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BAB III 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 

A. Sejarah Berdirinya Agama Buddha di Bandar Lampung  

Secara keseluruhan sejarah agama Buddha apabila di kota lebih banyak 

dipengaruhi oleh etnis tionghoa, sehingga mereka mendirikan Vihara, seperti 

Vihara Taihin Bio, Vihara Banten, dan lain sebagainya. di Indonesia tempat 

terbasar umat Buddha adalah di Lampung, satu Propinsi ini 213 Vihara besar 

maupun kecil di Lampung saja. Jika di kampung-kampung lebih kepada kakek 

atau nenek moyang yang dulunya berasal dari trasnmigrasi dari Jawa. Biasanya 

beliau mengelompok-ngelompok kesuatu tetampat, sehingga tidak menutup 

kemungkinan suatu keompok tersebut memrlukan tempat ibadah mereka 

ditebangkan pohon untuk menjadikan  sebuah pemukiman. Ada kemungkinan 

juga ada yang sudah berlatar belakang Buddha sehinnga mereka mendirikan 

Vihara, atau Cetia, sehingga agama yang ada di plosok-plosok agama dibawa oleh 

nenek moyang yang dulunya transmigrasi.  

Kemudian pada tahun 1955 keatas sampai tahun 2002 itu mulai didatangi 

para Bikkhu dan Bikkhuni dari Jawa untuk memberikan pencerahan , untuk 

mengajarkan agama Buddha. Salahsatu plopor nya adalah Bikkhu Sukhong Asin 

Jinarakita itu Bikkhu pertama Indonesia setelah kejatuhan kerajaan sriwijaya dan 

Maja Pahit pada tahun 1953 beliau bangkit kembali mengajarkan agama Buddha 

yang berasal dari Bogor.  

Jadi sejarah agama Buddha di Bandar Lampung adalah lebih kepada 

dibawa oleh nenek moyang dari jawa, kemudian berkembang-berkembang sampai 
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sekarang walaupun keturunan beliau tidak mutlak dari agama Buddha. Salah satu 

Vihara yang ada di Bandar Lampu adalah Vihara  Virya Paramita sebagai Objek 

peneliti.  

 

A. Sejarah Berdirinya Vihara Virya Paramitha 

Vihara Virya Paramita berdiri sejak tahun 1983 yang diprakarsai oleh 

Alm. Sudibyono (Pembimas Buddha Kanwil Departemen Agama Propinsi 

Lampung pertama) dan beberapa sesepuh setempat dengan bangunan darurat 

berdinding papan beratap genteng dan berlantai semen. 

Sejak saat itulah mulai berdatangan beberapa warga setempat yang ingin 

beribadah secara agama Buddha, ingin mengenal lebih dalam arti dan tentang 

agama Buddha. Di tempat itu terdapat sebuah asrama yang menampung beberapa 

anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya.  

Dalam sebuah asrama tersebut dahulu, Ada seorang pengaasuh yang 

bernama Sudibyono, yang membesarkan para remaja dari berbagai desa di 

lampung yang didik dengan pendidikan agama Buddha, sekaligus meneruskan 

berbagai sekolah Menengah atas di Bandar Lampung. Banyak Alumni dari asrama 

Vihara Virya Paramita tersebut telah berhasil menjadi Guru Agama Buddha, 

Penyuluh Agama Buddha bahkan pejabat Departemen Agama baik di Pusat 

maupun di Propinsi lain yang tersebar di seluruh Indonesia. 

pada tanggal 1 Juli 1986 Alm. Sudibyono bertekad untuk mewakafkan 

sebagian tanah tersebut untuk kegiatan agama Buddha agar dikemudian hari tidak 

ada yang dapat menggangu gugat persoalan tanah. 
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Tahun 1993 datanglah seorang donatur yang bernama Ferry Sulistio atau 

Alay, melihat dari kondisi Vihara Virya Paramita sejak tahun 1983 Vihara 

tersebut hanya berdinding atap, ia terketuk hatinya untuk memugar Vihara 

tersebut menjadi berdinding Semen beratap genteng dan berlantai keramik. 

Dengan bukti sebuah prasasti yang masih ada sampai sekarang di ruangan 

Bhaktisalla atau tempat sembahyang. 

Awal tahun 2007 melalui mediator yaitu Bapak Samirin memediasi ahli 

waris Alm. Sudibyono dengan Sangha Agung Indonesia untuk menerima hibah 

sebidang tanah dari Alm. Sudibyono untuk tetap dipergunakan sebagai 

pengembangan agama Buddha. Lalu tahun 2008 Sangha Agung Indonesia melalui 

Yayasan Buddhayana Vidyalaya merenovasi Vihara tersebut dimana akan 

dipergunakan untuk tempat tinggal Sangha, tempat Ibadah umat Buddha, dan 

sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha hingga sekarang.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Dokument Vihara Virya Paramita Kota Sepang Bandar Lampung. 
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B. Setruktur Pengurus Vihara Virya Paramita Kota Sepang Bandar 

Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Tokoh-Tokoh Vihara Virya Paramita Kota Sepang Bandar Lampung 

NO NAMA 

1 Bhikkhu Nyama Maitri Mahasavira (Guru Besar) 

2 Bhikkhu Bhadra Sumano 

3 Bhikkhu Bhadra Satya 

4 Bhikkhu Bhadra Vacana 

5 Bhikkhu Bhadra Cagha 

6 Bhikkhu Bhadra Natna  

KETUA 

BHIKKHU NYANA MAITTI 

 MAHA STAVIRA 

 

BENDAHARA 

CHANDRA 

SEKERTARIS 

BHIKKHU BHADRA 

JAYA GIRI 

WAKIL KETUA I 

BHIKKHU BHADRA 

GUNA 

WAKIL KETUA II 

BHIKKHU BHADRA 

BODHI 
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Nama-nama di atasa adalah Tokoh-tokoh yang ada di Vihara Virya 

paramita Kota Sepang  Bandar Lampung.
2
 Adapun nama-nama Bhikkhu dan 

Bhikkhuni yang lain ada pada tabel dibawah ini sebagai berikut: 

NO NAMA KEDUDUKAN JENIS KELAMIN 

 

1 Nyama Maitri Mahasavira Bhikkhu Laki-laki 

2 Bhadra Natna Bhikkhu Laki-laki 

3 Bhadra Cagha Bhikkhu Laki-laki 

4 Bhadra Satya Bhikkhu Laki-laki 

5 Bhadra Sumano Bhikkhu Laki-laki 

6 Chandra Bhikkhu Laki-laki 

7 Bhadra Guna Bhikkhu Laki-laki 

8 Bhadra Jaya Giri Bhikkhu Laki-laki 

9 Nyana Maitti Maha Stavira 

 

Bhikkhu Laki-laki 

10 Kiyati Bhikkhu Laki-laki 

11 Viryandi Haryoto Bhikkhu Laki-laki 

12 Drs. Ananda Salim Bhikkhu Laki-laki 

13 Suwito Bhikkhu Laki-laki 

14 Eko Sahputro Bhikkhu Laki-laki 

15 Partono Bhikkhu Laki-laki 

16 jagoro Mahathera Bhikkhu Laki-laki 

17 Dhammasubho  Bhikkhu Laki-laki 

                                                 
2
  Dokument Vihara Virya Paramita Kota Sepang Bandar Lampung. 
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18 Jutalio Thera Bhikkhu Laki-laki 

19 Tejanando Bhikkhu Laki-laki 

20 Dhammiko Bhikkhu Laki-laki 

  

 

Nama Bhikkhuni yang ada di Vihara Kota Sepang Bandar lampung 

sebagai berikut : 

 

NO NAMA KEDUDUKAN JENIS KELAMIN 

 

1 Amina Anaya Bhikkhuni Perempuan 

2 Bella Chanara Bhikkhuni Perempuan 

3 Dalila Bhikkhuni Perempuan 

4 Dela Fatuma Bhikkhuni Perempuan 

5 Hasana Layla Bhikkhuni Perempuan 

6 Jainaba Jwahir Bhikkhuni Perempuan 

7 Habiba Leza Bhikkhuni Perempuan 

  

 

Saminera yang ada di Vihara Kota Sepang Bandar Lampung sebagai 

berikut: 

NO NAMA KEDUDUKAN JENIS KELAMIN 

1 Uparitno Samanera Laki-laki 

2 Candoko Samanera Laki-laki 

3 Jayasena Samanera Laki-laki 

4 Dharma Joti Samanera Laki-laki 
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5 Wardana Samanera Laki-laki 

6 Jinaputtro Samanera Laki-laki 

7 Banatejo Samanera Laki-laki 

8 Dhanayotto Samanera Laki-laki 

9 Pandito Samanera Laki-laki 

10 Pemasilo Samanera Laki-laki 

 

Samineri yang ada di Vihara Kota Sepang Bandar Lampung sebagai 

berikut: 

NO NAMA KEDUDUKAN JENIS KELAMIN 

1 Tina Samineri Perempuan 

2 Ida Samineri Perempuan 

3 Sundari Samineri Perempuan 

4 Pina suta Samineri Perempuan 

5 Suci Samineri Perempuan 

6 Supine suta Samineri Perempuan 

7 Ayu Samineri Perempuan 

8 Ayya Samineri Perempuan 
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Umat Perumahtangga laki-laki di Vihara Kota Sepang Bandar Lampung 

sebagai berikut: 

NO NAMA KEDUDUKAN JENIS KELAMIN 

1 Komang Perumahtangga Laki-laki 

2 Wirya Perumahtangga Laki-laki 

3 Bayu Perumahtangga Laki-laki 

4 Bhuri  Perumahtangga Laki-laki 

5 Candana Perumahtangga Laki-laki 

6 Heru Perumahtangga Laki-laki 

7 Komala Perumahtangga Laki-laki 

8 Indaka Perumahtangga Laki-laki 

9 Cavan hadriyan Perumahtangga Laki-laki 

10 Dafa arkan Perumahtangga Laki-laki 

11 Damar hakim Perumahtangga Laki-laki 

12 Nabahan pradipta Perumahtangga Laki-laki 

13 Aristo farel Perumahtangga Laki-laki 

14 Andra Perumahtangga Laki-laki 

15 Alfin Perumahtangga Laki-laki 

16 Algis Ardani Perumahtangga Laki-laki 

17 Alifi widi aditia Perumahtangga Laki-laki 

18 Alvaro Perumahtangga Laki-laki 

19 Putra pratista Perumahtangga Laki-laki 
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Umat Perumahtangga Perempuan di Vihara Kota Sepang Bandar Lampung 

sebagai berikut: 

NO NAMA KEDUDUKAN JENIS KELAMIN 

1 Dona  Perumahtangga Perempuan 

2 Dwi Perumahtangga Perempuan 

3 Eka Perumahtangga Perempuan 

4 Gita  Perumahtangga Perempuan 

5 Indanila  Perumahtangga Perempuan 

6 Kirana Kila Perumahtangga Perempuan 

7 Lena Lumbini Perumahtangga Perempuan 

8 Maya Mutti Perumahtangga Perempuan 

9 Nada Muditta Perumahtangga Perempuan 

10 Nila Nakita Perumahtangga Perempuan 

11 Samita Perumahtangga Perempuan 

12 Santi Perumahtangga Perempuan 

 

Tabel-tabel tersebut diatas adalah seluruh nama-nama uamt Buddha yang 

ada di Vihara Virya Varamita Kota Sepang Bandar Lampung baik yang bersetetus 

sebagai Bhikkhu, Bhikkhuni, Saminera, Samineri perumahtangga laki-laki 

maupun perumahtangga perempuan. Sedangkan untuk Bhikkhu yang ada di 

Vihara Virya Paramita Kota Sepang  Bandar lampung berjumlah 20 orang 

Bhikkhu, adapun untuk Bhikkhuni berjumlah 7 orang Bikkhuni, jadi seluruh 
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Bhikkhu dan Bhikkhuni yang ada di Vihara Virya paramita Kota Sepang Bandar 

Lampung berjumlah 27 orang  Bhikkhu-Bhikkhuni. 

Adapun untuk Saminera-Samineri (calon Bhikkhu-Bhikkhuni) berjumlah 

18 saminera- samineri, adapun untuk umat perumahtangga baik laki-laki maupun 

perempuan berjumlah 31 uamat permuahtangga. Jadi dari keseluruhan umat yang 

ada di Vihara Virya Paramita Kota Sepang Bandar Lampung Berjumlah 76 orang 

(umat).
3
 

 

D. Kegiatan di Vihara Virya Paramita Kota Sepang Bandar Lampung 

1. Kegiatan Bulanan 

a. Puja Bakti. 

Pada umumnya umat Buddha belum memahami manfaat yang diperoleh 

dari puja bhakti. Bagi sebagian umat Buddha melakukan puja bhakti hanya 

sebatas formalitas, tradisi, dan tuntutan. Ada juga banyak dari mereka yang 

beralasan bahwa mereka sangat sibuk dengan pekerjaannya. Akibatnya jumlah 

umat Buddha yang hadir pada saat Puja Bhakti di Vihara sangatlah sedikit jika 

dibandingkan dengan jumlah umat Buddha yang ada. 

Terdapat berbagai macam definisi dari puja itu sendiri. Puja dalam agama 

Buddha dapat diartikan sebagai berikut: Puja adalah suatu penghormatan dalam 

bentuk ibadah, sedangkan Bhakti adalah wujud rasa hormat dan setia.Puja Bhakti 

merupakan suatu penghormatan sebagai wujud rasa hormat dan setia kepada Sang 

Tiratana. Ibadah bukan hanya berisi upacara maupun ritual, namun ibadah dapat 

diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan keyakinan dan 

                                                 
3
 Dokument Vihara Virya Paramita Kota Sepang Bandar Lampung. 
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spiritualitas dalam diri. Dalam agama Buddha, terdapat dua macam puja yaitu 

Amisa Puja dan Patipatti Puja. Amisa Puja dilakukan dengan memberikan 

persembahan, sedangkan Patipatti Puja dilakukan dengan menjalankan praktik 

Dhamma. 

Bentuk puja bhakti yang dilakukan oleh umat Buddha yaitu dengan 

memberikan persembahan berupa bunga, lilin, dan dupa. Pada saat sekarang ini, 

masih ditemukan masalah yang sering muncul dalam puja bhakti bahwa umat 

Buddha kurang beminat mengikuti puja bhakti, mengeluh suasana puja bhakti 

terasa monoton, meremehkan pentingnya puja bhakti, dan menolak datang vihara 

dengan alasan sibuk. Masalah yang timbul mengakibatkan kurangnya keyakinan 

terhadap agama Buddha. Banyak orang tua belum membiasakan anaknya untuk 

datang ke vihara sehingga kurangnya keinginan dari anak-anaknya untuk 

mengikuti puja bhakti dan pengaruh dari teman sebaya. Kebanyakan umat Buddha 

belum memiliki keyakinan terhadap Sang Tiratana karena mereka belum 

memahami secara mendalam ajaran Sang Buddha. Kebanyakan orang tua lebih 

memilih untuk mengajak anaknya jalan-jalan atau bermain di rumah. Alangkah 

baiknya, jika para orang tua mulai membiasakan anaknya untuk mengikuti 

sekolah minggu dan menyuruh anaknya untuk datang ke Vihara mengikuti puja 

bhakti. Dengan demikian, pada saat mereka sudah besar, mereka rajin mengikuti 

puja bhakti di Vihara.Banyak juga remaja yang datang ke Vihara dikarenakan 

mereka disuruh oleh gurunya untuk memenuhi nilai agama. Bagi para remaja 

sekarang mereka masih sangat terpengaruh dengan teman sebayanya. Mereka 

belum bisa meyakinkan diri mereka sendiri untuk mengambil keputusan. 
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Pada umumnya, ketika kita ingin memulai puja bhakti terdapat beberapa 

tahapan atau kegiatan kecil yang membentuk proses puja bhakti tersebut. Pada 

saat kita mengikuti puja bhakti dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan 

sendiri manfaat dari puja bhakti tersebut. Dengan mengikuti puja bhakti, kita akan 

mengetahui proses selama puja bhakti berlangsung dari awal hingga akhir 

sehingga manfaat dari puja bhakti dapat dirasakan maknanya, diantaranya: 

1) Mengikis Ego (Amoha) 

Pertama kali pada saat puja bhakti akan dimulai, hal yang dilakukan 

adalah bernamaskara atau bersujud. Sikap sujud ini sangat menguji ego umat 

Buddha sendiri. Setiap orang mempunyai tingkat ego yang berbeda. Kita dilatih 

agar dapat mengendalikan dan melepas ego dalam bentuk sujud. Orang yang 

memiliki ego tinggi akan sangat sulit menghormati orang lain. Dengan melakukan 

namaskara (sujud), maka setiap orang sedang berlatih mengikis ego dalam dirinya 

dan memberikan rasa hormat yang mendalam kepada Sang Tiratana. Sifat ego 

akan membuat seseorang berpikir bahwa dirinya lebih tinggi dan benar 

dibandingkan orang lain. Setiap orang memiliki ego yang berbedabeda. Seperti 

halnya, banyak yang masih mementingkan diri sendiri. Contoh lainnya, dalam 

suatu perkuliahan, 

ada seorang dosen memberikan sebuah pertanyaan kepada 

mahasiswanya. Ada seorang mahasiswa menjawab pertanyaan tersebut dengan 

sangat yakin bahwa jawaban yang ia kemukakan itu benar sedangkan jawaban 

teman lainnya salah yang tidak sependapat dengan mahasiswa tersebut. Terjadilah 

perdebatan dalam kuliah tersebut, sifat ego muncul dalam diri masing-masing. 
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Banyak hal dapat terjadi dalam kehidupan kita. Dengan melakukan sujud kepada 

Sang Tiratana akan menumbuhkan keyakinan dalam diri dan mengikis ego kita 

secara bertahap. 

2) Membangun Perlindungan (Sarana) 

Berikutnya adalah pembacaan Paritta. Makna dari Paritta adalah 

perlindungan. Perlindungan yang dimaksud di sini bukan berarti kita memohon 

perlindungan kepada Sang Buddha melalui pembacaan Paritta. Dengan membaca 

Paritta yang berisi khotbah Sang Buddha, kita dapat merenungkan ajaran 

kebenaran Sang Buddha, menjalankan Dhamma yang telah dibabarkan oleh Sang 

Bhagava, serta menyokong perhimpunan Sangha. Dalam sabda Sang Buddha, 

“Perlindungan yang terbaik adalah berlindung pada diri sendiri.” Maksudnya 

adalah hanya diri sendiri yang dapat melindungi kita dari niat untuk berbuat jahat 

yang dapat mengakibatkan kamma buruk bagi diri kita sendiri. Bila kita mampu 

mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita sehari-hari dari niat jahat 

maka kita tidak akan membuat suatu kamma buruk yang kelak akan kita petik 

buah kamma buruk kita sendiri. Jadi, tidak ada yang bisa melindungi diri kita 

selain diri kita sendiri. Dengan demikian, marilah kita menjalankan praktik 

Dhamma dengan sungguh-sungguh. 

3) Mengulang Tekad (Sila) 

Dalam puja bhakti, kita membacakan Pancasila untuk bertekad tidak 

membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak 

minum-minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Dengan 

mengulang tekad ini, agama Buddha tidak menuntut umatnya untuk mengikuti 
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ajaran Sang Buddha dengan paksaan. Agama Buddha menghimbau umatnya agar 

melatih diri untuk menjalankan tekad dari Pancasila tersebut. Pembacaan 

Pancasila ini selalu dibacakan ketika kita mengikuti puja bhakti sehingga kita 

dapat mengendalikan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya 

jika kita dapat melatih delapan sila (Atthangasila) pada saat Hari Uposatha. Hari 

Uposatha terdapat dua kali dalam sebulan. Dengan Atthangasila, kita bertekad 

mengendalikan diri untuk menghindari makan-makanan lebih dari tengah hari, 

menghindari menyanyi, pergi ke tempat hiburan, dan memakai kosmetik, wangi-

wangian dengan tujuan untuk mempercantik tubuh, menghindari penggunaan 

tempat tidur dan tempat duduk yang mewah . 

4) Meningkatkan Keyakinan (Saddha) 

Paritta Saccakiriya Gatha mengenai kebenaran akansemakin meningkatkan 

keyakinan kita kepada Sang Tiratana. Kita merenung dan berpikir apakah khotbah 

yang telah dibabarkan dengan jelas oleh Sang Buddha merupakan ajaran 

kebenaran (Dhamma) atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa umat Buddha 

didorong untuk selalu Ehipassīko (datang, melihat, mengalami) kejadian dengan 

sendiri. Jadi, kita tidak diharuskan untuk percaya begitu saja, akan tetapi kita 

dapat menganalisa terlebih dahulu. Dengan membacakan Paritta Saccakiriya 

Gatha akan meyakinkan diri kita untuk berlindung kepada Sang Tiratana. 

5) Memancarkan Cinta Kasih (Adosa) 

Pembacaan Paritta Karaniya Metta Sutta dan Metta Bhavana yang kita 

lakukan dapat memancarkan cinta kasih. Kita dapat memancarkan cinta kasih 

kepada semua makhluk hidup sehingga jika ada makhluk yang mendengar dan 
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turut merasakan kebahagiaan, maka akan merasa senang atau bahkan melindungi 

diri kita atas pelimbahan jasa/ perbuatan baik yang telah kita lakukan sehingga 

mereka terlahir di alam bahagia. Alkisah, pada jaman Sang Buddha, ketika Sang 

Buddha berdiam di Savathi, Sang Buddha menyuruh lima ratus orang muridnya 

untuk berlatih meditasi dan mencapai tingkat kesucian, lalu kelima ratus muridnya 

tersebut pergi dan mencari hutan untuk berlatih meditasi. Ketika para muridnya 

tersebut melewati satu desa, ada seorang warga yang menyapa dan bertanya 

kepada lima ratus murid Sang Buddha tersebut. Seorang warga tersebut bertanya 

kepada murid tersebut ke manakah bhante akan pergi, lalu murid tersebut 

menjawab kami sedang mencari sebuah hutan agar kami bisa berlatih meditasi. 

Lalu penduduk desa itu menunjukkan sebuah hutan yang letaknya tidak begitu 

jauh dari desa mereka. Dan di hutan tersebut banyak makhluk halus. Ketika para 

murid tersebut datang ke hutan tersebut, para makhluk halus tersebut merasa 

terganggu. Ketika kelima ratus murid tersebut berlatih meditasi, para makhluk 

halus itu mengganggu kelima ratus murid tersebut sehingga para murid tersebut 

tidak betah dan kembali menghadap Sang Buddha untuk menanyakan bagaimana 

cara menghadapi para makhluk halus tersebut. Lalu Sang Buddha menjawab agar 

para murid tersebut membacakan Paritta Karaniya Metta Sutta. Ketika para 

muridnya membacakan paritta tersebut, para makhluk halus tersebut merasa 

senang dan melindungi kelima ratus murid Sang Buddha. 

6) Berdana / Dana (Alobha) 

Manfaat yang dapat kita peroleh dari berdana yaitu belajar melepas 

terhadap apa yang kita miliki. Kita tidak perlu malu dengan teman bila kita 
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berdana hanya Rp 1000,-. Walaupun kita berdana hanya Rp 1000,- tetapi kita 

melakukannya setiap hari maka kita sudah menanamkan karma baik setiap hari 

dan kita sudah bisa melepas apa yang kita miliki. Dana 

dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berdana tidak hanya berupa uang atau 

benda saja, tetapi kita dapat berdana jasa dengan membantu di vihara dan orang 

lain yang membutuhkan pertolongan, atau menuangkan ide, saran, pendapat kita. 

Selain itu, kita juga dapat melakukan Dhamma Dana dengan menjadi 

Dhammakatika di Vihara atau menjadi pengasuh anak sekolah minggu. 

7) Melatih Pikiran Positif (Samadhi) 

Samadhi (meditasi) bermanfaat untuk menenangkan batin kita. Dengan 

bermeditasi, maka kita akan dapat mencapai ketenangan batin sehingga kita tetap 

tenang dalam kondisi bahagia atau bermasalah sekalipun. Kita akan merespon 

setiap masalah yang kita hadapi dengan tenang sehingga dapat diselesaikan 

dengan kepala dingin tanpa menimbulkan masalah lebih lanjut. Meditasi juga 

memberikan efek positif terhadap daya konsentrasi kita atas apa yang sedang kita 

lakukan. Misalnya bagi para siswa kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar, 

alangkah baiknya jika sering melakukan meditasi. Dengan bermeditasi, kita 

melatih diri untuk menjaga pikiran agar selalu berpikir positif, melatih konsentrasi 

pada saat melakukan suatu kegiatan apapun (baik tugas maupun pekerjaan). 

8) Menumbuhkan Kebijaksanaan (Panna) 

Mendengarkan Dhammadesana (sabda Sang Buddha) yang dibabarkan 

oleh Dhammakathika maka pikiran kita menjadi semakin terbuka, meningkatkan 

pengetahuan, serta memperluas wawasan kita sehingga menumbuhkan 
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kebijaksanaan kita dalam berpikir dan memandang fenomena dalam kehidupan 

sehari-hari. Dhammadesana merupakan suatu renungan atau pembenahan diri 

terhadap apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari apakah 

sudah sesuai dengan jalan kebenaran Dhamma. Hal ini tentunya akan mengurangi 

hal-hal negatif yang ada dalam diri kita khususnya pandangan salah yang masih 

melekat baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan kita. Dhammadesana 

memberikan pemahaman kebenaran (Dhamma) sehingga kita terus bertekad untuk 

menjadi lebih baik lagi. Mendengarkan dhammadesana dapat di mana saja, 

diantaranya di vihara, di suatu pertemuan spiritual seperti kegiatan retreat, bahkan 

di rumah/ dalam mobil sekalipun dari kaset-kaset/CD/ DVD yang berisi ceramah 

Bhikkhu Sangha/ Romo Pandita/ Motivator/ Dhammakatika, dll. Melalui karya 

tulis ini, diharapkan dapat memberi pemahaman lebih luas kepada pembaca 

mengenai manfaat puja Bhakti sehingga dapat terus termotivasi untuk mengikuti 

puja bhakti sebagai kegiatan rutinitas mingguan. Bagi umat Buddha yang hanya 

datang vihara pada saat peringatan Waisak saja, dapat mulai melakukan rutinitas 

yang baik untuk datang ke vihara melakukan puja bhakti minggu. Sedangkan bagi 

perumah tangga, semoga mereka dapat memberikan panutan yang baik kepada 

anak-anak mereka mengenai manfaat puja bhakti. Bagi para remaja, semoga dapat 

memberikan pemahaman tentang pentingnya mengikuti puja bhakti sehingga 

menumbuhkan karakter positif yang membentuk kepribadian yang matang dan 

terus maju dalam dhamma. 

Kegiatan puja bakti bagi umat Buddha adalah sebuah tradisi, setiap umat 

Buddha diseluruh dunia merayakan hari Buddha pada tangal yang berbeda. 
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Meskipun berbeda, yang terpenting tujuannya sama yaitu menujukkan semangat 

persatuan, toreransi dan saling pengertian dengan bersekutu dengan dewa sangha 

budhis sedunia dan persaudaraan umat Buddha sedunia untuk menyatakan hari 

purnama sidhi di bulan mei setiap tahun  sebagai hari Buddha. 

Di vihara virya paramita kota sepang Bandar lampung Kegiatan Puja Bakti 

ini dilaksanakan setiap bulan mei pada hari minggu pukul 18- 20.00.  

Tujuan dari kegiatan tersebut untuk meningkatkan, keyakinan, 

kewaspadaan dan kebijaksanaan. Dan untuk memperingati guru agung. Kegiatan-

kegiatan yg dilakukan yaitu: 

a. Membaca Paritta 

b. Meditasi. 

c. Mendengarkan Ceramah Dhamma. 

Dengan mengikuti puja bakti di vihara , seseorang akan memperoleh 

beberapa manfaat seperti : 

1. Meningkatkan dan memperkuat Saddhā ( keyakinan ) kepada Tiratana : 

Buddha, Dhamma, Saṅ gha. 

2. Dengan mengulang pembacaan paritta, seseorang akan menumbuh-

kembangkan pengertian dan pandangan benar, karena di dalam paritta 

mengandung kata-kata kebenaran, ajaran Sang Buddha. 

3. Menghindari perbuatan tidak bajik dengan menjalankan Pancasila 

Buddhis, sehingga menjauhkan seseorang dari akibat kamma buruk. 

4. Mengembangkan konsentrasi dan perhatian penuh ketika melakukan 

meditasi bersama. 

5. Menambah pengetahuan dhamma, pandangan benar dan juga 

kebijaksanaan ketika mendengarkan ceramah Dhamma. 
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b. Kegiataan GOBI (Gelenggang Kegiatan Buddhis Indonesia) 

Dilaksanakan pada hari minggu pada pukul 08.00. Tujuan dari kegiatan 

tersebut untuk mengajarkan anak-anak meningkatkan keyakinan diri dengan cara: 

a. Membaca Peritta 

b. Berbakti 

c. Uposatha (Puasa) 

Uposatha berasal dari bahasa Pali yang mengandung makna “masuk dan 

berdiam diri” dalam artian beriam diri di Vihara atau kompek Vihara. Maksud 

berdiam disni bukan berarti tidak melakukan sesuatu tetapi tinggal atau berada di 

Vihara yaitu belajar dhamma melalui buku, diskusi, mendengarkan khotabah, 

dengan menjalankan delapan siala dan berlatih meditasi. Yang  bermaksud untuk  

mengendalikan diri dengan dari hawa nafsu jahat, seperti rasa dengki, iri hati, 

marah serakah dan sebagainya.  

Sehingga Uposatha ini dilakukan untuk melatih mendalikan diri dan 

menjalankan Sila, Bermeditasi, mendengarkan Dhamma dan melakukan 

bermacam-macam kegiatan keagamaan yang sifatnya baik seperti membersihkan 

vihara, berdana dan lain lain  yang dapat meningkatnya bakti kepada sang 

Buddha. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 1,8,15 dan 23 setiap bulan.
4
 

Adapun Uposatha  yang memiliki delapan aturan antara lain: 

1. Tidak membunuh  artinya adalah tidak melakukan pembunuhan atau 

melukai makhluk hidup. Makhluk hidup di sini adalah manusia dan 

binatang. Tumbuhan tidak termasuk) 
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2. Tidak mencuri artinya adalah tidak melakukan perbuatan yang 

mengambil barang tanpa seizin pemiliknya. 

3. Tidak melakukan hubungan seks artinya adalah tidak melakukan 

hubungan badan baik dengan apa pun juga, dan tidak melakukan 

kegiatan seks sendiri(masturbasi). Intinya adalah tidak boleh 

melakukan kegiatan yang memuaskan diri secara seksual. 

4. Tidak berbohong artinya tidak berbohong sehingga merugikan orang 

lain secara langsung atau pun tidak langsung dengan niat buruk. 

5. Tidak berkonsumsi makanan yang membuat kesadaran lemah dan 

ketagihan (alkohol, obat-obatan terlarang) artinya jelas. Jika seseorang 

mengkonsumsi untuk tujuan medis dalam jumlah kecil dan tidak 

hilang kesadaran, maka tidak terjadi pelanggaran. 

6. Tidak makan pada waktu yang salah maksudnya adalah bahwa 

seseorang tidak boleh makan setelah lewat tengah hari hingga 

subuh/pagi hari. Patokannya adalah untuk tengah hari, ketika matahari 

tepat diatas kepala atau pukul dua belas. dan untuk subuh/pagi hari 

adalah ketika tanpa lampu, seseorang dapat melihat garis tangannya 

sendiri atau ketika matahari terbit. Jadi seseorang boleh makan 

(berapa kali pun) hanya pada waktu pagi hari/subuh sampai tengah 

hari (sekitar jam 12). 

7. Tidak bernyanyi, menari atau menonton hiburan. Juga tidak memakai 

perhiasan, kosmetik, atau parfum. untuk mendengarkan musik pun 

tidak diperbolehkan. Jika musik atau kosmetik digunakan untuk terapi 
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atau untuk menolak penyakit, maka seseorang tidak menjadi 

melanggar aturan. 

8. Tidak duduk atau berbaring. Maksudnya tidak tidur di atas tempat 

yang tingginya lebih dari 20 inci termasuk juga duduk. Tidur atau 

duduk di tempat yang mewah juga tidak diperbolehkan. 

Apabila delapan latihan moral (atthasila) sudah dilaksanakan oleh 

perumah tangga (gharavasa),maka manfaat yang diperoleh setelah 

melaksanakan tersebut yaitu secara ekonomis pengeluaran yang biasanya perumah 

tangga lakukan akan berkurang.  Misalnya pengeluaran yang berhubungan dengan 

sila kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. 

Karena apabila perumah tangga (gharavasa) melaksanakan atthasila 

secara tidak langsung bisa mengontrol keinginan dan menekan pengeluaran yang 

tidak semestinya. perumah tangga (gharavasa) yang melaksanakan atthasila juga 

mendapatkan manfaat secara kesehatan. Sila yang berhubungan dengan kesehatan 

yaitu sila kelima. Karena sila kelima waspada terhadap makanan dan minuman 

dan zat-zat tertentu yang tidak cocok dengan kondisi tubuh. Jenis makanan dan 

minuman tersebut apabila dihindari maka akan bermanfaat dan menyehatkan 

tubuh. Selain manfaat secara ekonomis dan kesehatan, manfaat yang diperoleh 

perumah tangga(gharavasa) yang melaksanakan atthasila juga mendapatkan 

manfaat secara spiritual. Perumah tangga (gharavasa) batinnya akan bebas dari 

penyesalan, mendapatkan kebahagiaan dan sewaktu meninggal hatinya tenang. 

Selain itu dikehidupan selanjutnya juga akan terlahir di surga. Apabila 

melaksanakan sila maka manfaat yang diperoleh bukan hanya pada kehidupan 
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saat ini, tetapi manfaatnya dapat juga dirasakan hingga kehidupan selanjutnya 

terlahir di alam surga. 

 

2. Kegiatan Tahunan 

a. Kegiatan Waisak. 

Dilaksanakan pada bualn mei pada waktu terang bulan (purnama sidhi) 

pada bulan ini orang Buddha merayakan hari raya nasional bangsa Indonesia, 

yaitu hari raya waisak. Hari Waisak pada umumnya dilaksanakan pada bulan mei, 

namun kadangkala pada hari-hari pertama bulan juni. 

Hari waisak umat Buddha sering dinamakan “Hari Trisuci Waisak” karena 

pada hari itu umat Buddha sedunia memperingati tiga peristiwa Agung yang 

terjadi pada diri kehidupan Sang Buddha Gotama. 

Maka kegiatan ini tujuanya untuk memperingati tiga peristiwa penting 

yaitu (kelahiran Bodhista, pencapaian sempurna dan maha Parinibhana). 

b. Kegiatan Asadha 

Asadha sebenarnya adalah nama bulan lunar kedelapan, yang sering umat 

Buddha memperingati hari besar Asadha. Hari besar Asadha, diperingati dua 

bulan sesudah hari raya Waisak, yang biasanya dilaksanakan pada bulan mei. 

Guna memperingati kejadian yang menyangkut kehidupan sang Buddha dan 

ajaranya. Namun bayak orang juga yang menyebut hari asadha adalah sebagai hari 

sangha. Karena menurut kisah pada bulan asadha, terjadi pula peristiwa-peristiwa 

besar lainya seperti meninggalnya pangeran Sidharta Gotama dan banyak kejadian 

pada bulan tersebut. Dengan peristiwa Asadha maka lengkaplah keyakinan umat 
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Buddha Triratna ( tiga permata) atau, Tiratana, seperti yang diwajengkan oleh 

sang Buddha gotama.  

Maka dengan kejadian dimasa lalu sudah kewajiban bagi umat Buddha 

untuk memperingatinya. 

Kegiatan asadha di vihara virya paramita ini dilaksanakan pada bulan Juli, 

yaitu tujuan untuk memperingati khotbah pertamanya Sang Buddha dalam 

menyampaikan ajaranya, dan peristiwa-peristiwa lainya. kegiatan asadha dimulai 

pada pukul 09:00 Wib dengan pemasang relik atau sisa jasad sang Buddha dari 

india oleh para Bhikkhu, setelah itu, para Bhikkhu memanjatkan doa di hadapan 

relik Buddha dan kemudian disusul para umat hingga pukul 15 00 Wib. 

c. Kegiatan Masa Vassa 

Gegiatan Masa Vassa ini adalah kegiatan khusus para anggota Sangha, 

untuk berdiam diri selama tiga bulan pada suatu tempat untuk bermeditasi siang 

dan malam.  

Adapun Tujuan dari kegiatan vasa massa tersebut adalah untuk 

mensucikan diri dan demi berkembangnya Buddha Sasana.
5
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