuhan pasamuan dari 

sangha yang dirintis oleh Buddha. Dalam hal ini tidak ada niatan kontak dengan 

sangha, sang Buddha, ataupun umat awam. Karena semuanya berasal dari diri 

sendiri, bhikkhu atau bhikkhuni mempunyai hak penuh untuk meninggalkan hidup 

kebhikkhuannya bilamana dikehendaki. Dengan perkataan lain, apabila seseorang 

merasa sudah tidak mampu lagi menjalani pola hidup tidak menikah, ia bebas 

untuk kembali sebagai umat awam. Dengan kehidupan selibat sebagai bhikkhu 

atau bhikkhuni, seseorang dapat dikatakan seperti lahir kembali. Kehidupannya 

sewaktu masih menjadi umat awam sangatlah berbeda dengan kehidupannya 

sebagai bhikkhu atau bhikkhuni. 

Hubungan antara bhikkhu/ bhikkhuni dan umat merupakan hubungan 

yang bersifat moral-religius dan bersifat timbal balik. Sebagaimana telah 

dijelaskan oleh sang Buddha dalam Sigolavada Sutta: 

a. Umat hendaknya menghormati Bhikkhu atau Bhikkhuni dengan 

membantu dan memperlakukan mereka dengan perbuatan, perkataan, dan 

pikiran yang baik, membiarkan pintu terbuka untuk mereka dan 

memberikan makanan serta keperluan yang sesuai dengan mereka.  
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b. Bhikkhu atau bhikkhuni mempunyai kewajiban kepada umat: melindungi 

dan mencegah mereka dari melakukan perbuatan jahat, memberi petunjuk 

untuk melakukan perbuatan baik, mencintai mereka dengan hati yang baik, 

menerangkan ajaran yang belum dimengerti, dan menunjukkan jalan untuk 

menuju pembebasan. Bhikkhu atau bhikkhuni tidak mempunyai kekuasaan 

terhadap umat dan tidak memberikan sanksi pada umat. Namun, kepada 

umat yang berbuat tidak pantas atau melakukan penghinaan terhadap 

Dhamma-Vinaya, maka bhikkhu atau bhikkhuni akan berpaling dari 

mereka dengan tidak menerima segala persembahannya.  

Dengan demikian, umat tersebut dianggap tidak pantas mempersembahkan 

sesuatu kepada bhikkhu dan bhikkhuni (atau sangha). Sehingga umat itu 

kehilangan kesempatan yang baik untuk melakukan perbuatan baik atau jasa. 

Sebaliknya, umat pun dapat berpaling dari bhikkhu ataub hikkhuni yang 

melanggar Dhamma-Vinaya dengan tidak melayani atau memberikan 

persembahan kepadanya.
29

  

Ajaran sang Buddha telah dipilih dan diajarkan kepada makhluk dunia 

secara terbuka dan sempurna. Ini merupakan satu-satunya ajaran di dunia yang 

mengajar manusia untuk mencapai tujuan akhir, Nibbana, atau hapusnya 

penderitaan secara total, Nibbana berasal dari kata Ni dan Vana. Ni merupakan 

partikel negatif, sedangkan Vana berarti nafsu atau keinginan. Disebut nibbana, 
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karena terbebas dari nafsu yang disebut vana. Keinginan secara harfiah, Nibbana 

berarti terbebas dari kemelekatan.
30

 

Dalam agama Buddha, Nibbana bukan suatu kekosongan atau keadaan 

hampa, melainkan suatu keadaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata 

secara tepat. Nibbana adalah sesuatu yang “tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak 

tercipta”. Karenanya, Nibbana bersifat kekal (dhuva), damai (santi), dan bahagia 

(sukha).
31

 Sedangkan cara untuk mencapai ke Nibbana, umat Buddha yang awam 

ataupun bhikkhu dengan menggunakan jalan mulia berunsur delapan yang 

dilaksanakan secara bersamaan. Tiap-tiap unsurnya tidak dapat dipisah-pisahkan, 

merupakan suatu kesatuan yang mutlak.  

Delapan jalan mulia (Asta Arya Marga) itu adalah:  

1. Samma Ditthi = pandangan benar  

2. Samma Sankappa = pikiran benar  

3. Samma Vaca = ucapan benar  

4. Samma Kammanta = perbuatan benar  

5. Samma Ajiva = mata pencaharian benar  

6. Samma Vayama = usaha benar  

7. Samma Sati = kesadaran benar  

8. Samma Samadhi = konsentrasi benar.
32

 

 

Kedelapan faktor ini menyimpulkan ajaran Buddha dan pelaksanaannya. 

Hal di atas adalah intisari Buddha Dhamma. Tidak cukup hanya mengetahui dan 

mengagumi Dhamma; tetapi hal tersebut harus dijalankan dalam kehidupan 

sehari-hari, karena kesulitan untuk mengetahui apa yang benar itu tidak sebanding 
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dengan kesulitan untuk menjalankannya. Sisi praktis Dhamma ada tiga tahap: 

latihan dalam moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan, yang secara bersama 

menyusun jalan mulia Beruas Delapan, “jalan tengah” yang ditemukan oleh yang 

terberkati untuk penyadaran akan Nibbana.  

Biarawan dan umat awam menempuh jalan yang sama. Keduanya mulai 

dasar yang sama, pemahaman yang benar. Keduanya menuju tujuan yang sama, 

Nibbana. Satu-satunya perbedaan hanyalah pada derajat tekad dan kecepatan 

praktek. Tetapi baik sebagai orang awam maupun sebagai bhikkhu, praktek jalan 

mulia Beruas Delapan secara sistematik akan meningkatkan pertumbuhan sifat-

sifat yang bermanfaat, yang mengarah pada pembebasan: kemurahan hati, niat 

baik, dan kebijaksanaan. Dengan matangnya sifat-sifat ini secara bertahap, hal ini 

akan memperlemah dan pada akhirnya mengakhiri belenggu ketamakan, 

kebencian, dan khayalan yang telah mengikat begitu lama dalam lingkaran lahir 

dan penderitaan.
33

 

Orang yang sedang berjuang untuk menuju ke Nibbana kemungkinan 

akan mendorongnya untuk melepaskan kesenangan-kesenangan duniawi dan 

menempuh kehidupan sebagai bhikkhu, kemudian dalam dirinya muncul 

pengertian bahwa “Kehidupan rumah tangga merupakan medan perjuangan penuh 

dengan kerja keras dan kebutuhan. Tetapi menjalani kehidupan tanpa rumah 

tangga adalah bebas seperti udara terbuka”
34

 

Dalam kitab Sutta pittaka dikatakan bahwa; ”Ketakutan timbul karena 

kekariban, dan kemelekatan timbul dari kehidupan rumah tangga, kehidupan 
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tanpa rumah dan kebebasan dari kekariban sesungguhnya sangat dihargai oleh 

sang bijaksana”.
35

 Namun, jangan salah tafsir bahwa setiap orang harus menjadi 

bhikkhu dan bhikkhuni atau hidup membujang untuk mencapai tujuan akhir. 

Karena spiritual seseorang dapat dipercepat dengan menjadi bhikkhu atau 

bhikkhuni, seperti dalam Dhammapada: “Dengan penuh kegembiraan dan penuh 

keyakinan terhadap ajaran sang Buddha, seorang bhikkhu dan bhikkhuni akan 

sampai pada keadaan damai disebabkan oleh berakhirnya semua ikatan”.
36

 

 

C. Bikkhu dan Bikkhuni 

1. Syarat-syarat Menjadi Bikkhu dan Bikkhuni 

Mereka yang akan menjadi umat Buddha, baik sebagai masyarakat awam 

maupun sebagai Bikkhu dan Bikkhuni (rahib) pada dasarnya harus dengan sadar 

menyatakan pergi berlindung kepada Tri Ratna. Selain itu apabila seseorang ingin 

masuk kesuatu organisasi ataupun himpunan, pasti terdapat berbagai persyaratan. 

Namun terlebih dahulu kita ketahui asal usul timbulnya syarat-syarat kerahiban 

tersebut.  

Pada hari krtujuh sanga Buddha di Kapilawastu, putri Ysodhara 

mendandani panegeran Rahula dengan pakaian yang bagus dan mengeajaknya ke 

sebuah jendela. Kemudian putri Yasodhra bercerita kepada Rahula:  

sayang, pertapa yang kulitnya kuning emas itu dan ketihatannya sebagai 

Brahma dikelilingi oleh ribuan muridnya adalah ayahmu. Beliau punya 

banyak harta pusaka setelah ayahmu meninggalkan istana, tidak lagi 

diketahui apa yang terjadi dengan harta tersebut. Pergilah kepadanya dan 

mintalah hadiah sambil berkata: “ayah aku adalah pengeran Rahula, 

kalau aku kelak menjadi raja, aku akan menjadi raja diraja. Aku mohon 
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diberi harta pusaka, karena seorang anak adalah pewaris dari apa yang 

menjadi milik ayahny.
37

 

 

Dengan  kepolosan pangeran Rahula pergi menghampiri ayahnya 

Sidharta Gautama kemudian memegang jari tangannya menatap wajahnya dan 

mengatakan apa yang dipesankan oleh ibunya. selesai makan siang sang Buddha 

meninggalkan istana dan Rahula mengikuti sambil merengek-rengek, tidak ada 

seorang pun yang mencoba menghalangi, sang Buddha sendiri juga membiarakan 

Rahula merengek-rengek. Setelah sang Buddha tiba di Vihara beliau berfikir dan 

meminta kepada murisnya untuk menahbiskan Rahula. Mendengar Rahula 

ditahbiskan menjadi Samanera, raja Suddodana menjadi sedih sekali, lalu raja 

menemui sang Buddha dan Berkata: 

Aku mencurahkan cinta dan perhatianku kepada cucuku Rahula dan 

mencintai melebihi cintaku kepada siapapun juga. Sekarang Rahula dibawa 

kemari dan ditahbiskan menjadi Samanera. Aku mohon dengan sangat agar agar 

mulai hari ini tidak lagi ada seorang Bikkhu atau Samanera yang ditahbiskan 

tanpa izin orang tuanya.
38

  

 

Demikian asal usul terbentuknya syarat-syarat kerahiban (Bikkhu dan 

Bikkhuni), sehingga sampai pada saat ini masih diberlakukan, adapun syarat-

syaratnya sebagai berikut:
39

 

1. Mengirim surat permohonan untuk mengikuti salah satu klasifikasi 

Pabbajja berikut: Samanera dan latihan upasaka. Surat permohonan yang 

harus dilampirkan sebagai berikut: 

a. Surat izin mengikuti Pabbajja Samanera dari orang tua wali.  
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b. Data pribadi lengkap disertai jabatan dalam organisasi Buddhis yang 

pernah, sedang dijabat dari pengurus Vihara dan majelis tempat pemohon 

tinggal. 

c. Melampirkan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh biro pendidikan 

sangha Therevada Indonesia.  

d. Surat rekomendasi dari Bikkhu guru daerah di tempat calon. 

2. Khusus untuk calon peserta:  

a. Pabbajja Samanera sementara remaja dan pelajar, kartu pelajar, pernah 

atau sedang belajar dijenjang SLTP atau SLTA.  

b. Pabbajja Samanera sementara sementara mahasiswa dan mahasiswi 

harap melampirkan poto copy kartu mahasiswa yang masih berlaku, bagi 

sarjana harap melampirkan poto copy ijazah D1,D2, S1,S2, dan S3. 

c. Pabbajja sementara tetap harap melampirkan: 

1) Surat pernyataan keinginan menjadi samanera tetap di Vihara 

setempat.  

2) Surat pernyataan pernah mengikuti Pabbajja samanera masa vassa 

selama tiga bula.  

3) Surat jaminan dari Bikkhu anggota sangha therevada Indonesia yang 

memiliki lima vassa atau lebih.  

3. Dinyatakan sehat jasmani dan batin oleh dokter yang telah ditentukan oleh 

panitia Pabbajja setempat.  

4. Permohonan yang diterima akan diberitahukan lewat surat penerimaan dan 

selanjutnya: 
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a. Harus datang di Vihara, sesuai dengan jadwal dan membawa surat 

panggilan yang telah dikirim oleh panitia setempat.  

b. Mengisi surat pernyataan mengikuti tata tertib yang telah disusun oleh 

panitia setempat. 

Jadi dalam agama Buddha untuk menjadi seorang Bikkhu (rahib) harus 

terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan tersebut. Namun berarti tidak 

langsung diterima menjadi rahib. Setelah peraturan tersebut tidak dilanggar oleh 

para calon anggota rahib maka pantas untuk ditahbiskan.  

Setelah mereka menjadi Bikkhu ia harus menjalani hidup bersih dan suci 

seperti yang tetulis dalam Vinaya Pitaka, menjalani 227 peraturan bagi Samanera 

dan 311 bagi Samneri yang bergaris besarnya adalah: 

1. Peraturan yang berhubungan dengan tata tertib lahiriyah.  

2. Peraturan yang berhubungan dengan cara penggunaan dan pakaian serta 

lain-lainkebutuhan hidup. 

3. Cara menanggulangi nafsu keinginan dan rangsangan batin.  

4. Cara untuk memperoleh pengetahuan batin luhur untuk 

menyempurnakan diri.
40

 

 

2. Tingkatan-tingkatan Kebikkhuan (kerahiban) 

Adapun tingkatan-tingkatan kerahiban dalam agama Buddha sebagai 

berikut: 
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a. Samanera atau Samaneri, seseorang yang telah mengambil keputusan 

untuk melanjutkan hidup berkebatinan secara wajar dan telah menjalankan 

upacara pelatihan pertama, ditanggung oleh seorang Bikkhu atau Bikkhuni 

serta mentaati dasa sila yang terdapat dalam sial 75 sila.
41

 

b. Bikkhu yaitu seorang yang telah memutuskan hidup dalam 227 peraturan, 

pada masa kebikkhuan ini masih menjalankan lima tahun pertama masa 

kehidupannya masih berada dalam ikatan keguruan.
42

 

c. Seorang bikkhu telah melaksanakan 10 kali Vassa disebut Ther. Thera 

berarti seorang yang layak dihormati, dan dianggap telah dapat 

mengendalikan dirinya sendiri dan mempunyai kemampuan untuk 

mengendalikan orang lain.
43

  

d. Maha Thera setelah 20 tahun menjalankan kerahiban (Biikhu dan 

Bikkhuni). 

 

 

3. Peraturan-peraturan kehidupan para Bikkhu atau Bikkhuni (Rahib) 

Untuk menjadi rahib (Bikkhu atau Bikkhuni) harus menjalankan 

beberapa peratuaran yang telah ditentukan oleh sangha. Walaupun peraturan yang 

mengatur kehidupan Biikhu atau Bikkhuni itu sangat berat, namun tidak boleh 

dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan dan tidak boleh dipandang sebagai 

sesuatu yang menyakitikan. Karena hal tersebut sudah menjadi sumpah para 

Bikkhu atau Bikkhuni sebelum ditahbiskan.  
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Peraturan-peraturan dan disiplin para Bikkhu ini yang harus dilaksanakan 

berjumlah 227. Sedangkan peraturan bagi para Bikkhuni yang wajib dilakukan 

lebih banyak dibandingkan para Bikkhu dengan jumlah 311.
44

  

Pada masa kini aliran Theravada tidak lagi mengadakan penahbisan 

bhikkuni. Sesuai dengan peraturan, penahbisan bhikkuni harus dilakukan oleh dua 

sangha, yaitu bhikku sangha. Oleh karena dalam aliran Theravada sekarang tidak 

ada lagi bhikkuni sangha, maka penahbisan bhikkuni tidak mungkin dapat 

dilaksanakan lagi. 

Kaidah dan peraturan-peraturan latihan untuk para rahib (bhikku-

bhikkuni) yang terdapat di dalam Sutta Pitaka sebagai dasar prinsip dari 

kehidupan beragama di uraikan secara rinci dalam Vinaya Pitaka. Kode khusus 

larangan-larangan dan pelaksanaan kehidupan keviharaan dimaksudkan terutama 

sebagai persiapan dasar untuk pengembangan batin. Peraturan-peraturan dan 

ketetapan itu disebut Patimokkha sila yang terdiri dari 227 peraturan latihan dan 

diklasifikasikan dalam delapan kelompok. Delapan kelompok itu adalah : 

1. Parajika 

Parajika merupakan peraturan yang apabila dilanggar, diketahui atau 

tidak diketahui orang, maka orang yang melanggar tersebut telah gugur 

kebhikkuannya. Prajika dibagi empat yaitu : 

a. Melakukan hubungan kelamin 

b. Mencuri 

c. Membunuh 
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d. Berbohong.
45

 

 

2. Sanghadisesa 

Yang berarti sangha berfungsi sebagai penentuan kesalahan dan 

memerintahkan bhikku yang bersalah menjalankan penebusan kesalahan dan masa 

percobaan setelah itu sanghadisesa membebaskan dari Apatti (pelanggaran). 

Sanghadisesa terbagai 13 diantaranya : 

a. Empat peraturan yang berkenaan dengan nafsu birahi. 

b. Dua peraturan yang berkenaan dengan tempat tinggal. 

c. Dua peraturan pelatihan tentang fitnah. 

d. Dua peraturan mengenai memecah belah sangha. 

e. Bersikap keras kepala dan menjadi benalu bagi Upasaka-Upasika.
46

 

3. Aniyata 

Berarti tidak jelas, namun pelanggaran sila yang tidak dapat ditentukan 

kesalahan apa yang telah diperbuat. Aniyata ini terbagi menjadi dua yaitu : 

a. Duduk dengan wanita di tempat terpencil dan tidak dapat terlihat apa 

yang mereka lakukan atau tidak dapat diketahui pembicaraan mereka. 

b. Perbuatan ini akan memancing timbulnya perguncingan yang beralasan 

dan dapat merusak citra sangha.
47
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4. Nissaggiya Pacittiya 

Berarti pelanggaranya sila yang menyebabkan hilangnya kebajikan atau 

yang menyebabkan jatuhnya dari kehidupan suci. Nissaggiya pacittiya terbagi 3 

yaitu: 

a. Bagian jubah 

b. Bagian kain 

c. Bagian mangkok. Peraturan ini untuk mencegah timbulnya dan 

berkembangnya keserakahan dan kemelekatan dalam diri para bhikku.
48

 

5. Pacittiya 

Pacittiya ini disebut juga Suddhika pacittiya yang berarti murni terdiri 

dari 92 Sikkhapada (peraturan) dan dikelompokkan menjadi sembilan bagian 

yaitu : 

a. Bagian kebohongan 

b. Bagian tumbuh- tumbuhan 

c. Bagian nasehat 

d. Bagian makanan 

e. Bagian petapa telanjang 

f. Bagian minuman keras 

g. Bagian mahluk hidup 

h. Bagian saudara se-Dhamma 

i. Bagian harta benda.
49

 

 

6. Patidesaniya 

Masalah yang harus diakui adalah nama untuk appatti (pelanggaran) dan 

Sikkhapada patidesaniya terbagi empat yaitu : berkenaan dengan memakan 

makanan.
50
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7. Sekhiya 

Sekhiya ini dibagi empat yaitu : 

a. Berkenaan dengan 26 prilaku yang layak 

b. Berkenaan dengan 30 prilaku mengenai konsumsi makanan 

c. Berkenaan dengan 16 sikap mengajarkan dharma 

d. Berkenaan dengan 3 peraturan aneka ragam.
51

 

 

8. Adikarana Samatha 

penyelesaian pertikaian, masalah yang timbul dan harus diselesaikan. 

Adikarana Samatha dibagi empat  yaitu : berisikan cara-cara penyelesaian antara 

sesama bhikku atau sangha yang dilakukan dalam suatu tata cara yang formal.
52

 

Selain dari peraturan dan pelatihan 227 tersebut, seorang rahib juga harus 

melaksanakan beberapa peraturan di antaranya adalah : 

1. Harus hidup selibat atau membujang untuk selama-lamanya. 

2. Hidup dalam kemiskinan, tidak dibenarkan menikmati kehidupan yang 

layak sebagai mana umumnya. 

3. Taat pada larangan Dasa sila, yang isinya sebagai berikut : 

a. Tidak boleh membunuh 

b. Tidak boleh mencuri 

c. Tidak boleh berdusta 

d. Tidak boleh minum-minuman keras 

e. Tidak berbuat mesum 

f. Tidak boleh makan sebelum waktunya 

g. Tidak boleh mengunjungi pesta 
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h. Tidak boleh bersolek 

i. Tidak boleh tidur diatas kasur 

j. Tidak boleh menerima hadiah.
53

 

Hidup tanpa paksaan, berarti melaksanakan hidup dengan ahimsa atau 

memaksakan memaksakan diri ataupun kehendak yang timbul dari diri orang lain.   

4. Melanggar hasta arya marga (delapan jalan utama) yang isinya sebagai 

berikut: 

a. Pengertian benar 

b. Pikiran benar 

c. Ucapan benar  

d. Perbuatan benar 

e. Penghidupan benar 

f. Daya upaya benar 

g. Perhatian benar 

h. Konsentrasi benar.
54

 

Kedelapan jalan utama tersebut harus dilaksanakan oleh seorang Bikkhu, sebab 

peraturan yang berjumlah 227 untuk para rahib (Bikkhu) dan Samanera 75. 

Peraturan tersebut merupakan pengembangan dari delapan jalan utama yang 

terbagi tiga, yaitu : 

1. Sila berarti tata hidup yang bersusila.  

2. Samadhi berarti displin mental 

3. Panna berarti kebijaksanaan luhur.  
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4. Status Bikkhu dan Bikkhuni  

Dalam tata aturan agama Buddha, para Bikkhu dan Bikkhuni mempunyai 

status yang berbeda dengan kelompok umat awam. Perbedaan status ini tentu saja 

dikaitkan dengan tata aturan kehidupan para Bikkhu dan Bikkhuni tersebut yang 

sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat awam sesuai dengan tingkat 

kesucian yang dimiliki. Para Bikkhu dan Bikkhuni dalam agama Buddha 

mempunyai tiga status yaitu : 

a. Sebagai umat pilihan  

Maksud umat pilihan disini adalah para Bikkhu dan Bikkhuni yang 

bergabung dalam Sngha merupakan orang-orang pilihan yang mampu menjalani 

kehidupan penuh dengan kesengsaraan dan kehidupan tersebut tidak bisa 

dilakukan oleh sembarang orang. Untuk menjalani kehidupan para Bikkhu dan 

Bikkhuni yang penuh dengan kesengsaraan, rasanya hanya orang-orang pilihan 

saja yang mampu melaksanakannya. Hal ini mengingat tata cara kehidupan para 

Bikkhu dan Bikkhuni tersebut sangat bertentangan dengan naluri an fitrah pada 

umumnya.  

Sebagai contoh para Bikkhu dan Bikkhuni tersebut harus dalam 

kemiskinan, tidak mempunyai rumah dan kekayaan. Makan hanya apa adanya 

yang didapat dari pemberian orang. Mereka harus hidup selibat dan tidak 

diperbolehkan mempunyai keluarga serta keturunan, hidup mengembara dalam 

hutan di dalam guana dibawah pohon rindang, dalam biara dan lain sebagainya.
55
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Dengan demikian nampak jelas bahwa cara hidup para Bikkhu dan 

Bikkhuni sangat bertentangan dengan manusia umumnya. Tetapi walaupun 

kehidupannya sangat bertentangan dengan kehidupan menusia pada umumnya, 

para Bikkhu dan Bikkhuni tersebut sanggup dan mampu melaksanakannya, 

bahkan mereka menjalani kehidupan tersebut dengan senang hati dan gembira.  

b. Sebagai Umat Teladan 

Umat teladan yang dimaksud adalah orang-orang suci yang harus 

menjadi contoh dari kehidupan kerohanian orang-orang awam. Seperti telah 

diketahui bersama para rahib itu merupakan perrkumpulan orang-orang yang 

hidup dalam kesucian baik lahir maupun batinnya. Dalam kehidupan keagamaan, 

mereka senantiasa tekun melaksanakan ajaran-ajaran dharma. Sepanjang hidupnya 

mereka selalu mengabdikan dirinya untuk kepentingan agama, dengan tidak 

terlalu tamak dan serakah terhadap kehidupan materi. Mereka senantiasa menjaga 

nilai-nilai kesucian ajaran dharma.
56

 

c. Sebagai Inti Jemaat Buddha  

Sesuai dengan kondisi dan tata aturan kehidupan para rahib, maka status 

para rahib itu merupakan inti dari masyarakat kaum Buddhist, sebab melalui 

kehidupan kerahiban tersebut akan tercipta suasana kehidupan yang diwarnai 

dengan ajaran dharma, dan mampu membantu manusia dan untuk mencapai 

tujuan tertinggi dalam kehidupan seorang penganut agama Buddha, yaitu 

mencapai Nibana.
57

 Sesuai dengan status ini maka kehidupan para Bikkhu 
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mempunyai tanggung jawab moral dan religius yang berat. Apabila ingin melihat 

tata aturan kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama Buddha, maka lihatlah 

kehidupan para Bikkhu tersebut.   

 

5. Fungsi Para Rahib Buddha (Bikkhu dan Bikkhuni) 

Para rahib dalam agama Buddha, merupakan kumpulan orang-orang suci yang 

mempunyai fungsi tertentu. Antara tugas dan fungsi tidak dapat dipisahkan. 

Seorang Bikkhu yang telah menjalani tugas-tugas kebikkhuannya, maka ia telah 

melaksanakan fungsinya sebagai seorang bikkhu. Secara garis besar, seorang 

Bikkhu dan Bikkhuni mempunyai tiga macam fungsi yaitu : 

a. Sebagai Pelindung masyarakat awam 

Sesuatu dengan setatusnya sebagai orang suci, maka para Bikkhu dan 

Bikkhuni mempunyai tugas kerohaniaan yang berat. Tugas kerohanian yang 

pertama sebagai anggota sangha harus mampu menjadi pelindung masyarakat 

awam. Tugas memberi perlindungan ini hanya dalam hal-hal yang berkaitan 

dengan kerohanian. Sedangkan perlindungan yang bersifat material terjadi 

sebaliknya, yaitu orang awam yang dianjurkan memberikan materi kepada para 

Bikkhu dan Bikkhun, karena para Bikkhu dan Bikkhuni tidak dibenarkan 

memikirkan masalah materi dan kepentingan dunia.  

Para anggota sangha untuk memberikan perlindungan pada masyarakat 

awam ini berdasarkan ajaran Triratna. Ajaran Triratna menegaskan agar kelompok 

Upasaka dan Upasika (awam) berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha.
58

 

Berdasarkan ajaran Triratna tersebut maka kelompok sangha harus menjadi 
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pelindung masyarakat awam sehingga antara masyarakat awam dan sangha 

terdapat hubungan harmoni, yang satu berlindung sedangkan yang lanin 

melindungi. 

b. Menyebarkan Ajaran Agama 

Tugas dan fungsi seorang Bikkhu dan Bikikhuni yng kedua adalah untuk 

menyebar luaskan ajaran dharma. Tugas penyebaran dan pengembangan dharma 

sudah dimulai sejak awal pembentukan sangha yang waktu itu baru mempunyai 

anggota lima orang Bikkhu yaitu Wappa, Kondaka, Badiya, Mahanama dan Asaji. 

Pembentukan sangaha ini dilaksanakan langsung oleh Sidharta Gautama hanya 

selang satu minggu setelah ia mencapai pencerahan sempurna.
59

   

Untuk membantu pelaksanaan tugas tersebut, mereka juga melantik 

Bikkhu dan Bikkhuni yang baru diberbagai tempat yang telah menerima ajaran 

agama Buddha. Dengan demikian tugas missi agama ini tetap terus berlanjut 

sampai pada generasi para Bikkhu dan Bikkhuni yang sekarang.  

c. Melengkapi Ajaran-ajaran Agama 

Tugas dan fungsi para Bikkhu dan Bikkhuni yang ketiga adalah 

melengkapi ajaran-ajaran agama yang belum diajarkan oleh Sidharta Gautama. 

Dalam tugas ini para Bikkhu dan Bikkhuni tersebut menyusun doktrin-doktrin 

baru dalam agama Buddha yang belum pernah diajarkan oleh Sidharta Gautama, 

dengan didasarkan pada kebutuhan dan keadaan zaman. Perkembangan zaman 

tentu saja menuntut suatu agama untuk tetap eksis dan mampu menjawab 

tantangan zaman pada masa itu. Hal ini disebabkan adanya permasalah-
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permasalahan baru dalam kehidupan manusia, di mana masalah tersebut belum 

pernah ada pada masa hidupnya Sidharta Gautma, dan pada zaman sekrang 

masalah tersebut perlu diselesaikan permasalahan yang semacam ini diperlukan 

kemampuan seorang Bikkhu dan Bikkhuni untuk melengkapi ajaran agama.
60

 

Doktrin-doktrin baru yang disusun oleh para Bikkhu dan Bikkhuni tersebut, 

kemudian dimusyawarahkan dalam konsili agama Buddha, doktrin baru itu 

kemudian diakui dan disahkan menjadi ajaran agama Buddha.  

 

6. Kerugian Perkawinan dalam Buddha  

Dalam kehidupan di dunia yang fana’ ini manusia umumnya tidak dapat 

terlepas dari pengalaman suka dan duka. Yang dimaksud dengan suka di sini 

adalah pengalaman-pengalaman yang mengarah pada kesejahteraan dan 

kebahagiaan dalam kehidupan. Sedangkan duka adalah pengalaman-pengalaman 

yang berupa tidak tercapainya, terhalangnya, atau hilangnya kesejahteraan dan 

kebahagiaan itu.  

Dalam kehidupan masyarakat, manusia mengalami peristiwa-peristiwa, 

seperti perkawinan, kelahiran, sakit, meninggal dunia atau kematian, dan 

peristiwa-peristiwa lain. Dalam peristiwa-peristiwa itu manusia senantiasa 

membutuhkan suatu kekuatan moril yang merupakan dorongan untukmencapai 

kesejahteraan dan kebahagiaan, atau untuk mengatasi kedukaan yang diderita. 

Agama Buddha senantiasa berbicara tentang penderitaan, karena di alam 

semesta ini penderitaan tersebut sangat dominan. Orang kaya menderita ketakutan 

kehilangan hartanya dan diliputi oleh keserakahan dan tamak yang semakin 
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menjadi-jadi. Orang miskin menderita karena tidak dapat memenuhi keinginan 

mereka yang selalu muncul. Karenanya mereka menjadi kikir dan bersifat egois. 

Semua orang diliputi ketakutan dan kekecewaan berpisah dengan orang-orang 

yang dicintai.
61

 

Seseorang mengalami penderitaan karena ia memiliki nafsu keinginan. 

Metode dasar untuk membebaskan diri belenggu penderitaan adalah melenyapkan 

semua nafsu keinginan duniawi.
62

 seperti yang dilakukan oleh bhikkhu dan 

bhikkhuni. Sehingga mereka berpendapat, kehidupan pernikahan atau berumah 

tangga merupakan medan perjuangan penuh kerja keras dan kebutuhan.
63

 

Para pengikut Buddha harus menerima kebenaran Dhamma dan 

keinginan Buddha adalah menolong orang-orang yang melepaskan diri mereka 

sendiri dari dunia, memadamkan api nafsu yang mencari ciri dunia.
64

Karena 

agama Buddha adalah satu agama yang bertujuan mencari kebahagiaan, yang 

mana ajarannya tidak menolak kehidupan normal seperti bebas untuk menikah, 

mempunyai anak, mencari uang, memiliki kedudukan yang tinggi, dan menikmati 

kehidupan duniawi. Agama Buddha hanya tidak setuju dengan kegemaran yang 

berlebihan akan kenikmatan materi.
65

 

Seperti dalam Sutta Pittaka Dighanikaya dijelaskan ada enam saluran 

yang memboroskan kekayaan, yaitu gemar minum-minuman yang memabukkan, 
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sering berkeliaran di jalan-jalan pada saat yang tidak pantas,mengejar tempat-

tempat hiburan, gemar berjudi, bergaul dengan teman-teman jahat, dan kebiasaan 

menganggur (malas). Dan enam bahaya akibat sering berkeliaran di jalan-jalan 

pada saat yang tidak pantas, yaitu dirinya sendiri tidak terjaga dan terlindungi, 

harta kekayaan tidak terjaga dan terlindungi, juga ia dapat dituduh sebagai pelaku 

kejahatan-kejahatan (yang belum terbukti), menjadi sasaran desas-desus palsu, ia 

akan menjumpai banyak kesulitan. Perbuatan-perbuatan seperti itu adalah 

perbuatan yang tidak sesuai dengan dharma bagi umat yang berumah tangga. 

Sehingga mereka akan mengalami kerugian-kerugian dalam hidupnya.
66

 

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan kerugian perkawinan umat 

Buddha yaitu akan terlena dalam nafsu-nafsu duniawi. Sehingga orang yang 

memilih hidup tidak berumah tangga lebih tenang dalam menjalankan ajaran 

Buddha dalam Sangha. 
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