
Waisak di Vihara Dharma Bhakti, tahun ini
mengambil tema," Sadar dan waspada,
peduli sesama peduli negara".
Harapannya agar semangat Waisak,
menginspirasi umat Buddha agar selalu
eling, sadar tidak mudah terperdaya oleh
godaan dunia. Tidak mudah menyerah
oleh kesulitan dan tantangan hidup.
Sehingga umat Buddha tidak mudah di
adu domba. Namun tetap setia pada
ajaran Buddha , tetap tekun
mengembangkan cinta kasih dan banyak
berbuat kebaikan kepada sesama ataupun
untuk negara. Umat Buddha harus
meneladani atau meniru sifat luhur Sang
Buddha yang selalu rela berkorban, ringan
tangan, suka menolong peduli sesama.

Pada waisak tahun ini, Vihara Dharma
Bhakti juga melaksanakan acara Ifo
(Upacara Mandi Buddha) , atau acara ritual
pemandian pratima bayi Siddhartha .
Upacara ini di lakukan sebagai moment
memperingati kelahiran Bodhisatva
Siddhartha. Upacara ini juga di lakukan
untuk merawat kebiasaan baik, yaitu untuk
selalu sadar membersihkan hati, dan sadar
bahwa kita harus menghargai kelahiran
sebagai manusia, dan memanfaatkan
kehidupan ini dengan baik. Kita memiliki
tanggung jawab untuk membersihkan hati
dari noda. Sehingga batin menjadi bersih,
dan batin buddha atau bodhicitta menjadi
semakin bertumbuh dan berkembang.

Walau waisak tahun ini di
laksanakan di tengah tengah
pandemi covid, namun semangat
berjuang untuk pencerahan dan
untuk kehidupan yang bahagia
tidak boleh sirna. Meskipun umat
Buddha belum dapat hadir
berkumpul bersama di vihara,
untuk merayakan waisak bersama,
akan tetapi kita masih bisa
merayakannya secara online di
rumah. Sehingga umat buddha
tetap bisa merenungkan sifat-sifat
luhur Sang Buddha, dan waisak
benar benar dapat menyentuh
jiwa kita. 

Selamat merayakan Waisak, tetap
sadar dan Waspada. Tetap setia di
jalan Dharma. Tetap peduli
sesama, peduli negara.
Mempelajari Dharma dan
mewariskannya ke generasi
selanjutnya sehingga ajaran
Buddha tetap lestari, dan menjadi
berkah bagi dunia.

sadhu...sadhu...sadhu...
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Hari Waisak merupakan salah satu
hari besar bagi umat buddha . Hari
Raya Waisak dirayakan satu tahun
sekali, yang biasanya jatuh pada
antara bulan Mei- Juni penanggalan
masehi. 

Waisak tahun ini jatuh pada hari
Rabu 26 mei 2021. Detik detik waisak
jatuh tepat pukul 18.13.30 WIB.
Waisak sering juga di sebut sebagai
Hari Tri Suci Waisak, karena pada
perayaan Waisak ini memperingati
tiga peristiwa penting yg terjadi pada
kehidupan Buddha.

Memperingati lahirnya Bodhisatva
Siddharta di Taman Lumbini, 623
SM. Yang mana Beliau juga adalah
seorang Pangeran , anak seorang
raja, yaitu Raja Sudodhana dan Ratu
Mahamaya. 
Memperingati peristiwa Pertapa
Gotama mencapai Penerangan
Sempurna di Bodhgaya dan menjadi
Buddha, pada tahun 588 SM, di
usianya ke-35 tahun. 
Memperingati peristiwa mangkatnya
Buddha, atau Maha ParinibbanaNya
Buddha Gautama, di Kusinara dalam
usia 80 tahun pada Th 543 Sebelum
Masehi.
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