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Namo Sanghyang Adi Buddhaya,
Namo Buddhaya.
Rekan-rekan se-Dharma yang
berbahagia, pertama-tama
marilah kita memanjatkan puji
dan syukur kepada Sanghyang
Budhi AS
Adi Buddha, Tuhan Yang Maha
A
Esa dan Triratna karena atas dorongan karma
kita masing-masing kita dapat menerbitkan
Buletin Keluarga Dhammasena (BKD). BKD
dibuat dengan maksud agar para pembaca
lebih mengenal apa itu Dhammasena. Di dalam
BKD ini bisa kita bisa membaca berbagai artikel
diantaranya uraian dhamma, artikel dhamma,
berbagai acara-acara yang pernah dilaksanakan
oleh Dhammasena Trisakti dan lainnya
Akhir kata, Saya atas nama ketua Pengurus
Dhammasena Universitas Trisakti 20122013 mengucapkan terima kasih kepada
seluruh rekan-rekan yang membantu dalam
penerbitan Buletin Keluarga Dhammasena
dan mengucapkan Selamat Bergabung untuk
mahasiswa buddhis baru Trisaktik keluarga
besar Dhammasena Trisakti.

Namo Buddhaya.
Dengan ucapan puji dan syukur
kepada Sang Triratna, Sang
Buddha, Dharma dan Sangha
atas anugerah, rahmat dan
Vinna Dharmawati
berkat-Nya, dalam penerbitan
BKD (Buletin Keluarga Dhammasena), Dengan
penerbitan BKD ini, saya memiliki optimisme
bahwa BKD ini merupakan sumber motivasi
dan menarik dukungan yang besar dari para
anggota Dhammasena terhadap kegiatan
Dhammasena.
Harapan saya selaku ketua Unit Kerohanian
Buddha STP Trisaki, pembaca dapat
mengetahui dan lebih mengenal program kerja
dan pengurus Dhammasena dari 3 Unit yang
ada dan dapat meningkatkan dukungannya
terhadap kegiatan yang AKAN diselengarakan
oleh Dhammasena Trisakti.
“ Sabbe satta bhavantu sukhitata,Semoga
semua makhluk hidup senantiasa
berbahagia,sadhu sadhu, sadhu”

Namo Buddhaya,
Saya selaku ketua Unit Kegiatan Kerohanian Buddha Dhammasena Trisakti
School of Management mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa/i baru
Trisakti School of Management. Kini telah terbit kembali BKD Trisakti yang
memberikan berbagai informasi berbagai kegiatan Dhammase di Perguruan
Tinggi Trisakti. Semoga dengan penerbitan BKD ini dapat memberikan
wawasan Dhamma dan mengetahui lebih dalam tentang Dhammasena Trisakti.
Sehingga menarik minat mengajak mahasiswa/i untuk berpartisipasi dalam
kegiatan Dhammasena Trisakti.
Anastasia

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi
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Artikel

karma buruk
berbuah kali
lipat

Ceramah : Bhikkhu Jutaliko Thera
di Trisakti Management School
Arus sungai Gangga membawa
bascom yang berisi bayi laklaki mengalir menuju ke dua
orang perempuan yang sedang
Cerita ini mengkisahkan
mandi. Dari kejauhan kedua
kehidupan seseorang yang
perempauan melihat arah
ucapannya tidak terkendali,
bascom yang mendekat Salah
menyebabkan karma buruk
satu perempuan mengatakan
berbuah hingga kali lipat.
“Bascom itu milik saya”,
Dikisahkan pada jaman sang
dan perempuan satu nya
Buddha ada sebuah keluarga
mengatakan “Isi dalam bascom
kaya memiliki seorang anak
milik saya”. Betapa terkejut
perempuan usia sekitar 15
kedua perempuan tersebut,
tahun, ia tinggal di kamar indah ternyata bascom tersebut
dilantai 7 dan diawasi seorang
berisi seorang bayi laki-laki.
pelayan. Suatu hari seorang
Ternyata kedua perempuan
sakti terbang melintasi jendela
ingin memiliki bayi tersebut,
kamar anak perempuan yang
memperebutkan bayi lakikebetulan dalam posisi jendela laki dapat diselesaikan atas
terbuka. Melihat paras dan
keputusan raja, hak milik bayi
wajah yang cantik, orang sakti
laki-laki adalah perempuan
jatuh hati dan masuk dalam
kedua yang kali mengucapkan
kamar, hingga terjadi hubungan “Isi bacom milik saya”.
intim. Beberapa bulan kemudian Pada saat ditemukan rambutan
anak tersebut hamil.
bayi laki-laki tersebut acakPelayan yang mengawasi anak acakan, kotor sekali karena
perempuan kaya itu terkejut,
saat dilahirkan tidak dibersihan
melihat perkembangan perut
dengan baik. Penduduk sekitar
anak perempuan itu membesar. melihat kondisi bayi laki-laki
Tapi karena mendapat pesan
yang kotor lalu diberika nama
untuk tidak memberitahukan
“Jatila”
pada siapa-siapa, akhirnya
kehamilan anak perempuan
Perempuan yang mendapat hak
tidak tersebar kemana-mana
asuh bayi laki-laki (Upasika),
merupakan mengikut Y.M
Setelah berlalu 10 bulan lahirlah Maha kaccayana Thera, ia
bayi laki-laki. Untuk menutupi
berpikir jika sudah waktunya
aib keluarga, anak perempuan
bayi yang nanti dewasa akan
memerintah pelayannya untuk
menjadi bhikkhu di tahbiskan
membuang bayinya dengan
dan di bimbing oleh Y.M Maha
cara meletakan bayi kedalam
Kaccayan Thera.
bascom lalu di tutupi bunga
diatasnya, kemudian bascom di Pada saat Y.M. Thera
junjung diatas kepala pelayan
pindapata, upasika
menuju sungai Gangga. “Jika
mengundang Y.M Thera duduk
ada yang bertanya, katakan
dan memberinya makanan.
ini adalah sesajen untuk
Melihat anak laki-laki yang
tuanmu” demikian pesan
sudah dapat berjalan, Y.M
anak perempuan ini kepada
Thera bertanya “Upasika, Anda
pelayannya.
dapat anak kah “, Upasika
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menjawab “iya, saya beri makan
anak ini dengan harapan akan
ditahbiskan di tempat Y.M.
Bhante, mohon Y.M. Bhante
mentahbisnya” . Y.M. Thera
mengetahui karma baik anak
ini besar sekali, maka bhante
menerimanya dan menjawab
“baiklah” lalu membawa anak
itu pergi,
Melihat Jatila masih terlalu
kecil, maka Y.M Thera
membawa ke rumah seorang
pedagang di kota Takkasila.
Saat bertemu Y.M. Thera,
pedagang memberikan hormat.
Pedagang melihat anak yang
dibawah Y.M Thera dan
bertanya “Bhante mendapat
anak?” Y.M.Thera menjawab “
Iya, Upasaka, dia akan ditahbis
tapi masih sangat muda, tolong
anak ini dirawat di tempat
anda”. Umat pendukung itu
menerimanya lalu merawat
anak itu sebagai putranya
hingga dewasa.
Saat Jatila sudah Dewasa,
ia membantu si pedagang
menjual barang dagangannya,
bahkan ada barang yang sudah
12 tahun belum laku terjual.
Suatu kali Jatila menjaga
toko si pedagang sendirian,
saat itu si pedagang pergi
ada keperluan lain. Dewa
penguasa mengetahui bahwa
Jatila pernah melakukan
perbuatan baik kehidupan
lampau, maka dipengaruhi
penduduk kota member barang
dagangan di tokonya hingga
habis tidak tersisa. Sekembali
ke toko si Pedagang terkejut
melihat barang dagangannya
benar-benar habis terjual, ia
merasakan Jatila membawa
keberuntungan bagi

Artikel
keluarganya, maka si pedagang
menikahkan Jatila dengan
putrinya.
Si Pedagang menyiapkan
tempat tinggal untuk anaknya
yang baru melangsungkan
pernikahan. Saat Jatika
melangkah pertama memasuki
rumah barunya, muncul
gundukan emas dibelakang
rumahnya. Berkat karma yang
lampau Jatika kini memiliki
kekayaan yang melimpah,
dan mendapat gelar Jatika
Setthi yang artinya orang
yang memiliki kekayaan yang
melimpah dan berkecukupan.
Jatila dikaruniai 3 orang anak,
disaat semua anak sudah
dewasa Jatila memutuskan
menjadi bhikkhu. gundukan
emas dibelakang rumahnya
diwariskan pada anaknya.
Gundukan emas menjadi keras
saat anak pertama dan kedua
menyekop gundukan emas,
anak ketiga dengan mudah
mengambil dengan sekop.
Dengan demikian waisan hanya
diberikan pada anak terakhir.
Setelah ditasbihkan Jatila
menjadi bhikkhu ditempat sang
Buddha. 2-3 hari kemudian
bhikkhu Jatila mencapai
tingkat kesucian Arahat. Ada
pertanyaan : “Sebab apa bukit
emas itu hingga terjadi untuk
ayah dan anak laki-laki yang
terakhir saja ?”. Jawabnya
disebabkan perbuatan yang
dirinya sudah lakukan itu.
Setelah ditelusuri, ternyata
kehidupan lampau Jatila,
pada jaman Buddha Kassapa,
bhikkhu Jatila adalah
pedagang emas. Di Kisahkan
pada kehidupan lampau
saat Buddha Kassapa wafat
parinibbana, dibuatkan tempat
tinggal/cetiya yang serba emas.
Karena kurangnya persediaan
emas untuk 3 buah tempat relik
Buddha Kassapa, maka bhikkhu
setempat pergi ke pedagang
emas untuk pembuatan tempat
relik tersebut.
Bhikkhu berkunjung pada
seorang pedagang emas yang
saat itu kebetulan sedang

bertengkar dengan istrinya.
Dengan emosi pedagang
mengucapkan kata kasar dan
tidak sopan pada bhikkhu
“Anda silahkan keluar, dan
buang guru anda ke air”.
Melihat ucapakan tidak sopan,
istrinya mengingatkan untuk
tidak memarahi para Buddha
masa lampau, masa ini dan
masa akan datang. Menyadari
tindakan tidak patut, segera
pedagang minta maaf pada
bhikkhu tersebut. Bhikkhu
menjelaskan untuk minta
maaf pada Buddha, lakukan
kebajikan dengan cara
membuat tempat relik. Jika
tempat relik sudah selesai,
minta maaf lah pada Buddha.
Segera pedagang membuat
tempat relik. Hanya anak ke
tiga yang mau membantu
membuatkan tempat relik
dari emas. Tempat Relik pun
selesai dikerjakan. Tindakan
maaf di wujudkan dalam bentuk
pembuatan 3 buah tempat relik,
ucapan maaf pada Buddha tidak
lupa dilontarkan setelah semua
selesai.
Meski tindakan maaf telah
dilakukan, karma buruk tidak
hilang begitu saja. Karma buruk
tetap berbuah. Pada beberapa
kehidupan selanjutnya si
pedagang terlahir kembali dan
sebanyak 7 kali kelahirannya
dibuang ke air. Karma buruk
yang diucapkan meskipun
hanya sedikit dan diarahkan
pada bhikkhu sangha, buahnya
akan berakibat berlipat-lipat.
Demikian pula karma baik
membuat 3 buah tempat relik
untuk Buddha Kassapa buah
karma baik berlipat-lipat ganda.
Kehidupan berikut mendapatkan
kekayaan berlimpah-limpah.

tempat relik berbuah berlipatlipat hingga 7 kehidupan.
Untuk mengurangi buah karma
buruk, lakukan karma baik
sebanyak-banyaknya. Buah
karma buruk dapat ditekan
melalui perbuatan karma baik.
Seperti kisah Anggulimala yang
membunuh 999 orang, yang
setelah bertemu sang Buddha,
akhirnya dapat mencapai arahat
karena dengan melakukan
perbuatan baik.
Ucapkan permintaan maaf
dengan disertai tindakan baik,
akan menekan buah karma
buruk. Ucapkan permntaan
maaf dihadapan yang
bersangkutan jika masih hidup.
Jika orang tersebut sudah tiada,
lakukan perbuatan-perbuatan
baik atas nama orang tersebut
dan minta maaf kepada yang
meninggal.
Buah karma dari ucapan,
pikiran dan tindakan akan
berlipat ganda jika dilakukan
pada makhluk hidup yang
memiliki sila yang tinggi,.
Semakin tinggi sila semakin
besar buah karma. Buah
Karma dari hasil Perbuatan
kepada hewan berbeda dengan
manusia. Demikian pula buah
dari perbuatan akan berlipatlipat jika dilakukan pada
manusia telah mencapai tingkat
kesucian.
Latihlah dan jagalah ucapan,
pikiran dan tindakan kepada
semua makhluk hidup.
Tambahlah kebajikan,
hindarilah perbuatan jahat.
Sucikanlah hati dan pikiran.

Kisah diatas diambil dari
Dhammapada XXVI-33 syair
Pada Paritta Sanghanusati
416 :
terdapat “Sangha adalah tempat Seseorang yang dengan
menanam jasa yang tiada
membuang nafsu keinginan
taranya”. Apa yang dilakukan
kemudian meninggalkan
terhadap bhikkhu sangha akan
kehidupan rumah tangga
membuah karma baik berlipatdan menempuh kehidupan
lipat. Sehingga apa yang
tanpa rumah, yang telah
dilakukan si pedagang emas
menghancurkan kemelekatan
berbuat karma buruk dengan
dan kerinduan, maka ia Kusebut
mengucapakn kata kasar serta
seorang ‘brahmana’.
berbuat baik dengan membuat
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DhammaYatha 2011: Together in Dharma
Acara ini merupakan salah satu dari kegiatan yang diadakan oleh
Dhammasena Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Tujuan dari makrab
ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang Dhammasena
serta mempererat hubungan antar anggota Dhammasena,
maupun dengan mahasiswa/i Buddhis yang lain. Acara ini diketuai
oleh Kelvin.
DhammaYatha
ini diadakan
pada tanggal
18-20 November
2011 di Mountain
View Villa,
Puncak. Peserta
yang berpartisipasi pada acara ini kurang lebih 35
orang. Untuk menyukseskan acara 3 hari 2 malam
ini, para panitia telah menyiapkan berbagai macam
acara, games, dan kejutan yang pasti menguji
kecerdasan mereka dan pengetahuan mereka tentang
Dhammasena. Selain itu juga dibutuhkan kerjasama dari
anggota kelompok.
Acara jurit malam pun tidak lepas dari acara ini. Pada jurit malam ini, pengetahuan mereka tentang
Dhammasena pun diuji melalui pertanyaan-pertanyaan dari pihak panitia. Keesokan harinya pun masih
dipenuhi dengan games-games yg seru dan penuh tantangan. Sharing dari setiap peserta pun juga
diadakan untuk mempererat hubungan mereka.DhammaYatha juga akan diadakan tahun berikutnya,
jangan ketinggalan dengan DhammaYatha yang berikutnya.

Baksos 4 Agama “Love,Give, Share”

Baksos 4 Agama ini merupakan salah satu dari program
kerja Dhammasena Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.
Seperti tahun lalu, baksos ini diadakan oleh 4 UKM
agama yang ada di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.
Baksos ini juga merupakan salah satu bentuk dari
kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita yg
membutuhkan bantuan. Pada baksos kali ini, kami
mengunjungi salah satu tempat bimbingan belajar bagi
anak-anak yang kurang mampu yang berada di daerah
desa nelayan, Cilincing. Tempat itu bernama HOME
(House of Mercy).
Baksos ini diadakan pada tanggal 16 Juni 2012 dan
diketuai oleh Vinna. Di sana kami mengadakan games-

games untuk menghibur anak-anak di sana. Selain
itu kami juga memberikan bantuan-bantuan yang
dibutuhkan oleh anak-anak di sana berupa sumbangan
berupa alat tulis sampai dengan sembako. Kami juga
mengunjungi beberapa rumah warga sekitar untuk
memantau kondisi mereka dan memberikan mereka

semangat agar tetap bersyukur dalam menjalani
kehidupan. Dalam pelaksanaan acara kami juga
dibantu oleh kakak-kakak pengajar dari HOME.
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Baksos Panti Jompo “Small
Things Make Impact”
Pada kesempatan kali ini, Dhammasena Sekolah Tinggi
Pariwisata Trisakti mengadakan Baksos ke Panti Jompo
yang bertemakan “Small Things Make Impact”. Acara
ini diadakan di Panti Wedha Wisma Mulia, Grogol, pada
tanggal 28 April 2012
dan diketuai oleh
Sandy. Baksos kali ini
juga bertujuan untuk
berbagi cinta kasih,
menghibur orang tua yang ada di panti jompo tersebut serta
membantu meringankan beban para pengurus panti jompo.
Selain itu mengingatkan kita untuk mempraktekkan ajaran
Sang Buddha untuk menanamkan rasa welas asih dan kasih
sayang pada setiap orang.
Dengan tema yang kami ambil ini, kami berharap dengan
sedikit bantuan dari kami, dapat memberikan sesuatu kesan
yang sangat mendalam untuk para orang tua yang ada dip anti tersebut. Di sana para peserta makan
bersama dengan para orang tua, bernyanyi bersama, dan melakukan sedikit bincang-bincang untuk
menemani para orang tua yang ada di panti tersebut. Kami juga tidak lupa membagikan bingkisan
dan sumbangan dari para donatur untuk membantu meringankan beban-beban mereka.

Asadha Pudja 2556 B.E.
“We Know, We Learn, We Success in Dharma”
Untuk memperingati peristiwa dimana
Buddha membabarkan Dharma untuk
pertama kalinya kepada 5 orang pertapa
(Panca Vagiya) di Taman Rusa Isipatana,
Dhammasena Sekolah Tinggi Pariwisata
Trisakti, Tahun ini mengadakan Asadha
Pudja 2556 B.E. yang bertemakan “We
Know, We Learn, We Success in Dharma”.
Diadakan di Auditorium Sekolah Tinggi
Pariwisata Trisakti pada tanggal 21 Juli

2012 yang diketuai oleh Hendri.
Selain kebaktian dan
Dhammapadha yang diberikan
oleh YM Bhante Nyanagupta,
Asadha kali ini pun dimeriahkan
oleh penampilan dari UKM Modern
Dance, Pasutri (sulap), Kolintang,
dan 3BC (bartending). Kami juga
mengadakan demo masak makanan
vegetarian oleh Chef Randy Kong
dan Chef Chairul yang membuat

acara ini menjadi lebih menarik.
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Struktur Kepengurusan
Unit Kegiatan Kerohanian Buddha
TSM 2012/2013

Susunan Pengurus
Pengurus
Badan Pengurus
Dhammasena Universitas Trisakti
Periode 2012/2013

Ketua Umum
Anastasia
Wakil 1
Wakil 2
KPH
Sekretaris 1
Sekretaris 2
Bendahara

:
:
:
:
:
:

Manville
Suryana
Sugiyati
Vivian
Steffie
Andriana

Kabid 1
Kabid
Wakabid
Sie. Dhamma
Sie. Rohani
Sie. Acara

:
:
:
:
:

Febrin
Livia
Andy, Devi Citra
Leonardi, Jane
Claudia, Evanti

Kabid 2
Kabid
Wakabid
Sie. Pendidikan
Sie. Olahraga
Sie. Kesenian

:
:
:
:
:

Surya
Angga, Ricky
Susanti, Yuliati
Denny
Felicia (koor), Monica

Kabid 3
Kabid
Wakabid
Sie. Umum
Sie. Mading
Sie. Perkap

:
:
:
:
:

Rani
Yansen
Cherry
Vindy (koor), Shelly
Wujud, Renny

Kabid 4
Kabid
Wakabid
Sie. Media
Sie. Dana
Sie. Humas

:
:
:
:
:

Wandy
Nia
Serviani
Novelia (koor), Devi A
Sefviani, Hadi

Ketua Umum
Budhy Anggesti S.
Wakil Ketua Umum
: Aries Surya O.
Ketua Pengurus Harian
: Hardy
Wakil Ketua pengurus Harian : Marten Pangestu
Kabid Kerohanian
: Shendy Ramando
Wakabid Kerohanian
: Ari D.K. Fuad
Koordinator Kampus B
: Fenni Cokro
Kabag kerohanian I
: Jessica Pangestu
Kabag Kerohanian II
: Kenny
Kabid Humas
: Hendro
Wakabid Humas
: Teresia
Kabag Humas I
: Shelly
Kabag Humas II
: Fifilia Cokro
Kabid Umum
: Yansen Suddharma
Wakabid Umum
: Brian Arif Jingga
Kabag Umum
: Frydi
Kabid Khusus
: Irsan Tantowi
Wakabid Khusus
: Odalric
Kabag
: Erik
Kabid Pembinaan
: Metta Vanessa N.
Wakabid Pembinaan
: Shelvi
Kabag Pembinaan
: Suryono
Kabid Media
: Romauli Gouwanda
Wakabid Media
: Albert Sconardo
Kabag Media
: Silviana Wijaya
Kabid Administrasi
: Jimmy Susanto

Wakabid Administrasi
Kabag Administrasi
Kabid Keuangan

Struktur Kepengurusan
Unit Kegiatan Kerohanian Buddha
STPT 2012/2013

Kabid 5 (TSM Bekasi)
Kabid
: Septiana
Wakabid
: Sendy
Sie. Dhamma &Rohani: Ariyananda, Verawati
Sie. Humas & Media : Ervina, Ria
Sie. Dana
: Yunita
Sie. Pendidikan
: Anita
Program Kerja 1 tahun periode 2012/2013:
PK2MB
UKKB Tour
Bakti Sosial
ULC ( UKKB Leadership Camp)
Magha Puja
Kompetisi
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: Ria Stephanie
: Septiane Kandhika
: Naomi Saddhadika

Ketua :
Vinna Dharmawati
Wakil Ketua
Sekretaris
Bendahara
Humas
Kerohanian

:
:
:
:
:

Angela
Sandy , Vinolia
Kelvin , Silvia Oktarina Louren
Yanti, Rebecca Tantri
Yopi, Hendri

Program kegiatan
ROGRAM KERJA DHAMMASENA STP TRISAKTI
1. Puja Bakti Rutin
Mengingat ajaran dari sang Buddha, melalui pembaca paritta dan mendengar ceramah, di kampus STP Trisakti.
Waktu : Setiap Jumat pukul 12.00 WIB - 13.30 WIB, Tempat : Ruang 410A, STP Trisakti

2. Dhamma Yatha
Mengingat, mendalami, dan mempraktekkan ajaran Sang Buddha dengan mengunjungi tempat Dhamma, agar
mahasiswa/i STP Trisakti dan umat Buddhis dapat merealisasikan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari.
Waktu: Oktober 2012 , Tempat: Vihara Vipassana Graha

3. Asadha Pudja
Mahasiswa/i dan umat Buddhis lainnya dapat mengingat kembali ajaran Dhamma yang di babarkan Sang Buddha
kepada 5 orang pertapa dan menerapkan nya dalam kehidupan sehari – hari.
Waktu : Juli 2013 , Tempat : Auditorium Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

4. Bakti Sosial Panti Asuhan Bayi dan Balita
Mahasiswa/i dan umat Buddhis lainnya dapat saling membantu bagi semua makhluk di dunia ini terutama bagi
mereka yang membutuhkan bantuan kita.
Waktu : Maret 2013 , Tempat : Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa

5. Bakti Sosial 4 UKM Agama
Tujuan : untuk meningkatkan rasa sosial di dalam setiap orang, membantu orang-orang kurang memadai, dan
mempererat hubungan baik antara 4 agama (Kristen, Katholik, Islam, dan Buddha)
Waktu : Januari 2013 , Tempat: Tentative

6. Bulletin Keluarga Dhammasena (BKD) dan Website www.dhammasena.org
Membuat media komunikasi dan menjalin kerjasama antar anggota Dhammasena dengan mempublikasikan keg-

ROGRAM KERJA DHAMMASENA TSM
Puja Bakti Rutin
Mengingat ajaran dari sang Buddha, melalui pembaca paritta dan mendengar ceramah, di kampus TSM Trisakti.
Waktu : Setiap Jumat pukul 12.00 WIB - 13.30 WIB, Tempat :

PK2MB
Pengenalan dalam akademik maupun UKM dan UKK di kampus TSM. Mahasiswa Baru diperkenalkan
Organisasi Unit Kegiatan Kerohanian Buddha lebih dekat lagi
UKKB Tour
Meningkatkan rasa kebersamaan dengan Mahasiswa baru buddhist dengan Mahasiswa Buddhist
sebelum. Agar terjalin rasa kekeluargaan yang erat
Bakti Sosial
Meningkatkan kepedulian bagi sesama dengan memberi bagi yang membutuhkan
ULC ( UKKB Leadership Camp)
Melatih kekompakan dan saling mengenai karakter melalui pelatihan kepemimpinan sehinga dapat
meciptakan motivasi dan bibit baru dalam berorganisasi yang professional
Magha Puja
Memperingati berkumpulnya 1250 Arahat dan mengingatkan inti dari ajaran Buddha
Kompetisi
Menumbuhkan bakat dan meningkatkan prestasi serta membina hubungan antar sesama KMB melalui
berbagai pertandingan dan perlombaan.
Bulletin Keluarga Dhammasena dan Website www.dhammasena.org
Menjalin kerjasama antar anggota Dhammasena dengan mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam
UKM Dhammasena dan penyaluran kreatifitas melalui media cetak dan media elektronik
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Sekilas Perjalanan Hidup
Bhante Jutaliko

A

li Kaswara (Bhante
Jutaliko sekarang)
belajar agama Buddha
berawal dari Sekolah
Menengah Atas Negeri yang
bebas memilih mata pelajaran
agama. Saat itu Ali Kaswara
memilih mata pelajaran agama
Buddha. Sebenarnya sudah sejak
dini Ali Kaswara sudah menganut
agama Buddha, namun sejak dari
SMA lah Ali dapat kesempatan
belajar cara kebaktian dan
bermeditasi.

Buddha dan bermeditasi
saat masih menempuh
Sekolah Menengah Atas,
Ali memohon ijin pada
orang tuanya untuk menjadi
Bhikkhu. Namum saat
itu orang tuanya belum
mengijinkan, mungkin
orang tuanya saat itu belum
melihat keinginan yang kuat.
Dengan mengikuti nasehat
orangtuanya, Ali melanjutkan
pendidikan ke perguruan
tinggi. Aktifitas mendalami
agama Buddha dan meditasi
tetap dilakukan, bahkan kegiatan
Vihara di Tangerang semakin
bertambah.
Selanjutnya menjalani masa
perkuliahan sejak tahun 1981
hingga 1988 di Universitas
Trisakti, Fakultas Teknologi
Industri jurusan Teknik Mesin,
Aktifitas vihara tetap dijalankan.

Buddha diantaranya Senny
Ruslim, Andrianto dan Jayanto
serta dibantu Ir. Buyung Wahab,
mulailah merintis pembentukan
Unit Mahasiswa Buddha
di Trisakti. Saat itu Bhante
Pannavaro berkenan memberikan
nama Dhammasena yang berarti
prajurit Dhamma.
Bekerjasama dengan dosen
agama Buddha Trisakti,
diakhir kuliah agama Buddha
diumumkanlah kepada para
mahasiswa buddhis oleh
pengurus Unit Kerohanian
Buddha, adanya kebaktian
rutin hari jumat di Gedung
L kampus A Grogol. Sejak
Dhammasena berdiri Ali rutin
mengikuti kebaktian rutin dan
beberapa kegiatan lainnya seperti
Dhammasena camp dan Pekan
Penghayatan Dhamma juga
diikutinya
Kegiatan Dhammasena
yang tidak terlupakan
adalah kegiatan yang
sifatnya meningkatkan
keakraban, yaitu
Dhammasena camp
dimana acara tersebut
dilakukan beberapa
hari diluar kota, serta
kegiatan Pekan
Penghayatan Dhamma,
pendalaman dhamma
selama satu minggu
yang diisi penceramah
dan bermeditasi.

Biasanya pengalaman
pertama tidak akan
terlupakan, demikian
pula Ali yang pertama
kali mengikuti kebaktian
dan meditasi merasakan
ketenangan dan
ketentraman pikiran.
Sesuai arahan dari guru,
objek meditasi keluar
masuk nafas menjadikan
pikiran Ali menjadi lebih
sejuk. Sejak itu Ali
memutuskan untuk terus
memperdalam agama
Pernah saat itu ditawari
Buddha dan perbanyak
untuk menjadi pengurus
meditasi. Agar lebih
di Dhammasena,
konsentrasi, maka Ali
VIHARA SEMARANG : Perjalanan menuju Borobudur rangka Waisak namun karena sibuknya
memanfaatkan meditasi
Nasional, singgah di Semarang tahun 1985. Ali Kaswara
mengatur waktu karena
sebelum belajar, dan
(posisi ke 2 dari kanan)
sudah menjadi pengurus
sebelum menempuh
di Vihara Tangerang,
ujian Ali tidak lupa bermeditasi
serta
menjadi
penceramah,
Saat
itu
di
Trisakti
belum
ada
Unit
agar pikiran tetap tenang, dan
maka
tawaran
itu pun tidak
Kegiatan
Mahasiswa
Buddha,
konsentrasi tetap terjaga.
dipergunakan.
praktis tidak ada kebaktian
dan kegiatan agama Buddha.
Ali berkeinginan mencurahkan
Meski sudah lulus kuliah,
Di akhir tahun 1984, mulailah
lebih banyak waktu dan pikiran
informasi kegiatan Dhammasena
beberapa
rekan
kuliah
beragama
untuk mempelajari agama
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tetap mengalir, kegiatan
terakhir yang diikuti Ali adalah
Pekan Penghayatan Dhamma
di Lembang Bandung, yang
diinformasikan dari ketua panitia
pelaksana. Selesai lulus kuliah
dan mendapat gelar kesarjanaan
di Trisakti, Ali bekerja di
perusahaan garmen 2 tahun lalu
3 tahun di perusahaan sepatu
Tangerang. Selama bekerja,
aktifitas di Vihara dan ceramah
tidak pernah ditinggalkan.

anaknya menjadi bhikkhu dan
belajar di Thailand,
Saat Ali aktif sebagai pengurus
di Vihara Padumutara, Ali
sering mendampingi bhante Vin
memberikan ceramah, Sehingga
niat menjadi bhikkhu pernah pula
diutarakan kepada bhante Vin.
Dengan referensi bhante Vin,
maka Ali menuju ke Thailand
dan menetap di Wat Bowonniwet
dimana Bhante Vin tinggal.

pelajaran Naktham dan bahasa
pali. Bahasa Pali atau bahasa
Magadha merupakan bahasa
komunikasi yang dipergunakan
oleh Sang Buddha. Bahasa
Magadha di pergunakan di negara
Magadha, negara yang besar
dalam jaman Sang Buddha.
Dengan menguasai bahasa Pali
berarti lebih mengerti bahasa
yang dipergunakan pada parittaparitta suci.

Bagi Bhante Jutaliko, akan
banyak sekali manfaatnya jika
Proses menjadi bhikkhu pun
Kesungguhan Ali untuk menjadi
menguasai bahasa pali, selain
bhikkhu terus dimonitor oleh sang dilalui oleh Ali, pada tanggal
lebih mengerti dan mudah
ayah. Sejak kuliah hingga bekerja, 27 februari 1993 di Wat
menguasai paritta suci, bahasa
Bowonniwet Bangkok - Thailand
niat untuk menjadi bhikkhu tetap
pali bisa juga merupakan bahasa
ditabhiskan menjadi Samanera
tercermin dari aktifitas vihara dan
komunikasi sesama bhikkhu antar
kegiatan keagamaan tidak pernah mengikuti Pabbaja. Lalu 14
negara.
Juli 1993 ditempat yang sama
surut. Hingga di usia 32 tahun,
Untuk memperlajari bahasa pali
ditahbiskan menjadi Bhikkhu
Ali tetap tidak berusaha menjalin
di Wat Bowonniwet, ada 9 tingkat.
hubungan dengan seorang wanita dengan upajjhaya Y.M. Somdet
Phra Yanasangwon Somdet Phra Ujian kenaikan tingkat dilakukan
untuk membina rumah tangga.
setiap tahun. Saat ini Bhante
Memang inilah yang ditempuh Ali, Sanggaraj, Kamma vacacariya
Jutaliko telah menempuh hingga
Phra Rajwaracan (Bhante Vin).
jika sampai menjalin hubungan
tingkat 3. Pada tingkat 3 inilah
Nama penahbisan Ali Kaswara
apalagi hingga menikah, maka
bhante Jutaliko
akan muncul
mendapatkan gelar
hambatan untuk
”Maha” dari Somdet
merealisasi citaPhra Phuthacan,
citanya. Melihat
sehingga nama
niat dan tekad
Bhante Jutaliko
Ali untuk menjadi
menjadi Phra
bhikkhu yang
Maha Ali Jutaliko.
tidak pernah
Sebelumnya
luntur, orang
bhante Jutaliko
tua tentu ingin
dilingkungan
sekali anaknya
negara Thailand
mencapai apa
memanggilnya
yang dicitaPhra Ali. Setelah
cita, yaitu apa
mendapatkan
yang pernah
”Maha” berubah
diutarakan
menjadi Phra Maha
saat sekolah
Ali. Hal ini untuk
menengah
memudahkan
atas keinginan
membedakan
menjadi
TERIMA GELAR PHRA MAHA 04 JUNI 2008. Yang Mulia Somdet
Bhikkhu. Setelah Phra Phuthacan Memberikan gelar Phra Maha kepada Bhikkhu Jutaliko Thera nama, karena
berdiskusi
Lulus Ujian Bahasa Pali tingkat 3. Di Wihara Wattheplila-Bangkok, Thaliand sering kali nama
penahbisan bisa
dengan adik-adik
sama. Bhante Ali
dan keluarganya,
akan terus mempelajari bahasa
adalah Jutaliko, Juta berarti
dan tanpa permintaan ijin kedua
pali ini paling tidak mencapai
cermelang, Aliko adalah nama
kalinya, akhirnya orang tua dan
tingkat 5. Dengan peringkat
Ali.. sehingga Jutaliko berarti
keluarganya mendukung Ali
tersebutlah sudah diperbolehkan
Ali yang cemerlang, Ali yang
merealisasi cita-cita, menjadi
mengajarkan bahasa pali. Dengan
bersinar.
seorang bhikkhu. Kesempatan
demikian bhante Jutaliko dapat
tersebut langsung dimanfaatkan
diperbolehkan mengajarkan
oleh Ali. Tidak lupa mengucapkan Selama proses belajar di Wat
bahasa pali jika nanti kembali ke
Bowonniwet, Thailand, Bhante
terima kasih pada orangtua
tanah air Indonesia.
Jutaliko belajar mendalami mata
nya dengan mau melepaskan
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Bhante Jutaliko bertekad akan
mempelajari lagi beberapa topik
mata pelajaran diantara pali
paling tidak hingga tingkat 5, dan
kursus tentang Upajjhaya. Tentu
saja ilmu ini sangat dibutuhkan di
Indonesia untuk perkembangan
Sangha Theravada Indonesia.
Pelajaran yang sudah diperoleh
pelajaran tentang Naktham tingkat
1,2 dan 3. Pelajaran bahasa
pali tingkat 1,2 dan 3. Berikutnya
akan melanjutkan bahasa pali
paling tidak hingga tingkat 5.
Dan pelajaran tentang upajjhaya.
Setelah itu bhante Jutaliko
akan kembali ke Indonesia dan
mengabdi untuk perkembangan
agama Buddha khususnya
Sangha Theravada Indonesia.

Dhamma yang diperoleh di
konstribusikan kepentingan orang
banyak, untuk kesejahteraan dan
ketentraman hidup orang banyak.
Sehingga hidup lebih bernilai dan
lebih berarti untuk semua orang.
Disela-sela kesibukan belajar di
Thailand, Bhante Jutaliko tetap
menyempatkan diri kembali
ke Indonesia. Liburan belajar
biasanya jatuh bulan Maret
hingga Mei atau diakhir bulan
waisak. Tentu saja sebelum
pulang Bhante Jutaliko akan
menghubungi kerabat dan Vihara
dimana bhante akan tinggal
sementara.
Ilmu pengetahuan dan Dhamma
yang dimiliki akan sangat
bermanfaat jika dibagikan
seluas-luasnya. Demikian pula
bhante Jutaliko membagikan
Dhamma melalui menulis buku
yang pernah diterbitkan tahun
2005. Buku Buddha Vamsa

Sang Buddha Gotama sudah
ada Buddha-buddha lain yang
hadir, dan akan ada Buddha lagi
Buddha masa mendatang.
Setiap melakukan ceramah
dan kotbah, bhante Jutaliko
biasanya selalu mempersiapkan
diri dengan menulis ringkasan
disebuah buku tulis, tulisan dan
buku dikumpulkan sehingga
menghasilkan kumpulan tulisan
yang setiap saat siap dibukukan.
Dengan cara inilah bhante
Jutaliko akhirnya dapat menulis
buku. Dilakukan sedikit demi
sedikit, lembar demi lembar akhir
nya menjadi sebuah buku yang
siap di ketik, di edit, akhirnya
menghasil sebuah buku yang
siap masuk percetakan.

Bhante Jutaliko menilai
Dhammasena telah mengalami
perkembangan, saat masih
kuliah di Trisakti, kebaktian
dan aktifitas Dhammasena
hanya ada di
Kampus A, kini
Kebaktian sudah
ada dibeberapa
lokasi mengikuti
perkembangan
jumlah gedung
kampus
Trisakti. Saling
Menjadi
berkoordinasinya
seorang
3 unit
bhikkhu sangat
Kemahasiswaan
berbeda dengan
Buddha bersatu
umat awam,
padu dalam
terutama dalam
Dhammasena
hal kehidupan
Trisakti
sehari-hari.
merupakan
Sebelum
hal yang patut
menjadi bhikkhu
dipertahankan.
Bhante Jutaliko
Sudah
pernah bekerja
adanya Media
selama 5 tahun,
HARI WAISAK 19 MEI 2008. Yang Mulia Somdet Sanggharaja Negara Thailand Dhammasena
selama itu lah
memberikan hadiah kepada Phra Maha Jutaliko Thera Lulus Ujian Bahsa Pali yang sekarang
pikiran tercurah
tingkat 3. Di Wihara Watbowonniwet-Bangkok.
bernama Buletin
mencari materi
Keluarga
agar dapat
Dhammasena adalah
hidup mandiri, sehingga sebagian buku tersebut adalah terjemahan
perkembangan yang patut terus
dari bahasa Thailand mengenai
besar pikiran dan waktu nya
dilanjutkan, dengan media inilah
silsilah Buddha yang pernah
tercurah mencari materi untuk
hadir di Bumi. Pada buku tersebut komunikasi sesama anggota
mempertahankan kehidupan.
Dhammasena baik masih kuliah
tercantum 28 Buddha mulai dari
Sedangkan kehidupan sebagai
maupun alumni tetap terus
pertapa Sumedha yang bertekad
bhikkhu pikiran diutamakan
menjadi Buddha pada saat jaman bergulir.
untuk pengendalian diri sehingga
Buddha Dipankara. Buku tersebut
memperoleh ketenangan pikiran
Dengan adanya beberapa
menjelaskan bahwa sebelum
serta perkembangan dhamma.
Selain negara Thailand, Bhante
Jutaliko pernah ke Myanmar
menemani kawan yang akan
mengadakan puja relik, bhante
Jutaliko pergi ke Myanmar
mencari relik.
Di meseum
Relik diperoleh
beberapa relik
dari para Arahat
jaman sang
Buddha.
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tempat kebaktian dan 3
unit kerohanian Buddha di
Dhammasena Trisakti, Bhante
Jutaliko berpesan untuk terus
menjaga komunikasi, saling
bertukaran informasi. Kegiatan
gabungan minimal satu tahun
sekali perlu dilakukan, agar rasa
kekeluargaan dan kekompakan
terus terjalin. Jangan lupa
informasi berbagai kegiatan
diinformasikan kepada alumni.
Kegiatan saling mendukung
antara pengurus dan alumni akan
meningkatkan keakraban dan
kekompakan, Dengan informasi
yang terus mengalir Alumni
akan terus memperhatikan
perkembangan dan mendukung
kegiatan yang dilakukan oleh
adik-adiknya yang berusaha
mempertahankan kegiatan
kerohanian yang sudah dirintis
sejak berdirinya Dhammasena.

Di dunia ini tidak ada yang abadi,
apa yang ada didunia berlaku
hukum Anicca, Demikian pula
Dhammasena akan mengalami
perubahan, tapi jika ada niat
untuk mempertahankan bersamasama saling mendukung dan
saling memperhatikan, maka
Dhammasena dapat bertahan
lebih lama, Yang diperlukan
adalah informasi terus mengalir.
Jaman Sang Buddha ada raja
Vajji yang sering mengadakan
rapat untuk membahas kemajuan
bukan kemunduran, sehingga
kerajaan tersebut dapat
bertahan lama. Demikian pula
para pengurus, alumni saling
bertukar ide saling membantu,
maka Dhammasena terus dapat
dipertahankan. Jangan khawatir
apa yang belum terjadi, tapi
lakukan sebaik mungkin apa
yang dapat dilakukan saat ini
untuk mempertahankan yang

sudah ada. Inilah saran-saran
dari bhante Jutaliko untuk
Dhammasena Trisakti, untuk
Prajurit Dhamma,
Catatan :
Naktham : Pelajaran tentang
Dhamma, Vinaya, Riwayat
Buddha & 80 Arahat Siswa
Utama dan mengarang ceramah
dhamma.
Upajjhaya : Bhikkhu yang
mendapat tugas mentahbis
menjadi samanera atau bhikkhu.
Kamma Vaccariya : Bhikkhu
yang membimbing dan
mengumumkan informasi proses
penahbisan
(di rangkum oleh Hamzah hasil
perbincangan dengan Bhikkhu
Jutaliko Mahathera)
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Mari Kita Kembangkan Meditasi
Di Indonesia telah lama dikenal
meditasi dengan metode
Mahasi Sayadaw dan Goenka
dimana para bhikkhu senior
Indonesia memperkenalkannya
setelah mereka belajar dari
Myanmar dan India. Setelah itu
berkembang dengan adanya
yayasan yang menaungi,
menyelenggarakan retret-retret
meditasi di Indonesia untuk
kedua metode tersebut.
Dengan banyaknya para
bhikkhu muda Indonesia yang
berlatih meditasi di Myanmar
dan Thailand, maka merekapun
mulai mengenal metode-metode
meditasi lainnya, yang memang
berdasarkan ajaran Sang
Buddha. Seperti di Thailand
sejak dahulu diperkenalkan
seperti meditasi anapanasati
“Bud-dho” dan juga berbagai
metode meditasi seperti yang
dikembangkan oleh Pa Auk
Sayadaw, Shwee Oo Min
Sayadaw, Mogok Sayadaw,

Sun Lun Sayadaw, dll, yang
berkembang di Myanmar.
Untuk itu beberapa umat
di Indonesia berusaha
memfasilitasi pengenalan
metode-metode meditasi
tersebut dengan mengadakan
retret-retret meditasi yang
diajarkan oleh para guru
meditasi tersebut. Hal ini
dikarenakan setiap orang tidak
selalu cocok hanya dengan
metode meditasi dengan obyek
tertentu, maupun metode
tertentu. Ada orang yang bisa
langsung melakukan meditasi
vipassana, tapi banyak pula
orang yang harus melakukan
meditasi samatha dulu untuk
memperkuat konsentrasinya,
dimana setelah kuat
konsentrasinya maka dia akan
lebih mudah untuk melakukan
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meditasi vipassana.
Semua ini diajarkan
oleh Sang Buddha
sesuai dengan yang
ada di sutta-sutta.
Dimulai dengan
kumpulan dana dari
para umat sebesar
Rp 45 juta, kami
mengadakan retret
meditasi pertama sejak
pertengahan tahun
2005. Sejak itu dengan
kontribusi dana dari
para umat, retret-retret meditasi
dapat terus dilaksanakan.
Demikian juga pencetakan
kaset/CD/DVD Dhamma Talk
ketika retret-retret tersebut
diadakan, dapat terus berlanjut.
Dengan makin berkembangkan
kegiatan retret-retret tersebut
dan kegiatan lainnya, dirasakan
perlunya untuk membuat
yayasan yang terdaftar
secara hukum di Indonesia
sehingga dapat lebih
mengembangkan
dhamma dan meditasi
khususnya. Maka pada
tanggal 20-08-2008
dibentuklah YAYASAN
HADAYA VATTHU
sebagai badan hukum kegiatan
kami ini.
Kami dari yayasan hadaya
vatthu akan berusaha
semaksimal mungkin untuk
membantu pengembangan
Dhamma sesuai visi dan
misi yang kami arahkan.
Tentunya hal ini tidak
terlepas dari dukungan para
donatur sehingga kegiatankegiatannya selama ini dapat
terus berjalan. Diharapkan
yayasan ini akan terus
berkembang sesuai prinsip
dari kita, oleh kita dan untuk
kita sebagai umat Buddha di
Indonesia khususnya.
Untuk itu melalui Buletin
Dhammasena ini kita
harapkan agar rekan-rekan
mahasiswa Buddhis dapat
mengikuti kegiatan-kegiatan

retret meditasi yang kita
adakan, maupun membantu
penyelenggaraan retret-retret
meditasi tersebut dengan
bergabung dengan kami karena
yayasan hadaya vatthu ini
dibentuk dari kita, oleh kita dan
untuk kita semua.
Untuk Informasi kegiatan
meditasi dapat ditanyakan
melalui charles hardono
(Dhammasena, Sipil’84) di
0812 105 0996 maupun melalui
email: vodhamma@gmail.com.
Untuk sementara informasi
kegiatan kita sebarkan melalui:
www.hadayavatthu.org (sedang
dalam progres pengembangan)
hadayavatthufoundation.
blogspot.com
Account facebook: Hadaya
Vatthu, Grup Hadaya Vatthu
Foundation, Grup Berdana
Rutin Kepada Bhikkhu dan
Sayalay.
~Semoga semua mahluk hidup
selalu berbahagia ~

Warna Sari

Mengukir sejarahku di

Dhammasena

Jennifer Beatrix

W

aktu berjalan begitu
cepat
dan
terus
bergulir. Memasuki
Tahun ajaran baru
aku jadi teringat masa-masa kuliah
dulu. Empat belas tahun yang
lalu aku datang ke Jakarta untuk
melanjutkan pendidikanku di salah
satu Universitas swasta bernama
Trisakti, universitas yang cukup
ternama kala itu. Kalau ditanya
mengapa aku memilih Trisakti,
itu karena kebetulan jurusan
yang aku minati, Teknik Industri,
memiliki reputasi yang bagus di
Universitas ini. Mengenang masamasa kuliah mengingatkanku pada
sebuah nama: Dhammasena.
Dhammasena yang artinya Prajurit
Dhamma, mungkin dari sinilah
awalnya aku bisa mengenal
Dhamma ajaran Buddha yang
begitu indah.
Aku lahir di keluarga Buddhis,
ibuku seorang mantan aktivis
di Wihara di kota kelahirannya.
Setelah menikah dengan ayahku,
dan pindah ke kota kecil, otomatis
kegiatannya di Wihara jadi
terhenti, dan sayangnya kota
kecil kami tidak memiliki Wihara
kala itu. Sekolah terbaik di
tempat tinggalku adalah sekolah
yang tidak mempelajari agama
Buddha, dari TK hingga SMU aku
bersekolah di sekolah tersebut dan
mendapatkan pendidikan agama
yang sama. Seberang rumahku
adalah tempat ibadah dan karena
Kakek dari ayahku beragama
bukan beragama Buddha, sedari
kecil aku yang merupakan cucu
perempuan satu-satunya yang

tinggal serumah, sering diajak ikut
menghadiri misa tempat ibadah
tersebut. Boleh dikatakan aku
belajar dan mengenal agama lain
lebih banyak daripada aku belajar
agama Buddha yang hanya secara
sekilas diajarkan oleh ibuku.
Namun entah mengapa, kala itu
aku sama sekali tidak tertarik untuk
berpindah keyakinan, meskipun
belum tentu sebulan sekali aku
pergi ke Wihara. Setiap kali
datang ke Wihara, aku merasakan
kerinduan dan kedamaian yang
tidak kutemukan
d i
tempat
mpat
pat yang
lain.
n. Aku
sendiri
t a k
tahu

mengapa
ngapa
b i s a
demikian,
tapi
iki
t i
sekarang aku bisa mengerti,
semua tidak terlepas karena
jalinan jodoh karma kehidupan
lampau. Segala sesuatu yang
terjadi pasti ada sebabnya, bisa

mengenal Dharma ajaran Buddha
adalah sebuah berkah, dan aku
sangat bersyukur karenanya.
Dengan latar belakang seperti
itu, pertama kali yang kulakukan
setelah masuk ke Trisakti adalah
mencari tahu tentang keberadaan
Dhammasena. Saat itu aku sudah
mendengar tentang Dhammasena
dari kakak sepupuku yang dulu
berkuliah di Trisakti. Dari ceritanya
tentang Dhammasena membuatku
tertarik untuk mengetahui apa
sih Dhammasena itu secara lebih
jauh. Kebetulan
aku suka ikut
K
kegiatan,
kegia
atan dan yang utama buatku
sebenarnya
adalah ingin mengenal
seben
nar
agama
aga
ma Buddha lebih mendalam.
Aku
Ak
ku ingat kala itu masih ada
ospek
o
spe di Cibubur. Selama tiga
hari
har seluruh mahasiswa baru
h
harus
berkemah di bumi
ha
perkemahan
Cibubur dan
p
diospek
habis-habisan oleh
d
senior.
Di tengah kondisi
s
penyiksaan, mungkin yang
paling
ditunggu-tunggu
adalah sesi kebaktian,
karena saat itulah kami
bisa
’bebas’
untuk
sejenak. Itulah pertama
kalinya aku berkenalan
dengan Dhammasena,
dan
kesan
yang
kutangkap pertama kali
adalah menyenangkan!
Menyenangkan, karena
saat itu kami mahasiswa
baru
dihibur
dengan
b
pertunjukan
parodi
p
yang
cukup
membuat
ya
kami
kam tertawa senang dan
sejenak melupakan segala
sseje
derita
de
erita kami selama masa
ospek.
osp
pek Kakak-kakak senior di
Dhammasena
juga sangat ramah
Dham
mm
dan memperlakukan
kami dengan
me
m
baik.
b ik
Dari perkenalan itu aku mulai
terlibat di Dhammasena, karena
hobiku menyanyi, aku ikut di dalam
paduan suara Dhammasena.
Tidak hanya paduan suara, di
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Tapi saat melihat poster hasil
karyaku tertempel di lingkungan
kampus, hm… rasanya bangga
juga ya! Yang utama aku belajar
bagaimana
bersabar
dalam
menghadapi kondisi yang tidak
menyenangkan, dan ini adalah
pelajaran yang sangat berharga
buatku.

Perdalam dhamma pada Pekan Penghayatan Dhamma
yang merupakan kegiatan Inti Dhammasena
Dhammasena juga ada dance,
olah raga, dan kegiatan lainnya.
Dhammasena menjadi rumah
kedua bagi mahasiswa Buddhis
Trisakti, terutama bagi kami yang
berasal dari luar daerah. Bukan
saja kami bisa mengisi waktu
luang kami di sana, tetapi kami
jadi bisa mengenal teman-teman
dan kakak senior dari berbagai
jurusan, dan semua memberikan
kehangatan bagaikan keluarga
sendiri. Memang tidak semua
cerita manis, ada beberapa
kali pengalaman yang mungkin
membuat kesal ataupun marah.
Tetapi dalam hidup ini tidak semua
berjalan mulus, seperti halnya obat
pahit yang justru menyembuhkan,
kadangkala kita butuh kesusahan
di dalam membentuk kepribadian
kita. Pahit-manis, susah-senang,
semua sangatlah relatif karena
kita masih berpatokan ke diri
kita sebagai tolok ukurnya.
Asalkan kita bisa belajar dan
mengambil hikmahnya, semua
itu sesungguhnya memberi kita
manfaat.
Di satu kepengurusan aku
sempat
dipercaya
sebagai
koordinator
penyelenggara
kebaktian di kampus A, dan aku
punya team dengan masingmasing
tanggungjawab.
Ada
yang
bertugas
menggambar
poster, menelepon penceramah,
memastikan ruangan, menempel
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poster dan lain sebagainya. Pernah
suatu hari seluruh anggota teamku
sibuk, mungkin karena mendekati
masa-masa
ujian,
sehingga
dengan terpaksa aku sendiri yang
mengerjakan semuanya. Waktu
itu mungkin yang aku rasakan
adalah kesal dan marah, tapi
setelah semua berlalu, aku justru
bersyukur, karena kondisi itu
sesungguhnya sudah memberiku
pelajaran
dan
pengalaman
berharga.
Aku
jadi
belajar
bagaimana harus menghubungi
pembicara yang akan memberikan
ceramah
Dhamma.
Aku
belajar untuk mengembangkan
kemampuan
menggambarku
yang sebenarnya sangat minim.

Pengalaman paling tak terlupakan
buatku di Dhammasena adalah
saat perayaan lima belas tahun
Dhammasena pada tahun 2000.
Waktu itu aku dipercaya sebagai
salah satu team yang menangani
pameran Borobudur. Aku harus
membuat narasi foto-foto yang
akan dipamerkan. Aku tidak
pernah memiliki komputer sampai
aku lulus kuliah, dan untuk
mengerjakan pameran ini aku
harus menumpang di komputer
teman kostku dan terakhir kali
sampai harus menginap tidak
tidur, alias begadang, di kampus
untuk menyelesaikan narasi
panel cerita Jataka. Sangat
melelahkan memang, tetapi
aku sangat senang, terlebih
lagi melihat semangat seluruh
Prajurit Dhamma, tidak hanya
kami para mahasiswa tetapi
juga alumni semua turun untuk
bekerja bersama-sama demi
kesuksesan acara. Aku jadi
berpikir seandainya waktu itu
kondisi sudah seperti sekarang,
teknologi sudah sedemikian maju,
akses internet dengan mudah

Narasi foto-foto Relief Candi Borobudur saat Pameran Borobudur tahun 2000,
Gelanggang Mahasiswa Universitas Trisakti

Warna Sari
diperoleh, mungkin aku akan bisa
mendapatkan bahan referensi
dari internet kapanpun aku mau
dan pekerjaan akan jauh mejadi
lebih mudah. Dengan kemajuan
teknologi saat ini seharusnya lebih
banyak lagi yang bisa kita perbuat
di Dhammasena.
Sekian banyak kegiatan di
Dhammasena, lalu apakah aku
melupakan tugasku yang utama
sebagai mahasiswa? Tentu saja
tidak! Aku bukan berasal dari
keluarga berada, susah payah
kedua orangtuaku membiayaiku
untuk bisa kuliah di Trisakti.
Dengan segala kesibukan kuliah
aku tetap mencoba untuk membagi
waktu dengan Dhammasena.
Aku menyadari dalam hidup kita
perlu keseimbangan, tidak hanya
pendidikan formal saja, tetapi
juga pembelajaran yang lain,
belajar berorganisasi, belajar
bersosialisasi, dan itu semua
sangat kurasakan manfaatnya
sekarang.
Kampusku sekarang mungkin
berbeda
dengan
kampusku
yang dulu, tetapi aku berharap
Dhammasena bisa terus ada
dan berkarya. Kondisi saat ini

mungkin tak sama dengan dulu,
mengenal ajaran Buddha berarti
memahami ketidakkekalan di
dunia ini, segala sesuatu bisa
berubah, dan justru hal inilah yang
membuatku tetap mengikuti ajaran
sang Guru. Buat sebagian orang
agama Buddha mungkin dianggap
sebagai agama yang pesimis
karena memandang kehidupan ini
sebagai sebuah penderitaan. Tapi
sesungguhnya arti ’dukkha’ adalah
’ketidakpuasan’. Benarkah hidup
ini merupakan ketidakpuasan?
Jika kita tidak mendapatkan
apa yang kita mau, jika yang
terjadi tidak seperti yang kita
harapkan, bukankah kita merasa
tidak puas? Bukankah karena
tidak puas itu kita jadi merasa
menderita? Itulah ’dukkha’ yang
sesungguhnya. Tetapi Buddha
tidak hanya mengajarkan bahwa
hidup ini adalah ’dukkha’ tetapi
juga sudah menunjukkan jalan
untuk melenyapkannya. Oleh
sebab itulah bagiku ajaran
Buddha bukanlah sebuah ajaran
yang pesimis, justru sebaliknya
sebuah ajaran yang optimis,
karena dengan memahami hukum
karma, tiada sebab yang tanpa
berakibat dan tiada akibat tanpa
sebab, maka masa depanku,

aku sendirilah yang menentukan.
Demikian juga dengan masa depan
Dhammasena, sesulit apapun
kondisi yang ada, kita semua bisa
mengusahakan yang terbaik untuk
kelangsungan Dhammasena.
Bicara tentang Dhammasena
mungkin akan banyak sekali cerita
dan semua sudah tersimpan
dengan indah sebagai memory
dalam ingatanku dan ingatan
para Prajurit Dhamma lainnya.
Beberapa cerita bahkan telah
terukir menjadi sejarah. Semua
kegembiraan dan kesulitan yang
mungkin pernah kualami di dalam
Dhammasena telah memberiku
pelajaran yang berharga dan
membentuk aku hari ini. Harapanku
dan mungkin juga harapan seluruh
alumni Dhammasena, adik-adik
mahasiswa Buddhis di Trisakti
bisa belajar di Dhammasena, bisa
berkarya melalui Dhammasena,
dan bisa mengukir sejarah baru
untuk Dhammasena, karena kita
semua adalah Prajurit Dhamma.
~ Jen ~

Menjadi bagian kesuksesan Pameran Borobudur tahun 2000 yang mampu go International
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website

www.dhammasena.org

Poster semua kegiatan Dhammasena Trisakti

Tentang Dhammasena Trisakti

Informasi dan Foto berbagai kegiatan

Lyric dan Lagu Mars Dhammasena

Dhammapada Atthakatha
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