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KESIYIPUITIN, SARAN

PEI{UTUP

A, Kesinpulan.

Keeimpule yang dapat dianbil dari studi teatang koa-

eep Jalan mencapai litirwana dalan Suddhisme dalah ebb :

1. Buddhietse pada mulaaya merupakan suatu upaya untuk IBeRg-

koreksi ajaran Einduisme yang tidak aspiratif , yang ma;1a

hak-hak asasi sesama maausia d.i sana tidak lagi dlten-

patkm sebagaimma layaknya. Suddhlsme datang uatnk 1n€-

lepaekan semua belenggu y6pg nengikat kebebasan kehidup-

an manusia itu dengan menawarkan suatu aiaran yang ber-

sifat slstematis dan dapat menolong mengobati keresahap

jlwa yang menghinggapi diri nanasia. Aiaran ini dinama-

kg.t Catur Aryasatyai, La nerupakan penemuan besar Bud-

dha Gautama. Perkembangan selanjutaya dari Buddhime lni

dalah bafuwa ia kemudian diakui sebagai sebuah ag3pa o-

leh para Penganutnya'

2. Aiaran Catur Aryasatyani merupakan suatu u'paya therapi

atau pengobatan terhd.ap Jiwa yang resah.Isinya berupa

rupusan-rumusan permasalahan berikut cara penecahannya.

3. blengenai tentang apakah l{irwana ltu dan bagaimana then-

buktlkan keberadaannya, Suddhisme harya mampu memberikan

sedikit keterangan tentangnya. Eal inilah yan8 mengabur-

kan pemakra&an akan keberad aannya bagi orang 1a[n. Perma-

sal-atran Nirtrana ini merupakan permasalabarr ymg Eangat

rumit untuk d.ibahas.



B. Saran-saran.

Ii elni penulis hanya dapat menberlkan saran sebagai

berikut :n$ebagal mahasi$da IAIN yang tiap hari berkeeim-

Bung d.engan ilmu-ilmu agana, maka idflah anda orang yang

selalu dapat oenpengaruhi lingkungar dan bukamya gnda

eeadirl yang malab dipengarrrhi olehnya.F

semoga saran di atas dapat nenjdlkan kita lebih

d.ewasa d alam mengambil keputusan daa sikap dalam perbu-

atan.
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?ENUT UP

Alharsdulillah, dengan eelesalnya penulisan skripsi 1-

ni berarti usailah sudah penulls menyanpaikar pokok - pokok

pikiran da. kemudiar dapat pembaca nikmati ini.

Selan jutnya lngin penulio ungkapka, bahwa e7a*apa

y6ag eud €rh tertuang d aa tertulis di sini maeih baaryak 1ne-

ngandung berbagai kelemahaurrbaik itu mungkin dari segl sub-

stansi pembahasannya atau mqngkin dalam Eelontarkan analisa

datanya. 0leh karena itu tidak menutup kemungkinan untuk

dibahas dan dikaji kembali untuk kesempurnaan dan pengem-

bangan materi penbahasan. Eal i-ni diperlukm agar pembaca

tidak terjebak pda kevakunan dalan berwarasan keiImrEII.Ke-

mudian penulis mengharapkan masukan dari berbagai pihakrbo-

Ieh berupa kritik, saran atat yang lai-nnya, demi kemajuan

bersama dalam mengasatr pikiran dan bertukar pendapat.

Dm akhirnya penulis hanya laalnpu menohon kepda frsat

Ysrg Sengabulkan segala permintaan agar kiranya dllaaskam

rezekinya, batk itu yang dapat terlihat atau y&g tidak da-

pat dilihat. lan seuoga negara kita dijauhkan darl berbagai

malapetaka dan kehancure yang ki.ni sedang menganeam.

Flarilah kita ciptakan suasatra tenang dan damal.

Wassalamirl alaikum wr. wb.


