
BAB IV 

MAKNA SELIBAT DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN 

SOSIAL KEAGAMAAN PARA BIKKHU/BIKKHUNI DI BANDAR 

LAMPUNG  

A. Makna Selibat Menurut Bikkhu/ Bikkhuni di Bandar Lampung  

1. Sebagai sarana meningkatkan spiritualitas untuk mencapai Nibbana  

Selibat adalah melepaskan diri dari kenikmatan aktifitas duniawi. Selibat 

dalam agama Buddha adalah idealnya dijaman sang Buddha dulu yaitu kehidupan 

selibat itu menyingkir dari kehidupan duniawi atau mengasingkan diri dihutan 

sehingga orang yang meninggalkan kehidupan duniawi kemudian beliau melatih 

diri untuk menjadi seorang pertapa secara total.
1
 Artinya adalah memilih suatu 

cara hidup untuk meninggalkan keramaian, kebisingan, meninggalkan 

keduniawian, dan melatih diri untuk memajukan batinnya, (batin seseorang yang 

menjalankan kehidupan selibat).  

Pada hakikatnya hidup selibat dalam buddhisme bukanlah suatu 

kewajiban, mereka memilih  agama Buddha untuk meninggalkan kehidupan 

duniawi secara total. Demikian halnya para Bikkhu/ Bikkhuni yang ada di Bandar 

Lampung, mereka dapat menyesuaikan cara hidupnya sesuai dengan pemahaman 

mereka dengan berlatih melaksanakan dasar-dasar dan kualitas ajaran tertentu. 

Mereka dapat mengembangkan prinsip dasar ajarannya sesuai dengan kehidupan 

seorang umat awam. Hanya saja sedikit orang Buddha memilih untuk tidak 

menikah, tidak akan mendapatkan kesulitan untuk mencapai kebahagiaan 

                                                           
1
 Romo Krisna, wawancara Penulis kepada penasehat Agama Buddha, dikutip di kota 
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Nibbana. Sebab pencapaian Nibbana itu akan lebih efektif ketika orang yang tidak 

menikah.  

Ketika penulis wawancara dengan Bante Manno Badhra, mengatakan: 

Para Bikkhu/ bikkhuni memperoleh kebijaksanaan yang lebih tinggi 

dan menyadari bahwa cara hidup seorang umat awam (perumah tangga) 

tidaklah kondusif  bagi pencapaian tertinggi (nibana) bagi nilai spiritual dan 

kemurnian pikiran, maka para Bikkhu/ bikkhuni dapat memilih untuk 

meninggalkan kehidupan duniawi dan bisa lebih berkonsentrasi pada 

perkembangan spiritualnya.
2
 

 

Salah satu tujuan pokok selibat dari para Bikkhu/ Bikkhuni di Bandar 

Lampung adalah Umat Buddha yang telah meninggalkan kehidupan duniawi  

secara sukarela melaksanakan prinsip etika ini, karena mereka menyadari 

sepenuhnya kewajiban serta rintangan yang menghadang.  

Penulis wawancara dengan Bante Bhadra Jaya Giri  

Apabila seseorang menjalankan kehidupan berumah tangga, kehidupan 

perumah tangga dapat mempengaruhi atau membatasi perkembangan 

spiritual saat kecanduan akan sex dan kemelekatan menguasai pikiran dan 

godaan mencemari kedamaian dan kemurnian pikiran. Sehingga selibat 

sendiri memiliki tujuan sebagai kehidupan spiritual, yakni spiritual didalam 

agama Buddha adalah ingin mencapai tujuan akhir yaitu mencapai Nibanna, 

secara duniawi beliau akan lebih banyak waktu, lebih banyak untuk melatih 

diri menjadi para bikkhu/ bikkhuni lebih fokus pertapa untuk mencapai 

tujuan tersebut.
3
   

 

Sebagaimana diungkapkan oleh Bante Candra kepada penulis  

Bahwa tujuan utama dari dari selibat tidaklah hanya untuk kebahagiaan, 

kedamaian atau keselamatan beliau sendiri namun demi seluruh umat 

manusia. Jika beliau tetap tinggal di dalam Vihara, pelayanannya akan 

terbatas hanya pada orang yang ada di sekitar vihara saja. Itulah sebabnya 

beliau memutuskan untuk meninggalkan seluruhnya guna mempertahankan 

kedamaian dan kemurnian untuk mencapai penerangan sempurna dan 

                                                           
2
 Bante Mano Badhra, Wawancara Penulis di SETIAB Teluk Betung, dikutip 2 

November 2015. 
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selanjutnya untuk mencerahkan orang lain yang menderita dalam 

kebodohan-batin.
4
  

 

Motif seseorang memilih hidup selibat sangatlah beragam. Dari berbagai 

macam motivasi tersebut, seorang bhikkhu mempunyai kesamaan yaitu hidup 

dengan meninggalkan keduniawian. Dalam proses meninggalkan keduniawian, 

tentunya setiap orang mempunyai kesulitan masing-masing. Ada orang yang sulit 

meninggalkan berbagai fasilitas yang biasa ia miliki, namun untuk sebagian 

lainnya kebiasaan dengan fasilitas ini bukanlah merupakan kesulitan yang berarti. 

Sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan Romo Krisna kepada 

penulis bahwa:  

Ada orang yang merasa mengalami kesulitan ekstra setelah ia menjadi 

Bhikkhu karena sebenarnya ia hanya ingin melarikan diri dari berbagai 

kesulitan yang dialaminya sebagai perumah tangga. Ada yang disebabkan 

putus cinta sehingga ia prustasi, maka ia lebih memilih utuk tidak menikah. 

Ada yang disebabkan kedua orang tuanya yang tidak harmonis, sehingga ia 

tidak ingin hidupnya seperti kedua orang tuanya.
5
 

 

Tentunya ada juga orang yang menjadi Bhikkhu setelah ia menyadari 

perubahan dalam hidup yang tidak dapat dihentikan kecuali menghentikan proses 

kelahiran kembali. Namun, karena menjadi bhikkhu adalah meninggalkan 

keduniawian, maka seorang bhikkhu hendaknya dapat selalu menyadari bahwa 

dirinya yang sekarang sudah berbeda dengan dirinya di masa lalu sebelum ia 

menjadi bhikkhu. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Bante Tejanando menyetakan bahwa:  

Ia bisa mempergunakan waktunya yang sangat berharga untuk melatih 

diri agar ia dapat terbebas dari ketamakan, kebencian serta kegelapan batin. 

Ia hendaknya berusaha selalu menyadari segala perilaku, ucapan maupun 

                                                           
4
 Bante Candra, Wawancara Penulis di Kota Sepang Jaya, dikutip 6 September 2015. 

5
 Romo Krisna Wawancara Penulis dikutip di Kota Sepang Jaya, 4 September 2015. 
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pikirannya. Ia hendaknya dapat memberikan kebahagiaan kepada semua 

mahluk di manapun ia berada. Inilah beberapa hal yang menyebabkan ia 

memilih hidup selibat yang dilakukan untuk menjadi Bikkhu.
6
 

  

Adapun satu alasan seorang yang calon bikkhu memilih tidak menikah ia 

mengatakan bahwa:  

Salah satu alasan ia hidup selibat adalah didorong karena trauma dalam 

dirinya, sebab kedua orangtuanya telah bercerai sejak kecil dan ia hanya 

diasuh oleh ibunya. Sehingga, dia tidak ingin kehidupannya kelak sama 

seperti apa yang terjadi oleh orangtuanya.
7
 

 

Oleh sebab itu para Bhikkhu/ Bikkhuni yang telah memilih untuk hidup 

meninggalkan keduniawian mereka mimiliki beberapa peratuan yang di 

antaranya: meninggalkan rumah tangga yaitu tidak menikah, mencukur habis 

rambut, mengenakan jubah dimanapun berada serta melaksanakan ratusan aturan 

berperilaku layak sebagai Bhikkhu. Dalam kehidupan sebagai anggota, para 

Bhikkhu selain melatih kesadaran agar dapat membebaskan diri dari ketamakan, 

kebencian serta kegelapan batin, mereka juga mempergunakan banyak waktu 

untuk berbagi Dhamma kepada masyarakat dari semua lapisan di seluruh penjuru 

tanah air. 

2. Sebagai upaya efektifitas dalam penyiaran agama terhadap umat Buddha 

Semua umat Buddha yang telah menjalankan hidupnya menjadi bhikkhu 

bhikkhuni, wajib meinggalkan kehidupan duniawi dan bertempat tinggal 

dilingkungan tempat ibadah (vihara) yang disebut kuti (tempat tinggal para 

anggota Sangha). Selain menjalani kehidupan sebagai Bhikkhu-bhikkhuni, juga 

                                                           
6
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7
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mengabdikan demi kepentingan perkembangan agama Buddha, mengajarkan 

dhamma ajaran Sang Buddha dengan penuh cinta kasih.  

Bikkhu/ bikkhuni berperan sebagai tauladan Bagi umatnya. Orang yang 

melihat kehidupan dan perbuatan para Bhikkhu/ Bikkhuni yang terlatih dalam 

sila, memberikan kesejukan hati dan rasa damai. Kegembiraan ini muncul dalam 

diri manusia yang selalu memberikan penghormatan dan keyakinan terhadap 

ajaran agama Buddha. Dimana para Bhikkhu/ bhikkhuni yang selalu memberikan 

dampak yang baik dalam bertindak.  

Perlindungan merupakan suatu ciri utama para Bikkhu/ bikkhuni sebagai 

kesadaran tinggi dalam kebuddhaan, memberikan satu perubahan yang besar 

terhadap perumah tangga untuk menyelamatkan dari ketakutan dan kekhawatiran 

mengenai kehidupan dunia. Para bikkhu/ bikkhuni memberikan rasa aman dan 

sebagai sifat kebijaksanaan pada kesucian yang dilakukan seseorang dalam sifat 

perlindungan yang dimilikinya. Sebagai tempat menanam kebajikan yang 

merupakan ladang subur bagi perumah tangga, sebab para bikkhu/ bikkhuni 

memiliki moralitas yang tinggi dalam sila dan vinaya.  

Para bikkhu/ bikkhuni juga sebagai guru dalam moralitas dan 

membimbing perumah tangga dan sebagai perlindungan dalam Buddha Dhamma. 

Awalnya bhikkhu adalah sebagai manusia biasa yang melatih diri dalam moralitas 

dan kebajikan, menunjukan eksistensi dalam pengaktualisasian diri dalam latihan 

untuk mencapai tingkat kesucian. Disisi yang lain Bhikkhu sebagai penganut 

Buddha yang memiliki peran untuk menyebarkan Dhamma, menyebarkan 
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kebenaran agar para mahluk yang lain memperoleh kesempatan dalam 

menjernihkan kekotoran batin dengan ajaran Dhamma.  

Sehingga para Bikkhu/ bikkhuni memiliki prinsip untuk melatih diri- nya 

sebagai seorang pertapa tidak ditinggalkan, sembari memberikan ajaran Buddha  

kepada para perumah tangga. Mereka sebagai tiang perlindungan dan penerus 

ajaran Buddha. Para Bikkhu/ bikkhuni merupakan penuntun dan figur untuk 

keyakinan umat perumah tangga. Berdasarkan aktualisasi diri-nya, menjadikan 

pertanyaan bagi diri kita, apakah para bhikkhu dalam kenyataannya sekarang ini 

masih bisa memberikan kontribusi terhadap keyakinan kepada perumah tangga 

dalam perkembangan agama Buddha.  

Bhikkhu/ bikkhuni yang mengutamakan pelayanan terhadap 

umat (Gantadhura Bhikkhu), Para bhikkhu golongan ini tinggal di vihara-vihara 

atau tinggal di tengah-tengah masyarakat seperti; di Kota, di Desa. Mereka mudah 

ditemui oleh umat. Karena kesibukannya berhubungan dengan masyarakat luas 

ataupun kegiatan melayani umatnya. 

Para Bikkhu/ bikkhuni juga memberikan nasihat kepada umatnya yang 

menempuh hidup sebagai umat awam mengenai tata hubungan yang harmonis dan 

seimbang di antara anggota keluarga dan masyarakat. Tugas dan kewajiban 

masing-masing komponen menjadi dasar yang kuat karena mendorong semua 

pihak untuk bersikap memberi daripada menerima. Buddha menekankan bahwa 

seseorang hendaknya selalu mendahulukan kewajibannya, selalu  berpikir untuk 

mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat dan membuat orang lain bahagia. 

Sebagaimana di ungkapkan oleh romo krisna bahwasanya: 
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Para bikkhu/bikkhuni  memberikan bantuna kepada umatnya tanpa pamrih 

berdasarkan belas kasihan karena senang melihat orang lain bahagia di 

dalam bidang keagamaan. Segala hal yang berhubungan dengan masalah 

umat Buddha, baik itu ibadah maupun kebaktian seperti pernikahan dan lain 

sebagainya. Para bhikku/bikkhuni harus bisa melayani dan dilayani 

umatnya. Sebagai sebuah pelayanan para rohaniawan utuk umat, dimana 

umat membutuhkan bantuan rohaniawan untuk memperdalam ajaran satu 

dharma atau memberikan pengertian kepada umat bagaimana ajaran dari 

agama buddha itu yang sebenarnya.
8
 

 

Jadi pelayanan pelayanan para bikkhu/ bikkhuni  adalah sebuah keadaan 

atau sebuah situasi dimana umat membutuhkan bantuan dari para bikkhu/bikkhuni 

maka para Bikkhu/ bikkhuni siap membantu untuk umat tersebut. Bentuk nyata 

dari pelayanan keagamaan dalam agama Buddha yang banyak terjadi adalah 

sebagai tempat konsultasi bagi umat dalam menghadapi kehidupan nyata. Dengan 

adanya para bhikku/bikkhuni sebagai tempat konsultasi, mereka akan lebih bisa 

mendapatkan petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. 

Dengan adanya pelayanan dari para Bhikku/ Bikkhuni mereka akan dapat 

menemukan tempat bagi mereka untuk mencurahkan segala masalah yang mereka 

hadapi.  

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Romo Krisna bahwasan: 

Umat Buddha akan lebih bisa menghadapi keadaan dengan lebih 

tenang, sehingga mereka dapat memecahkan masalah tersebut lewat 

bimbingan para bhikku/  bikkhuni dan ajaran dharma yang mereka telah 

pahami dan mereka pelajari dari para bikkhu/ bikkhuni melalui kebaktian 

dan ceramah-ceramah serta pembacaan parita dan sutra-sutra dalam setiap 

kebaktian.
9
 

 

Berkembangnya ajaran Buddha keberbagai negara dengan perantara para 

Bhikkhu/ bikkhuni sebagai penyebar ajaran Buddha dan sebagai pewaris 
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pelaksanaan Dhamma menujukkan adannya keyakinan para umat kepada 

Dhamma sebagai penerimaan Dhamma, sebagai model hidup untuk memperoleh 

kebahagiaan. Para bikkhu/ bikkhuni pada saat ini telah menunjukkan 

eksistensinya yang besar dalam upaya penyadaran umat perumah tangga kepada 

ajaran Buddha sebagai kebenaran yang mulia. 

Jadi kehidupannya para Bikkhu/ bikkhuni yang tinggal di Bandar 

Lampung, yang ada mempunyai kepentingan bermacam-macam, seperti yang 

muda-muda mereka bisa menetap disini selagi mata kuliah berjalan. Tetapi juga 

pas hari libur mereka juga diminta untuk mengunjungi tempat-tempat lain. Dan 

para Bikkhu yang menetap di Bandar Lampung beliau yang sudah berumur, 

mereka memiliki tanggung jawab terhadap Vihara yang harus tunggu, dan itu pun 

tidak 100% bisa menunggu disitu, karena apabila ada umat yang 

membutuhkannya dia pun harus memenuhinya. Jadi kehidupannya itu masih tetep 

melayani terutama umat Bandar lampung, lebih kepada pembinaanya.  

 

B. Implikasi Selibat terhadap Sosial Keagamaan 

Para Bikkhu/bikkhuni diibaratkan sebagai sebuah ladang yang subur dalam 

menghasilkan panen yang berlimpah. Karena itu benih-benih perbuatan yang 

berjasa yang ditanam pada Bikkhu/ bikkhuni. Umat Buddha meyakini bahwa 

pemberian dana yang diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh 

melaksanakan kehidupan suci akan membawa pahala yang lebih besar.  

Bante Mano Badhra, ketika penulis wawancara beliau mengatakan bahwa:  

Apabila para Bikkhu/ bikkhuni memberikan makanan kepada seratus 

Paccekha Buddha, pahalanya akan lebih besar apabila ia memberikan makanan 

kepada seorang para Bikkhu/bikkhuni yang telah mencapai penerangan sempurna. 
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Jika makanan diberikan kepada para anggota bikkhu/ bikkhuni, pahalanya akan 

lebih besar apabila ia mendirikan sebuah vihara yang dapat digunakan oleh para 

Bhikkhu/ bikkhuni.
10

 

  

Para bikkhu/ bikkhuni dalam berbagai aspek fisik memiliki kelemahan 

seperti manusia biasa. Para bikkhu/ bikkhuni dalam wujudnya demi 

perkembangan agama Buddha mampu meningkatkan keyakinan yang memiliki 

beberapa aspek kehidupannya, yang membawa manfaat positif bagi perumah 

tangga, diantaranya:   

Para bikkhu/ bikkhuni merupakan pewaris dan pelaksana ajaran Buddha, 

melalui sikap latihan moralitas dan tingkah laku dalam kehidupan. Mampu 

memunculkan inspirasi kepada umat perumah tangga dalam menemukan 

kebenaran berdasarkan aspek model yang diberikan oleh bhikkhu/ bikkhuni. 

Keberhasilan para bikkhu/ bikkhuni dalam mengemban misi kelangsungan 

penyebaran dhamma merupakan peran utama para Bhikkhu-bhikkuni dalam 

misinya sebagai pertapa yang menumbuhkan kembali sikap dan pandangan 

manusia yang salah menjadi manusia yang memiliki keyakinan kepada Dhamma 

sebagai pegangan hidup dalam merealisasi kebahagiaan.  

Para bikkhu/ bikkhuni memberikan efek kedamaian bagi orang yang 

melihat kualitas moralnya berkat kekuatan Dhamma dan kebijaksanaan yang 

dimilikinya bagi setiap pribadi bhikkhu-bhikkhuni. Pengendalian ini memberikan 

kekuatan yang luar biasa terhadap lingkungannya. Bhikkhu/ bikkhuni dalam 

prakteknya mengendalikan idrianya sebagai acuan utama para bhikkhu/ bikkhuni 

dalam berpikir berbuat, maupun berbicara. Berjalan dalam sila dan vinaya 

                                                           
10

 Bante Manno Badhra, Wawancara Penulis di SETIAB Teluk Betung, dikutip 2 November 2015. 
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merupakan moralitas yang tinggi yang dapat memberikan kedamaian dan 

kekuatan kebijaksanaan.  

Beberapa sifat dan sikap bikkhu/ bikkhuni sebagai pertapa kepada para 

perumah tangga adalah mencegah anggota keluarga untuk berbuat jahat, 

menganjurkan untuk selalu berbuat kebaikan, mengajarkan dhamma ajaran 

kebenaran Sang Buddha yang baru, yang belum diketahuinya atau didengarnya 

serta menjelaskan dengan baik. Bhikkhu/ bikkhuni sebagai tempat untuk 

menanam jasa bagi perumah tangga yang menuju pada kebahagiaan. 

Keyakinan para umat Buddha tumbuh setelah melihat bhikkhu/ bikkhuni 

sebagai model utama dalam moralitas memberikan rasa damai dan kesejukan 

pikiran. “Keyakinan atau kepercayaan adalah yang terbaik yang dapat dimiliki 

seseorang”. Para bikkhu/ bikkhuni memberikan keyakinan kepada perumah 

tangga untuk memperkokoh dan memberikan landasan dalam hal pola prilaku 

sebagai panutan. Para bhikkhu/ bikkhuni adalah pembimbing menuju pada 

kebahagiaan. Dengan memiliki keyakinan kepada ajaran buddha, ada yang 

berhasil mencapai tujuan, namun tidak sedikit pula yang tidak berubah nasibnya. 

“Para bhikkhu/ bikkhuni hanya sebagai pelantara dalam agama buddha, mereka  

hanya menunjukan jalan seperti menuju nibana, hasilnya jelas tergantung kepada 

orang yang mendapat petunjuk”. 

keyakinan muncul mendalam bagi seseorang yang telah mengerti Dhamma 

yang akan memberikan perlindungan yang sejati terhadap kehidupan menuju 

kebahagiaan. Keberadaan bhikkhu/ bikkhuni memberikan kontribusi yang sangat 

besar terhadap kebahagiaan para perumah tangga sebagai kekuatan moralitas. 
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“Setelah melatih diri dengan baik, ia sangat sulit memperoleh perlindungan, 

sesungguhnya diri sendiri yang menjadi pelindung bagi dirinya”.  

Ungkapan perlindungan terhadap bikkhu/ bikkhuni menjadi acuan utama 

dalam upacara ritual agama Buddha. peryataan perlindungan bukan berlindung 

kepada personal sebagai manusia, tetapi kepada sifat moralitas dan kesucian pada 

para bhikkhu/ bikkhuni. Pelindung kepada sifat kebuddhaan yang dimiliki oleh 

setiap manusia adalah percaya pada Buddha sebagai sifat kesadaran dan 

kesempurnaan. Dan aspek Dhamma sebagai bentuk kebenaran pada hukum 

kesunyataan. Namun yang menjadi aspek perlindungan sebetulnya adalah 

perlindungan kepada diri sendiri yang telah memiliki pemahaman hakekat 

kebenaran dan kesucian yang ada pada diri setiap seorang.  

Para Bhikkhu-bhikkhuni akan memperoleh dana dari umat perumah tangga 

yang berbentuk , makanan pokok, obat-obatan, jubah, dan tempat tinggal. Selain 

jenis dana ini maka sebaliknya adalah merupakan kebutuhan tambahan yang 

diperlukan oleh Bhikku/ bikkuni dan para samanera atau samaneri. Sebagai umat 

Buddha seharusnya mengerti apa yang patut dan yang seharus dilakukan untuk 

mendukung kehidupan suci khususnya kebutuhan bagi para selibat. 

Sebagaimana diungakapkan oleh Bante Chandra bahwasanya: 

Banyaknya umat Buddha yang memberikan kebutuhan pokok kepada 

para Bikkhu/ Bikkhuni, shingga para Bikkhu/ Bikkhuni tidak bisa 

menampung semuanya pemberian dari umat, Seperti obat-obatan, sikat gigi, 

odol, sabun, handuk, beras, biskut, dan lain sebagainya. Disebabkanya 

sedikitnya para Bikkhu/ Bikkhuni yang ada. Maka para Bikkhu/ Bikkhuni 

berinisiatif untuk menyalurkanya kepada Samanera/ samaneri, panti asuhan, 

dan orang-orang yang membutuhkan.
11
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 Bante Chandra, Wawancara Penulis dengan Bendahara Vihara Virya Paramitha, di 

kutip 6 September 2015. 
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Sehingga para umat perumah tangga mendapatkan manfaat berdana kepada 

para selibat yaitu menciptakan suatu bentuk latihan berupa kerelaan untuk 

memberikan sesuatu kepada orang lain, dalam hal ini kepada para Bikkhu/ 

bikkhuni. Dengan latihan kerelaan seperti ini seseorang dapat melepaskan 

keterikatannya atau kemelekatannya terhadap sesuatu, sehingga ia tidak lagi 

terbebani oleh segala sesuatu yang suatu saat akan mengalami perubahan dan 

harus berpisah dengannya. Dengan memberikan dana kepada para Bikkhu/ 

Bikkhuni, maka Bikkhu/ Bikkhuni akan mampu mempertahankan hidup mereka 

dalam menjalankan kehidupan suci. Sang Buddha pernah mengatakan bahwa 

memberikan dana kepada mereka yang sedang menjalankan kehidupan suci 

merupakan ladang yang subur dan terbaik. Jika kita renungkan, alasan mengapa 

memberikan dana kepada mereka yang sedang menjalankan kehidupan suci 

merupakan ladang yang subur dan terbaik adalah karena memberikan kesempatan 

bagi seseorang untuk tetap menjalankan hal-hal yang baik dalam kehidupan suci, 

dan yang akhirnya dapat memberikan manfaat berupa keteladanan. Dan dengan 

memberikan dana, maka para Bhikkhu/bhikkhuni dapat memiliki tenaga untuk 

memberikan ulasan-ulasan Dhamma berupa pesan-pesan moral kepada para umat 

perumahtangga yang tentunya bermanfaat sebagai panduan dalam hidup mereka 

agar terbebas dari penderitaan. Inilah manfaat yang perlu direnungkan bagi para 

umat perumahtangga atas Dhammadesana yang diberikan oleh para Bikkhu/ 

bikkhuni. 

Dengan adanya mutualisme berupa keuntungan dan manfaat dalam 

hubungan antara para Bikkhun/ bikkhuni dengan umat perumahtangga, sudah 
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sepantasnya hubungan ini harus tetap terjaga dengan baik. Hubungan  antara para 

bikku/ bikkhuni dengan umat perumah tangga adalah hubungan yang saling 

menghormati sesuai dengan posisinya masing-masing. Hubungan yang saling 

mengisi, saling peduli dan saling mengingatkan jika salah satu pihak melakukan 

kesalahan. Sehingga dengan demikian, kita semua dapat memperoleh manfaat dari 

hubungan ini demi peningkatan kualitas batin kita. 

Oleh sebab itu keberadaan para bikkhu/ bikkhuni selalu memberikan nilai 

kebaikan yang tinggi bagi perumah tangga dan bisa mendamaikan kehidupan 

umat buddha , mensejahterakan kehidupan umat buddha, seperti halnya dalam 

pelayanan sosial, para bikkhu/ bikkhuni menyekolahkan umat buddha dengan 

geratis sampai mereka sarjana, para bikkhu/ bikkhuni juga menyalurkan dana 

kepada yang membutuhkan, seperti (panti asuhan, anak yatim,) dan para bikkhu/ 

bikkhuni mengadan bakti sosial. 

Bhikkhu/ bhikkhuni mempunyai berbagai kewajiban dalam membina, 

menyantuni, serta memberikan penyuluhan Dhamma kepada umat. Mereka 

diangkat sebagai pemuka keagamaan dan sekaligus sebagai pemimpin sosial. 

Sementara umat menuntut para Bhikkhu/ bhikkhuni sebagai orang  yang serba 

bisa dan serba luar biasa. Mereka (bhikkhu atau bhikkhuni) dituntut untuk dapat 

mengatasi segala macam persoalan yang dihadapi umat awam. Seperti 

menyembuhkan orang sakit, memberikan rizki atau keberuntungan, mengakurkan 

cekcok rumah tangga, melariskan dagangan, menolak mara bahaya, dan lain 

sebagainya. 



 

 

 

90 

 

Sehingga para Bikkhu/ bikkhuni memiliki prinsip dan menekankan bahwa 

semua orang hendaknya selalu mendahulukan kewajibannya, selalu berpikir untuk 

mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat dan membuat orang lain bahagia.  

 


