
Masa kathina berlangsung satu bulan setelah para
bhikkhu menyelesaikan massa vassa selama tiga
bulan. Dalam masa vassa tersebut para bhikkhu
melaksanakan tekadnya untuk berdiam di suatu
vihara, dan membabarkan Dhamma. Dimana
selama masa vassa, para anggota sangha
mempunyai tekad dalam melatih diri lebih baik.
Melalui meditasi dan mempelajari Buddha Dhamma
untuk diketahui dan dikhotbahkan kepada orang
banyak di dalam kehidupan masyarakat Buddhis.
Dengan adanya masa vassa, para anggota sangha
mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk
mengisi dirinya dengan Buddha Dhamma dan untuk
meningkatkan batinnya ke arah kesucian.

Pada dahulu kala, terdapat 60 orang Bhikkhu murid
Buddha yang berjalan dari kota kecil, dari Pava
menuju Savatthi untuk menghadap Buddha di kota
Savatthi. Di tengah perjalanan, rombongan Bhikkhu
ini berhenti di Kota Saketa karena musim Vassa
telah datang. Musim Vassa artinya musim hujan.
Buddha sudah menetapkan peraturan bahwa
selama musim hujan para Bhikkhu tidak boleh
bepergian. Disebabkan karena jalanan akan menjadi
becek atau tergenang air, dan akan susah bagi  para
Bhikkhu untuk berpergian. Juga jika para Bhikkhu
tinggal di hutan, binatang-binatang kecil akan
merasa terganggu. Selama 3 bulan masa Vassa
tersebut para Bhikkhu harus tinggal diam di suatu
vihara. Setelah musim hujan berlalu maka para
Bhikkhu melanjutkan perjalanan menghadap
Buddha. Tiba di Vihara Jetavana di Savathi,
pakaian/jubah mereka menjadi compang-camping
dan kotor oleh lumpur, lusuh dan basah semuanya,
sedangkan mereka tidak punya jubah pengganti.
Kemudian ada umat yang sangat berbakti, yaitu
Visakkha dan Anathapindika. Mereka minta izin
kepada Buddha agar diizinkan untuk
mempersembahkan bahan/kain jubah. Sejak saat
itulah ditetapkan sebagai Upacara Kathina, yang
masa pelaksanaanya selama 1 bulan. www. viharadharmabhakti.org
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Civara atau jubah ; cukup dengan satu model
dan satu warna sederhana.
Pindapata atau makanan; cukup dua kali atau
sekali sehari.
Senasana atau tempat tinggal; cukup satu
ruangan sederhana, baik diikuti, di gubuk, di
gedung, di gua-gua, atau di tempat-tempat lain.
Gilanapaccayabhesajja atau obat-obatan.

Maka sejak dari itu, Hari kathina mempunyai makna
khusus dan hari kathina ini saat yang ditunggu-
tunggu baik oleh para bhikkhu maupun umat
Buddha, yaitu saat kesempatan yang hanya satu
tahun sekali dalam mempersembahkan civara/jubah
dan barang-barang kebutuhan sangha. Perlu kita
ketahui bahwa para anggota sangha hidupnya
sangatlah sederhana. Mereka hanya memerlukan
empat kebutuhan pokok, diantaranya:

Di Vihara Dharma Bhakti dutamas ini, setiap
tahunnya selalu merayakan Hari Pavarana (hari
berakhirnya masa Vassa yang telah berlangsung
selama 3 bulan) dan juga Kathina. Hari yang special
inilah para umat Buddha sangat bersemangat dan
berbondong-bondong untuk datang ke vihara agar
dapat berdana kepada para anggota sangha dengan
penuh ikhlas, bahagia dan juga untuk
mengembangkan sifat mulia. Dan banyak manfaat
dari perayaan kathina ini, Berdana kepada Sangha
berarti kita telah menanam jasa. Sangha adalah
ladang yang paling subur untuk berdana. Berdana
sangat bermanfaat, dengan berdana kita
memperoleh empat kebahagiaan, yaitu umur
panjang (ayu), kecantikan (vanno), kebahagiaan
(sukkha), dan kekuatan (bala). Berdana kepada
Sangha berarti telah membantu menyebarkan
Buddha Dharma. Disaat kita berdana harus dengan
hati yang ikhlas sebelum dan setelah berdana.
Sehingga kita akan memperoleh berkah pada
kehidupan sekarang dan pada kehidupan yang akan
datang. Semoga di hari Kathina ini kita dapat
mengembangkan sifat berderma dan juga sifat
murah hati kepada semua makhluk. 

Sadhu…Sadhu…Sadhu…
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Dalam agama Buddha terdapat beberapa hari besar, salah satunya adalah Hari Kathina.  Hari
Kathina biasanya jatuh pada bulan Oktober ini. Kita memperingati hari Kathina yang
merupakan upacara khusus dimana umat diberi kesempatan untuk  berdana, sebagai bentuk
dukungan terhadap kelangsungan kehidupan suci para anggota sangha.

“Kathina adalah kesempatan
untuk  praktik cinta kasih,

penghormatan dan pelepasan”
~ Y.M Bhante Saddhanyano MT~
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